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WPROWADZENIE
Urząd Gminy, jako Jednostka Samorządu terytorialnego, prowadzi rachunkowość
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem
przepisów szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
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 budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).
Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości to wybrane i stosowane
rozwiązania zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.
Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Urzędzie Gminy
w Rzeczenicy:
1. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
a) zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,
b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych
nośnikach danych,
c) opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego,
4. Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich
zapisów,
5. Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych,
6. Instrukcji inwentaryzacyjnej.
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I OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Rzeczenicy prowadzone są w siedzibie Urzędu
przy ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica. Obsługa finansowo księgowa
prowadzona jest za pomocą programu komputerowego „GMINA II” dostarczony
przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. 75-708 Koszalin,
ul.4 Marca 38. System składa się z następujących elementów: Finanse i Księgowość,
Budżet, Podatki i opłaty, Rozliczenie podatku, Majątek trwały i Kadry. Dokładne
informacje dotyczące systemu komputerowego zostały przedstawione w dalszej części
dokumentu.

2. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia
do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące,
w których sporządza się:
W jednostkach budżetowych:
 deklarację ZUS,
 deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 deklarację o podatku od sprzedaży towarów i usług,
 sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz. U. Nr 20, poz. 103):
 zestawienia obrotów i sald
Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:
sprawozdanie Rb 27s
sprawozdanie Rb 28s
Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:
sprawozdanie Rb 27s
sprawozdanie Rb 28s
sprawozdanie Rb N
sprawozdanie Rb Z
sprawozdanie Rb 50
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sprawozdanie Rb 27 ZZ
sprawozdanie Rb NDS
Za okresy półroczne składa się:
sprawozdanie Rb 27s
sprawozdanie Rb 28s
sprawozdanie Rb N
sprawozdanie Rb Z
sprawozdanie Rb 50
sprawozdanie Rb 27 ZZ
sprawozdanie Rb NDS
Za rok składa się:
sprawozdanie Rb 27s
sprawozdanie Rb 28s
sprawozdanie Rb N
sprawozdanie Rb Z
sprawozdanie Rb 50
sprawozdanie Rb WSa
sprawozdanie NDS
bilans jednostki budżetowej ,
rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
zestawienie zmian funduszu jednostki
sprawozdanie Rb ST
sprawozdanie Rb UN
sprawozdanie Rb UZ
sprawozdanie Rb PDP
W jednostce samorządu terytorialnego:
– bilans z wykonania budżetu,
– łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
– łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków
i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych,
– łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych,
– skonsolidowany bilans jst.
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3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera, przy użyciu
programu komputerowego „GMINA II” dostarczony przez Zakład Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. 75-708 Koszalin, ul.4 Marca 38.
Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg
rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dokładne
informacje dotyczące działania programu komputerowego i jego funkcji zostały
przedstawione w załączniku zawierającym wszystkie instrukcje używanych modułów.
Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald,
które tworzą:
– dziennik,
– księgę główną,
– księgi pomocnicze,
– zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:
– zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim
chronologicznie,
– zapisy są kolejno numerowane w okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich
jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami
księgowymi,
– sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,
– jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń,
np.
 Dziennik obrotów – jednostka
 Dziennik obrotów – organ
 Dziennik obrotów – ZFŚS
Dla projektów realizowanych przy udziale środków unijnych prowadzone będą
odrębne dzienniki dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.
Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące
zasady:
– podwójnego zapisu,
– powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
– systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie
z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są
w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą,
– powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
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– W celu zapewnienie większej przejrzystości prowadzonej ewidencji w księdze

głównej, jednostka rozbudowuje konta, przypisując nazwy i symbole numeryczne
kontom powstałym z podziału w zakładowym planie kont. Kierując się zasadą
istotności, nowe konta będą wprowadzanie do zakładowego planu kont sukcesywnie,
w ramach potrzeb jednostki.
Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla
wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są
zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym
razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.
Dla projektów realizowanych przy udziale środków unijnych wprowadza się
dodatkowe uszczegółowienie kosztów, wydatków i kont rozrachunkowych
pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z konkretnym projektem,
umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości
finansowej projektu i kontroli.
Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na
nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu
z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.
Ujmowane są na nich:
951 należności warunkowe
952 środki trwałe postawione w stan likwidacji
953 obce środki trwałe przejściowo użytkowane
970 Płatności ze środków europejskich
975 Wydatki strukturalne
976 wkład niepieniężny
980 Plan finansowy wydatków budżetowych
981 Plan finansowy niewygasających wydatków
982 Plan wydatków środków europejskich
983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
W jednostce (organie) samorządu terytorialnego:
991 Planowane dochody budżetu
992 Planowane wydatki budżetu
993 Rozliczenia z innymi budżetami
Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych
wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych,
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statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których
jednostka została zobowiązana.
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego
miesiąca. Zawiera ono:
– symbole i nazwy kont,
– salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy
i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
– sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy
i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Obroty „Zestawienia...” są zgodne z obrotami dziennika
Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na
inny komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez
okres nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.
Zapisów księgowych dokonuje się w sposób trwały. Przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki
chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.
Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem
operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające, co najmniej dane
określone w art.21ustawy o rachunkowości, oraz wolne od błędów rachunkowych
( art.22 ust.1 ustawy o rachunkowości).
Sprawdzanie prawidłowości dokumentów oraz operacji gospodarczych w nich
przedstawionych odbywa się poprzez kontrolę dokumentów. Szczegółową
charakterystykę dowodów księgowych zawiera instrukcja obiegu dokumentów.
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci
zapisu wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym ( art.20
ust.1 ustawy).
Zapis księgowy powinien zawierać:
 datę wykonania operacji,
 określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego
podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji,
 zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym ze należy posiadać pisemne
objaśnienia treści skrótów lub kodów,
 kwotę i datę zapisu,
 oznaczenie kont, których dotyczy.
W trakcie roku obrotowego dokumenty, z których wynika płatność, ujmowane są
w księgach w dacie poniesionego wydatku. Operacje gospodarcze ujmuje się
w księgach zgodnie z treścią ekonomiczną. Tego samego rodzaju operacje
gospodarcze ujmuje się jednolicie w księgach. Rozliczeń z kontrahentami (płatności)
dokonuje się na bieżąco w ramach środków finansowych, które są do dyspozycji
jednostki.
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Zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w sposób zapewniający ich
trwałość, przez okres nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg
rachunkowych.
4. Wydatki strukturalne
Wydatki strukturalne ewidencjonuje się w momencie rzeczywistego poniesienia
wydatku kwalifikując niniejszy do odpowiedniego obszaru zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na
cele strukturalne, przyjmując wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł
ostateczny koszt realizacji zadania. W przypadku realizacji zadań z udziałem środków
UE nie należy wykazywać wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE,
niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Należy wykazać tylko wydatki
poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy(współfinansowanie
krajowe). Do wydatków strukturalnych nie zalicza się podatku VAT, jeżeli podlega
odliczeniu. Inne wydatki, które mogą być refundowane w trakcie roku obrotowego
księgowane są za pomocą polecenia księgowania, do dnia 31 grudnia roku
obrotowego, np. wydatki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, które
w ciągu roku są refundowane.
Poniesione wydatki należy przyporządkować odpowiednio obszarom i kategoriom
zgodnie ze szczegółową klasyfikacją wydatków strukturalnych określoną
w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków
strukturalnych oraz z instrukcją sporządzania sprawozdania o wysokości poniesionych
wydatków strukturalnych Rb-WS.
Kwalifikacje wydatków strukturalnych należy opisać na dokumencie (dowodzie
księgowym) upoważniającym do poniesienia tego wydatku tj. na fakturze, rachunku,
nocie itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kwalifikacji wydatków
strukturalnych.
W Urzędzie Gminy do opisywania klasyfikacji wydatków strukturalnych stosuje się
pieczątkę o treści:
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
w wysokości…………………………………………..…..
słownie…………………………………………..…………
OBSZAR……………..…..……KOD………….……….…
………………………..

….…………………..

(data )

( podpis pracownika)

Ewidencji księgowej wydatków na cele strukturalne dokonują Stanowiska Finansowo Budżetowe na koncie pozabilansowym 975 – „Wydatki strukturalne” zgodnie
z zakładowym planem kont. Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy
przedstawiają Skarbnikowi sprawozdanie z wydatków strukturalnych do 31 marca

9

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

następnego roku po roku budżetowym. Jednostki organizacyjne, które nie poniosły
wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie Rb-WS negatywne- „zerowe”.
Sprawozdanie Rb-Ws zbiorcze, gmina sporządza w terminie do 30 kwietnia
następnego roku po roku budżetowym.
5. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania
i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy
o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji stanowiącej załącznik do
Zarządzenia.
W jednostce występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:
1) spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników
majątku i porównaniu stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie
różnic inwentaryzacyjnych,
2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych
kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich
stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie
ewentualnych różnic,
3) porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych składników.
Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacji podlegają:
rzeczowe składniki aktywów obrotowych, takie jak materiały oraz towary
określone w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, tj. te, które zgodnie
z decyzją kierownika jednostki obciążają koszty w dniu ich zakupu, natomiast na
dzień bilansowy ustalany jest stan tych składników w drodze spisu i dokonywana
jest ich wycena. Wartość tych składników wprowadzana jest na odpowiednie
konto: 310 „Materiały”.
rzeczowe składniki aktywów obrotowych niewymienione w art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy o rachunkowości, tj. objęte ewidencją ilościowo-wartościową, ale
przechowywane na terenie niestrzeżonym
znajdujące się na terenie niestrzeżonym środki trwałe, z wyjątkiem środków
trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony i gruntów:
znajdujące się na terenie niestrzeżonym maszyny i urządzenia wchodzące w skład
środków trwałych w budowie.
Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych
jednostek, powierzonych jednostce do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub
używania. Kopie tego spisu wysłać należy do jednostki będącej ich właścicielem.
Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów
pisemnego potwierdzenia informacji o stanie aktywów finansowych na rachunkach
bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, stanie należności i stanie
10
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aktywów powierzonych innym jednostkom, a także papierów wartościowych w formie
zdematerializowanej (tj. występujących w zapisach komputerowych). Potwierdzenie
zgodności stanu podpisuje kierownik jednostki.
Uzgodnienie stanu dotyczy:
– aktywów finansowych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne
jednostki,
– należności od kontrahentów,
– należności z tytułu udzielonych pożyczek,
– wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów;
potwierdzenie powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy
i rodzaju składnika, jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej,
– papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.
Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym
z tytułu udzielonych pożyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez
inne jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne
potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.
Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się do:
– należności spornych i wątpliwych,
– należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
– należności od pracowników,
– należności z tytułów publicznoprawnych,
– innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub
uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe.
Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie
stanu wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów
niepodlegających spisowi z natury i uzgodnienie stanu.
Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.:
– wartości niematerialnych i prawnych,
– praw zakwalifikowanych do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15
lit. a ustawy o rachunkowości,
– długoterminowych aktywów finansowych, np. akcji i udziałów w spółkach,
– środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,
– materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,
– środków pieniężnych w drodze,
– czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
– należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników
oraz publicznoprawnych,
– należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
– aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1–2, jeżeli przeprowadzenie
ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe,
11
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– gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,
– funduszy własnych i funduszy specjalnych,
– rezerw i przychodów przyszłych okresów,
– innych rozliczeń międzyokresowych,

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu:
– weryfikację
ich stanu księgowego przez sprawdzenie prawidłowości
udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych,
– sprawdzenie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych,
a zwłaszcza zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji
przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów:
– czynne inwentaryzuje się, sprawdzając wielkość tych kosztów z ich dokumentacją
oraz weryfikując sposób ich rozliczania, mając na uwadze zasadę współmierności
przychodów i kosztów oraz uregulowania zawarte w art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 1
ustawy o rachunkowości,
– bierne inwentaryzuje się poprzez sprawdzenie zasadności ich zarachowania
w koszty bieżącego okresu oraz zgodności z art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 2 ustawy
o rachunkowości.
Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu jednostki budżetowej pod
warunkiem, że zostały jej przekazane w trwały zarząd, tzn. że jednostka posiada
odpowiednie dokumenty w postaci: decyzji organu wykonawczego o przekazaniu
w trwały zarząd, protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przekazanie
nieruchomości jednostce, potwierdzenia wpisu do ksiąg wieczystych.
Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu urzędu jednostki samorządu
terytorialnego (w przypadku braku ww. dokumentów).
Grunty i budynki wykazywane są w zasobach Skarbu Państwa (w przypadku braku
ww. dokumentów).
Grunty i budynki inwentaryzuje się poprzez porównanie danych księgowych
z odpowiednimi dokumentami:
wyciągami z ksiąg wieczystych
decyzją organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd oraz protokołem
zdawczo-odbiorczym
umową o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
jednostce samorządu terytorialnego
W jednostce samorządu terytorialnego:
Inwentaryzacja nieruchomości zapewnia porównanie danych wynikających
z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.
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Fundusz jednostki, fundusze specjalnego przeznaczenia i fundusze celowe
inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia)
w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów polega na weryfikacji ich
stanu
księgowego
przez
sprawdzenie
prawidłowości
udokumentowania
poszczególnych tytułów tych przychodów w oparciu o zawarte umowy i decyzje
w przypadku długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych. Należności długoterminowe budżetu to należności, których termin płatności przypada
na następny rok budżetowy lub lata kolejne.
Inwentaryzacja rezerw na zobowiązania polega na weryfikacji stanu księgowego
z odpowiednimi dokumentami, np. pozwalającymi na wiarygodne oszacowanie
skutków toczącego się postępowania sądowego, ukazującymi wartość przedmiotu
pozwu czy też zawierającymi ryczałty od dostawców udzielone jednostce na pokrycie
kosztów ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
1) Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:
a) co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny
i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, a także
nieruchomości zaliczane do środków trwałych oraz inwestycje,
b) co 2 lata: zapasy materiałów, produktów gotowych i półfabrykatów znajdujących
się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową,
c) co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów,
2) Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1), następujące
terminy inwentaryzacji
a) na dzień bilansowy każdego roku:
aktywów pieniężnych
kredytów bankowych
papierów wartościowych
składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji;
b) w ostatnim kwartale roku:
środków trwałych w budowie
nieruchomości zaliczonych do środków trwałych,
materiałów w magazynie
stanu należności
stanu udzielonych i otrzymanych pożyczek
aktywów będących własnością innych jednostek.
c) zawsze:
w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,
w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których
nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.
13
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3) Inwentaryzację przeprowadza się również na dzień poprzedzający likwidację
jednostki.
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II.
OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ
USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy
o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji
stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek
kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na
podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej
w tej decyzji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy
umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do
ewidencji w cenie zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji
właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie
darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju
i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem
związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie
aktualnego planu amortyzacji.
Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego
1992 r., t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071„Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz
stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od
wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące
pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:
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traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są
w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na
koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji
z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”
Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie
na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie
umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości
niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla
umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 020 1 „Podstawowe wartości
niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej
w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania 020 2 „Pozostałe wartości
niematerialne i prawne”.
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
środki trwałe
pozostałe środki trwałe
inwestycje (środki trwałe w budowie)
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy
o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby
jednostki.
Środki trwałe obejmują w szczególności:
– nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale
będące odrębną własnością, budynki, budowle,
– maszyny i urządzenia,
– środki transportu i inne rzeczy,
– ulepszenia w obcych środkach trwałych,
– inwentarz żywy.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
– w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie
stanowią istotnej wartości,
– w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś
w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny
dokonanej przez rzeczoznawcę,
– w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych
dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
– w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania
lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
– w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
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– w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego –

w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych
nowego środka.
Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza)
wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych
na dzień bilansowy.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
– podstawowe środki trwałe na koncie 011„Środki trwałe”,
– pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831). Umarzane są (z wyjątkiem gruntów)
stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
(załącznik nr 1 do ustawy)
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”
na koniec roku.
W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych
dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji
odnosi się na fundusz jednostki.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy,
montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz
koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie
nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji,
w tym również:
– niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
– opłaty notarialne, sądowe itp.,
– odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów
ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych
z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności
następujące koszty:
17

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

– dokumentacji projektowej
– nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową
– badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych

terenu
– przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży
zlikwidowanych na nim obiektów
– opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy
– założenia stref ochronnych i zieleni
– nadzoru autorskiego i inwestorskiego
– ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy
– sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania
– inne koszty bezpośrednio związane z budową.
Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada
w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.
Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 „rozporządzenia” odsetki od należności ujmowane są
w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą
ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału,
natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na
koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według
obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez
NBP.
Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące
jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru
należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości,
przy czym (§ 8 ust. 2 i 3 „rozporządzenia”):
– (w organie finansowym) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych,
– odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych
na podstawie ustaw obciążają te fundusze.
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku
obrotowego.
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są
w kwocie wymaganej zapłaty,
Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą
o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe).
Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli
koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje
długoterminowe wyceniane są w:
cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
18
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wartości godziwej
w skorygowanej cenie nabycia, o ile określony został dla nich termin
wymagalności.
Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte
przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym
przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce, także
jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich
przeznaczeniu. Nie dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które
kontynuują działalność. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie
zlikwidowanych
jednostek”
według
wartości
netto
wynikającej
z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu.
Rozchodowane są według wartości określonej w:
- decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
- decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
- dokumencie sprzedaży,
- dokumencie o likwidacji składników mienia.
Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego
w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.
Zapasy obejmują materiały
Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub
zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je
w cenach zakupu.
Towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały
przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na
podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie
zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie
koszty działalności.
Jednostka prowadzi ewidencję materiałów:
ilościowo-wartościową,
ilościową; wykaz takich materiałów ustala kierownik jednostki w zakładowym
planie kont, określając jednocześnie sposób pozaksięgowej kontroli ich stanu
i zużycia.
Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu,
Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według
rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą:
„pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),
W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia
lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym
przypadku oznacza, że cena nabycia/zakupu lub koszt wytworzenia nie mogą być
wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28 ust. 5 ustawy
o rachunkowości) w dniu bilansowym.
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Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według
ceny ich zakupu/nabycia.
Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we własnym zakresie wycenia się według
kosztu wytworzenia określonego w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
Rzeczowe aktywa obrotowe wytworzone we własnym zakresie wycenia się według
kosztu wytworzenia określonego w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
z wyjątkiem produktów w toku, których nie wycenia się w ogóle.
Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku
od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT,
a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi
odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po
pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących
należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe zaliczane do aktywów finansowych
wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są
do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości
godziwej.
Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości,
z wyjątkiem:
– odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie
ustaw, które obciążają te fundusze,
– (w urzędzie jst) odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów
budżetu, które zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach niekasowych.
Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału
w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec
kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według
obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez
NBP.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub
w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych
w art. 59 ufp.
Niewielkie salda należności w kwocie do nieprzekraczającą kosztów wysłania
upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności
wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za
polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji).
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty
ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze
wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia –
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o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających
zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio
po kursie:
– faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji –
w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
– średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień
– w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne
stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę,
a także w przypadku pozostałych operacji.
Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu
odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia
bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery
wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1
roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według:
ceny (wartości) rynkowej
ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest
niższa
skorygowanej ceny nabycia w tym przypadku, kiedy dla danego składnika został
określony termin wymagalności
wartości godziwej dla tych, dla których nie istnieje aktywny rynek.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące
przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie
wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną
wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty
działalności.
Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:
– w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a
ustawy o rachunkowości,
– w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania
wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu
Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz.
366).
Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według
wymaganej kwoty zapłaty
Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec
kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według
obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez
NBP.
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Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się
przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych
w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek
należnych na koniec tego kwartału.
Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa
oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wykazywane
w sprawozdaniach Rb, wyceniane są według zasad zawartych w ww. rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r.
Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie
przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości według
wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek
zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie
nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość
oraz moment wypływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się
w jednostce w związku z:
udzielonymi gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej
gwarancji i poręczenia
inne
Przychody urzędu jst obejmują dochody budżetu jst nieujęte w planach finansowych
innych samorządowych jednostek budżetowych
Przychody przyszłych okresów to równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych
okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).
Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych
postanowień, która spowoduje wykonanie:
a) wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego
roku oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych
przewidzianych do realizacji w danym roku,
b) wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych
lat,
c) wydatków środków europejskich objętych planem danego roku i lat następnych.
2. Ustalanie wyniku finansowego
W jednostkach budżetowych
Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem
porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na
kontach kosztów rodzajowych.
Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym
w załączniku 7 do „rozporządzenia” składa się:
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– wynik ze sprzedaży,
– wynik z działalności operacyjnej,
– wynik z działalności gospodarczej,
– wynik brutto.

W organie finansowym jst
Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka
budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu jst ustalany jest na koncie 961
„Wynik wykonania budżetu” poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym
roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków
niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach
odpowiednio: 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu” oraz 903
„Niewykonane wydatki”.
Po raz pierwszy w bilansie z wykonania budżetu jst sporządzonym na koniec 2010 r.
dochody budżetu obejmują dotacje celowe z budżetu państwa (współfinansowanie)
oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiana ta spowodowała, że
wyniki budżetu jst, bilansowy oraz wykazany w rocznym sprawozdaniu Rb-NDS, są
sobie równe.
Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego
roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów
finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na
koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”. W roku następnym, po zatwierdzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący jst, saldo tego konta
przeksięgowywane jest na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu”.
]
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III.
SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Zakładowy plan kont
Zakładowy plan kont opisuje przyjęte przez jednostkę zasady ( politykę)
rachunkowości. Zawiera sprecyzowane obowiązujące w jednostce zasady księgowania
na ustalonych z góry kontach księgi głównej i powiązanych z nimi kontach ksiąg
pomocniczych.
Konta wskazane w planie kont należy traktować jako standardową liczbę kont, która
może być ograniczana jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych
niewystępujących w jednostce, albo uzupełniana o konta zgodne , co do treści
ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu kont, które nie mają zastosowania
w jednostce.
Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniany,
w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednostek budżetowych
W jednostkach budżetowych
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany
na podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 2 do „rozporządzenia”

W jednostce samorządu terytorialnego
W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone są księgi rachunkowe:
dotyczące wykonania budżetu, należności finansowych, zobowiązań finansowych,
dochodów i wydatków funduszy pomocowych oraz stanu funduszy pomocowych,
przychodów z tytułu prywatyzacji oraz operacji niekasowych według planu kont
stanowiącego załącznik nr 1 do „rozporządzenia”
dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jst na
podstawie planu kont według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca
2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761),
Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych
oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.
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2. Plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego
1. WYKAZ KONT
Zakładowy plan kont jednostki budżetowej obejmuje następujące konta:
Zespół 0 – Majątek trwały
011 Środki trwałe
013 Pozostałe środki trwałe
020 Wartości niematerialne i prawne
030 Długoterminowe aktywa finansowe
071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
080 Środki trwałe w budowie ( inwestycje)
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
130 Rachunek bieżący jednostki
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
224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków
europejskich
225 Rozrachunki z budżetami
226 Długoterminowe należności budżetowe
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
230 Rozliczenia z budżetem środków europejskich
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
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240 Pozostałe rozrachunki
245 Wpływy do wyjaśnienia
290 Odpisy aktualizujące należności
Zespół 3 – Materiały i towary
310 Materiały
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
403 Podatki i opłaty
404 Wynagrodzenia
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 Pozostałe koszty rodzajowe
410 Inne świadczenia finansowane z budżetu
411 Pozostałe obciążenia
490 Rozliczenie kosztów
Zespół 7 – Produkty
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 Przychody finansowe
751 Koszty finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
770 Zyski nadzwyczajne
771 Straty nadzwyczajne
Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 Fundusz jednostki
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810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki
z budżetu na inwestycje
820 Rozliczenie wyniku finansowego
840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
860 Wynik finansowy
870 Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy
Konta pozabilansowe
951 należności warunkowe
952 środki trwałe postawione w stan likwidacji
953 obce środki trwałe przejściowo użytkowane
970 Płatności ze środków europejskich
975 Wydatki strukturalne
976 wkład niepieniężny
980 Plan finansowy wydatków budżetowych
981 Plan finansowy niewygasających wydatków
982 Plan wydatków środków europejskich
983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
2. OPIS KONT
Konta bilansowe
Zespół 0 – Majątek trwały
011 Środki trwałe
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki,
które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma — zmniejszenia
stanu
i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków
trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu
gotowych
Środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość
początkową środków trwałych;
2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych;
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3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych;
4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek
aktualizacji
ich wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu
zniszczenia,
zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania;
2) ujawnione niedobory środków trwałych;
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek
aktualizacji
ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych;
2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych
w wartości początkowej.
013 Pozostałe środki trwałe
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014,
016 i 017, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które
podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do
używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia
stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się
w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu;
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia,
zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie
wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób,
u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których
znajdują się środki trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych
znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.
020 Wartości niematerialne i prawne
Służy do ewidencji wartości początkowej stanu, przychodu i rozchodu wartości
niematerialnych i prawnych. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się
28

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego
wykorzystania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok np. /
programy komputerowe, znaki firmowe/. Do konta 020 należy prowadzić
ewidencję szczegółową poszczególnych składników wartości niematerialnych
i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych
sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 020 1 „Podstawowe wartości
niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej
w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania 020 2 „Pozostałe
wartości niematerialne i prawne”. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które
oznacza wartość początkową będących na stanie wartości niematerialnych
i prawnych.
030 Długoterminowe aktywa finansowe
Kont 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych,
a w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia , a na stronie Ma zmniejszenia
stanu długoterminowych aktywów finansowych . Konto 030 może wykazywać
saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które
podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych przyjętych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie
Ma konta 071 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn wszelkie
zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża
stan umorzenia wartości środków trwałych
- 071 01 umorzenie środków trwałych
- 071 02 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych
podlegających umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania
z tytułu dokonania umorzenia. Na koncie tym również ujmuje się umorzenie zbiorów
bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 072 może
wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej
pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych oraz wartości
niematerialnych prawnych.
- 072 01 umorzenie pozostałych środków trwałych
- 072 02 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo
w momencie wydania do użytkowania
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów
środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn konta
080 ujmuje się w szczególności:
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 poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych
wykonawców jak i we własnym zakresie
 poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze
nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów,
zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej
działalności gospodarczej;
 poniesione koszty ulepszenia środków trwałych / przebudowa, adaptacja ,
modernizacja itp./, które powodują zwiększenie wartości początkowej środka
trwałego .
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych
w szczególności:
 środków trwałych,
 wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji .
Do konta 080 prowadzi się szczegółową ewidencję według poszczególnych rodzajów
efektów inwestycyjnych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty
inwestycji niezakończonych.
Struktura konta - 080-xxxxxyy
gdzie: xxxxx – pięciocyfrowy kod oznaczający rozdział
yy – dwucyfrowy kod oznaczający kolejne zadanie w danym rozdziale
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
130 Rachunek bieżący jednostki
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku
bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem
finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym
oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja
szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji
z kontem 221 lub innym właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak
również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja
szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji
z właściwymi kontami
2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem
222;
3) okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia
(ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne),
w korespondencji z kontem 223.
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Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych,
w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką
a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co
oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo
techniczny zapis ujemny.
Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych
bezpośrednio
z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku
saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu
przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800,
a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800.
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu
finansowego dochodów i wydatków budżetowych.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na
rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald
wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:
1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na
realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;
2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych
dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:
1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji
z kontem 223;
2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do
końca roku, w korespondencji z kontem 222.
Struktura konta - 130XXXYYYYYZZZZAA00Z
Gdzie:
- XXX – symbol działu klasyfikacji budżetowej
- YYYYYY – symbol rozdziały klasyfikacji budżetowej
- ZZZZ – symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
- AA – oznaczenie analityki, gdzie oznaczenie
- 00 – oznacza dochody
- 01 do 99 – oznacza wydatki w podziale na zadania
- 00 – symbol dysponenta
- Z – oznaczenie zadania, gdzie
- 1- zadania własne Gminy
- 2 – zadania zlecone Gminy
- 3 – zadania powierzone
135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
Służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia takich jak
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych funduszy pozabudżetowych,
którymi dysponuje jednostka. Do konta 135 należy prowadzić ewidencję szczegółową
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umożliwiającą ustalenie obrotów i stanu środków każdego z funduszu specjalnego
przeznaczenia.
Struktura konta 135-XX, gdzie XX oznacza rodzaj środków, np:
- 135-01 – rachunek ZFŚS
139 Inne rachunki bankowe
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych
na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach
pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.
Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych
rachunkach bankowych:
1) czeków potwierdzonych;
2) sum depozytowych;
3) sum na zlecenie;
4) środków obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów
bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139
między księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych
z rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane
z wydzielonych rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu
środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według
kontrahentów.
Struktura konta 139-XX, gdzie XX oznacza rodzaj środków, np:
- 139-01 – rachunek sum depozytowych
- 139-02 – rachunek środków PERON
- 139-03 – rachunek środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- 139-05 – mandaty karne
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych,
w szczególności akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych
zarówno w walucie polskiej, jak też w walutach obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu
krótkoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:
1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych;
2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego
w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce;
3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym
osobom za nie odpowiedzialnym.
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Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych
aktywów finansowych.”, Struktura konta 140-XX, gdzie XX oznacza rodzaj środków,
np:
- 140-01 – środki pieniężne
141 Środki pieniężne w drodze
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Zasady funkcjonowania
tego konta są następujące: na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu
środków pieniężnych w drodze, na stronie Ma – zmniejszenia stanu środków
pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne
w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub na przełomie okresu
sprawozdawczego. Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków
pieniężnych w drodze.
Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
Konta zespołu „2” służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków
i rozliczeń.
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych
z tytułu dostaw, robót i usług w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług
oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności
i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić
możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda, które ustala się na podstawie ewidencji analitycznej
w wyniku sumowania sald należności i zobowiązań występujących na kontach
rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami. Saldo Wn oznacza stan należności
i roszczeń, saldo Ma stan zobowiązań.
Struktura konta 201-XXYYYYYYY,
gdzie XX –kod rozrachunku (01-należności,02-zobowiązania):
- YYYYYYY – oznacza kod kontrahenta
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów
budżetowych i zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych
oraz odpisy (zmniejszenia) należności.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez
właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów
sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości
i nadpłaty).
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników
i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.
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Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu
dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu
nadpłat w tych dochodach.
Struktura konta 221-XPPPKKKKKRRRRRPPP,gdzie:
- X – oznacza rodzaj należności (1-należność główna, 2-odsetki, 3-należności z tyt.
kosztów upomnienia)
- PPP – trzycyfrowy kod podatku
- KKKKK –pięciocyfrowy kod kontrahenta
- RRRRR – pięciocyfrowy kod rozdziału klasyfikacji budżetowej
- PPP – trzyznakowy kod paragrafu klasyfikacji budżetowej
222 Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów
budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu,
w korespondencji odpowiednio z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne
przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie
sprawozdań budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów
budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji
z kontem 130.
Struktura konta 222-XXX, gdzie XXX oznacza kod odbiorcy dochodu:
- 222-001 –- dochody UG
223 Rozliczenie wydatków budżetowych
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków
budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów
realizowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:
1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie
sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków
budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych
ze środków europejskich na konto 800;
2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:
1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków
budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania
programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji
z kontem 130;
2) okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego
stopnia, w korespondencji z kontem 130.
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W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również
operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te
stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca
roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek
dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku,
w korespondencji z kontem 130.”,
Struktura konta 223-XXX, gdzie XXX oznacza rozliczenie wydatków:
- 223-001 – wydatki UG
224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków
europejskich
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji
budżetowych,
a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące
płatności z budżetu środków europejskich. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się
w szczególności:
- wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji kontem 130,
Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności:
- wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem
810 na koniec roku
- wartość zwróconych dotacji w tym samym roku budżetowym, w korespondencji
z kontem 130.
- rozliczane i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów
budżetowych, są ujmowane na koncie 221.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnić możliwość
ustalenia wartości przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu płatności z budżetu
środków europejskich
225 Rozrachunki z budżetami
Służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa i gmin. Na stronie Wn konta
225 ujmuje się w szczególności:
- przyznane dotacje budżetowe, które nie wpłynęły na rachunek bankowy do
końca roku,
- wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych,
- wpłaty do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat,
- VAT naliczony do odliczenia,
- należności z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Ma księguje się:
-zobowiązania wobec budżetu z tytułu naliczonych podatków i opłat,
-zobowiązania wobec budżetu z tytułu nadwyżek środków obrotowych zakładów
budżetowych i środków specjalnych, podatku dochodowego oraz części zysku
gospodarstw pomocniczych,
-VAT należny naliczony od sprzedaży.
35

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzi się odrębnie dla każdego tytułu
rozrachunków. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,
saldo Ma stan zobowiązań.
Struktura konta 225 -XXYYZZ,
gdzie XX oznacza dwucyfrowy kod budżetu z którym prowadzony jest rozrachunek
- YY – kod tytułu rozrachunku
- ZZ – uszczegółowienie rozrachunku
226 Długoterminowe należności budżetowe
Służy do ewidencji innych długoterminowych należności lub długoterminowych
rozliczeń
z budżetem.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności przypisanie długoterminowych należności
w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych
do długoterminowych w korespondencji z kontem 221
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności przeniesienie długoterminowych należności
do krótkoterminowych w wysokości raty należnej za dany rok budżetowy
w korespondencji z kontem 221. Ewidencję analityczną prowadzi się według
dłużników, u których te należności występują. Ewidencja musi zapewnić możliwość
ustalenia stanu poszczególnych należności budżetowych. Analityka budowana tak jak
dla konta 221
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych jak z tyt.
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłaty i zmniejszenia zobowiązań
a na stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenia należności z tytułu rozrachunków
publicznoprawnych. Do konta 229 prowadzi się szczegółową ewidencję umożliwiającą
ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz
podmiotów. Konto 229 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
a saldo Ma stan zobowiązań.
Struktura konta 229 -XXYYY,
gdzie XX oznacza dwucyfrowy kod oznaczający podmiot rozrachunku nadawany wg
potrzeb
- YY Y- kod rozrachunku

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych wynikających z umowy o pracę, umowy
agencyjno-prowizyjnej, umów zlecenia i umów o dzieło, które naliczono na listach
wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 231 ewidencjonuje się w szczególności: wynagrodzenia i zaliczki
na wynagrodzenia oraz potrącenia obciążające pracownika, dokonane na liście płac.
Na stronie Ma księguje się przede wszystkim: naliczone na listach wynagrodzeń zasiłki
finansowane przez ZUS (np. rodzinne, chorobowe), ujęte na listach płac ekwiwalenty
za należne pracownikom świadczenia.
Do konta 231 prowadzi się ewidencję umożliwiającą rozliczenie list płac
podstawowych oraz umów zlecenia. Konto 231 może mieć dwa salda. Saldo Wn
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oznacza stan należności od pracowników (np. nadpłaconych wynagrodzeń) saldo Ma
stan zobowiązań z tytuł naliczonych, a niewypłaconych wynagrodzeń.
Struktura konta 231-XX,
gdzie XX oznacza dwucyfrowy kod tytułu rozrachunku
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników
z innych tytułów niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające
jednostkę;
2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń
odpłatnych;
3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód;
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;
3) wpływy należności od pracowników.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich
rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość
ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami
według tytułów rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.
Struktura konta 234 -XXYYY,
gdzie XX oznacza dwucyfrowy kod rozrachunku
- YY Y- kod pracownika
240 Pozostałe rozrachunki
Służy do ewidencji należności i roszczeń nieobjętych ewidencją na kontach 201 -234:
a w szczególności do ewidencji sum do wyjaśnienia, sum depozytowych, kaucji
mieszkaniowych i innych rozliczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240
powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych
tytułów. Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma – stan zobowiązań.
Struktura konta 240 -XXXXXXX,
gdzie XXXXXXXXX oznacza rodzaj rozrachunku
Konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia”
Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu
dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich
zwroty.
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Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.”,
290 Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn
konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na
stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo konta 290
oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. Z zasad tych wynika, że na tym
koncie nie ewidencjonuje się odsetek od nieterminowych płatności.
Analityka budowana tak jak dla konta 221.
Zespół 3 – Materiały i towary
310 Materiały
Służy do ewidencji zapasów materiałów oraz rozliczenia zakupu materiałów.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn co oznacza stan zapasów materiałów w cenie
zakupu. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób zapewniający możliwość
ustalenia stanu poszczególnych rodzajów zapasów objętych ewidencja ilościowo wartościową.
Struktura konta 310 -XXYYY,
gdzie XX oznacza dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj materiału
- YY Y- kod jednostki, której materiał dotyczy
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Konta zespołu „4” służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich
rozliczenie. Prowadzi się szczegółową ewidencję analityczną według podziału
klasyfikacji budżetowej oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania,
analizy i sprawozdawczości. Konta zespołu „4” mogą wykazywać w ciągu roku saldo
Wn, które wyraża poniesione od początku roku koszty. Saldo konta przenosi się na
koniec roku obrotowego na konto 860. Stosuje się podział na następujące koszty
rodzajowe:
400 Amortyzacja
Konto służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, od których odpisy są dokonywane stopniowo wg stawek
amortyzacyjnych.
Strona Wn - odpisy amortyzacyjne w korespondencji z kontem 071 Strona Ma przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać
w ciągu roku saldo Wn,
które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji .
Struktura konta 400-XX,
 gdzie XX kod określający rodzaj amortyzowanych składników
Koszty według rodzajów:
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401 Zużycie materiałów i energii – służy do ewidencji kosztów zużycia
materiałów i energii na cele działalności podstawowej i pomocniczej jednostki.
 § 421 zakup materiałów
 § 426 zakup energii elektrycznej cieplnej i innej
402 Usługi obce – służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych
na rzecz działalności podstawowej jednostki
 § 427 zakup usług remontowych
 § 428 zakup usług zdrowotnych(osoby trzecie)
 § 430 zakup usług pozostałych
 § 435 zakup usług dostępu do sieci internetowej
 § 436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - komórkowych
 § 437 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarnych
 § 438 zakup usług obejmujących tłumaczenia
 § 439 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, opinii,
 § 440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne
pomieszczenia
403 Podatki i opłaty – służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu
podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym,
a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej
wykonywanych (§ 285, § 443, §448, § 450, §451, §452).
404 Wynagrodzenia – służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z
tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi
na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów
zgodnie z odrębnymi przepisami (§401, §404, § 410, §417)
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – służy do ewidencji kosztów
działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz
pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń(§302,
§411, §412, §428-pracownicy §430- podnoszenie kwalifikacji pracowników
§444,§, § 470 – szkolenia, §478 )
409 Pozostałe koszty rodzajowe – służy do ewidencji kosztów działalności
podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. (§ 257,
§275, §285, §290, §291, ,§441, §443-ubezpieczenia, §459, §460, §461, §469,
§498
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410 Pozostałe świadczenia - §300, §3020,§303, §304,§311, §321,§324, §326
411 Pozostałe obciążenia - §290
490 – Rozliczenie kosztów Konto 490 w urzędzie i innych jednostkach budżetowych
służy
do ujęcia:
1) w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
kosztów rozliczanych wczasie (w okresach późniejszych), które ujęte były
na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409.
2) zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw tworzonych na koszty,
w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”;
Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza zmianę rozliczeń międzyokresowych kosztów na
koniec roku w stosunku do stanu na początku roku. Saldo konta 490 przenoszone jest
w końcu roku obrotowego na konto 860.
Ewidencja prowadzona na tym koncie winna być powiązana z paragrafami i kontami
których dotyczy.

Budowa analityki – DDDXXXXXYYYY00ZZQ gdzie:
- DDD- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- XXXXX – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- YYYY00 - oznacza paragraf wydatku,
- ZZ – uszczegółowienie paragrafu wydatku,
- Q – oznacza – „1”-zadanie własne, „2” zadanie zlecone, „3” zadania
z porozumień
Konto 640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz
rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie
sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione
w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych
okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych
w okresach poprzednich.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie;
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem
według ich tytułów.
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – rezerwy na
wydatki przyszłych okresów.”,
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Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty
Ewidencję szczegółową prowadzi się wg pozycji planu finansowego oraz stosownie
do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych
związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności
dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu
państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na
podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na
stronie Ma konta 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić
wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu
finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja
szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast
w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową
stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.”,
750 Przychody finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych,
w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody
z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy
zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę
w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić
wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach
gospodarczych, należne jednostce odsetki.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta
860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Budowa analityki konta 750 – XXXYYYYYZZZZZZ00Z gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
- 00 – symbol dysponenta,
- Z – oznacza – „1”-zadanie własne, „2” zadanie zlecone, „3” zadania powierzone
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751 Koszty finansowe
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów,
akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów
i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających
środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji
finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów
wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe
w budowie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić
wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych – naliczone odsetki od
pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn
konta 860 (Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. Budowa analityki konta 751 –
XXXYYYYYZZZZZZ00Z gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
- 00 – symbol dysponenta,
- Z – oznacza – „1”-zadanie własne, „2” zadanie zlecone, „3” zadania powierzone
760 Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio
z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż
podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia
materiałów;
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych w budowie;
3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary,
nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo,
rzeczowe aktywa obrotowe;
4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład
budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki
pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800;
5) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.
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W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę
Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Budowa analityki konta 760– XXXYYYYYZZZZZZ00Z gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
- 00 – symbol dysponenta,
- Z – oznacza – „1”-zadanie własne, „2” zadanie zlecone, „3” zadania powierzone
761 Pozostałe koszty operacyjne
Konto 761 służy do ewidencji kosztów
z podstawową działalnością jednostki.

niezwiązanych

bezpośrednio

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub
nabycia materiałów;
2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy
aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.
Konto 761 służy również – w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach:
400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 – do ewidencji zapisów
uzupełniających, dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź
zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów),
w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz
konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 761
w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu
produktów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) na stronę Wn konta 490 – koszty związane z zakupem i sprzedażą składników
majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta
761;
2) na stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze
stroną Ma konta 761.Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.” Budowa
analityki konta 761– XXXYYYYYZZZZZZ00Z gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
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- 00 – symbol dysponenta,
- Z – oznacza – „1”-zadanie własne, „2” zadanie zlecone, „3” zadania
powierzone
770 Zyski nadzwyczajne
Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do
przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma konta 770
ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowania dotyczące
zdarzeń losowych. Na stronie Wn ujmuje się korekty uprzednio zaksięgowanych
zysków nadzwyczajnych. Na koniec roku obrotowego przenosi się zyski
nadzwyczajne na stronę Ma konta 860.
771 Straty nadzwyczajne
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do
przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Wn konta 771
ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności szkody
spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia Na stronie Ma konta 771
ujmuje się korekty uprzednio zaksięgowanych strat nadzwyczajnych. Na koniec
roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860.
Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji
z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
800 Fundusz jednostki
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego
jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową
jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych
dochodów budżetowych z konta 222;
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków
budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie
wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia;
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8) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład
budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał
środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych
wydatków budżetowych z konta 223;
3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych
wydatków środków europejskich z konta 227;
4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228;
5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
6) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz środków trwałych w budowie;
8) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
9) wartość objętych akcji i udziałów;
10) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość
ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki
z budżetu na inwestycje
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków
europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub
rozliczone, w korespondencji z kontem 224;
2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone,
w korespondencji z kontem 224;
3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków
budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta
810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. Struktura konta - 810-xxxxxyy
gdzie: xxxxx – pięciocyfrowy kod oznaczający rozdział
yy – dwucyfrowy kod oznaczający kolejne zadanie
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840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych
rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma ujmuje się utworzenie
i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy.
Konto 840 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan rozliczeń międzyokresowych
przychodów. Struktura konta 840-01
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych. Środki pieniężne tego funduszu są wyodrębnione na
specjalnym rachunku bankowym 135 .
Prowadzi się szczegółową ewidencję, która pozwala na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2) wysokości poniesionych kosztów
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Struktura konta 851 - XX-YY
gdzie:
 XX - określenie rodzaju operacji,
 YY uszczegółowienie
860 Wynik finansowy
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.W końcu roku
obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405
i 409;
2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do
stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących
to konto;
3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji
z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760;
4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie
bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych zakładów
budżetowych, w korespondencji z kontem 740;
5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych
kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;
6) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771;
7) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do
stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490;
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3)

dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej,
w korespondencji z kontem 740;
4) zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki,
saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku
następnym na konto 800.”,
– w ust. 2 Konta pozabilansowe:
Konta pozabilansowe
951 należności warunkowe
Konto to służy do ewidencji decyzji administracyjnych dotyczących zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów w przypadku należności warunkowych z tego
tytułu.Należności warunkowe są ujmowane na tym koncie na podstawie
kwartalnych imiennych zestawień sporządzonych przez podinspektora d.s
ochrony środowiska. W przypadku wypełnienie warunku o którym mowa
w decyzji czyli posadzenia nowych drzew i krzewów podinspektor d.s ochrony
środowiska składa w referacie finansowym notatkę służbową na podstawie której
należności te są wyksięgowane z ewidencji pozabilansowej Ewidencją
szczegółowa do tego konta prowadzona jest imiennie.
970 Płatności ze środków europejskich
Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministra Finansów.
Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez
instytucje lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego
celem realizacji wydatków ze środków europejskich.
Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku
Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta,
podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy)
równowartość zrealizowanych płatności. Konto 970 może wykazywać saldo Wn,
które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje lub inne
upoważnione podmioty oczekujących na realizację przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
975 Wydatki strukturalne
Konto służy do ewidencji wydatków strukturalnych w jednostkach, w których
ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji
analitycznej prowadzonej do kont bilansowych.
Na stronie Wn ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych
według klasyfikacji wydatków strukturalnych. Na stronie Ma – wartość wydatków
strukturalnych.
976 wkład niepieniężny
Konto służy do ewidencji wartości wkładu niepieniężnego( wartości wkładu
rzeczowego, wkładu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, Wartość tych
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wydatków nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont
bilansowych.
Budowa analityki –XXXXX-ZZ gdzie:
- XXXXX – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZ – uszczegółowienie zadania, inwestycji,
Na stronie Wn ujmuje się wartość zrealizowanego wkładu niepieniężnego z
podziałem na zadania. Na stronie Ma – wartość wkładu niepieniężnego.
980 Plan finansowy wydatków budżetowych
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych
dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz
jego korekty.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku
następnym;
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu
finansowego wydatków budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Struktura konta 980-YYYYYZZZZ gdzie:
 YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
 ZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
981 Plan finansowy niewygasających wydatków
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków
budżetowych dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków
budżetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan
finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części
niezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu
finansowego niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.
Struktura konta 981-YYYYYZZZZ gdzie:
 YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
 ZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
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982 Plan wydatków środków europejskich
Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta
środków budżetowych. Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków
europejskich oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:
1)równowartość
zrealizowanych
wydatków
środków
europejskich,
2) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji
budżetowej.
Struktura konta 982-YYYYYZZZZ gdzie:
 YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
 ZZZZ - oznacza paragraf wydatku,
983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków
europejskich na dany rok budżetowy. Na stronie Wn konta 983 ujmuje się
równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku
budżetowym. Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie
wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych
z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem
środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania
wydatków tych środków w roku bieżącym. Na koniec roku konto 983 nie wykazuje
salda.
Budowa analityki konta 983– XXXYYYYYZZZZZZ gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku.
984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków
europejskich przyszłych lat. Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość
zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich,
a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki przeznaczony do realizacji w
roku bieżącym. Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowania
wydatków środków europejskich lat przyszłych. Na koniec roku konto 984 może
wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich.
Budowa analityki konta 984– XXXYYYYYZZZZZZ gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku.
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998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych
w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na stronie Wn
konta ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku
budżetowym i równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały
wydatki roku następnego.
Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków w roku bieżącym. Ewidencja
szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu
finansowego.
Na koniec roku konto nie wykazuje salda .
Budowa analityki konta 998– XXXYYYYYZZZZZZ gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku.
999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat
oraz niewygasających wydatków, które maja być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków
budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy niewygasających
wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym,
Na stronie Ma ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji
planu finansowego.
Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
Budowa analityki konta 999– XXXYYYYYZZZZZZ gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku.
3. Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego
1. WYKAZ KONT
Konta bilansowe:
133 – Rachunek budżetu
134 – Kredyty bankowe
135 – Rachunek środków na niewygasające wydatki
140 – Środki pieniężne w drodze
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
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224 – Rozrachunki budżetu
225 – Rozliczenie niewygasających wydatków
240 – Pozostałe rozrachunki
250 – Należności finansowe
260 – Zobowiązania finansowe
290 – Odpisy aktualizujące należności
901 – Dochody budżetu
902 – Wydatki budżetu
903 – Niewykonane wydatki
904 – Niewygasające wydatki
909 – Rozliczenia międzyokresowe
960 – Skumulowane wyniki budżetu
961 – Wynik wykonania budżetu
962 – Wynik na pozostałych operacjach
2. OPIS KONT
Konta bilansowe:
133 Rachunek budżetu
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych
rachunkach budżetu.
Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych
i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu
w dowodzie bankowym księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę
wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę
wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie
błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek
budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku
budżetu oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu,
w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również
wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu
(saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez
bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu
oraz środki na niewygasające wydatki.
Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
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Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo
Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na
rachunku budżetu.
Budowa konta 133 / xxx wg potrzeb ( oznaczenie poszczególnych rachunków
bankowych)
134 Kredyty bankowe
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie
budżetu. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na
finansowanie budżetu.
Budowa konta 134/ xxx wg potrzeb ( oznaczenie poszczególnych kredytów bankowych)
135 Rachunek środków na niewygasające wydatki
Zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta służy ono do ewidencji operacji
pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki. Zapisy na
nim są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku,
z czym musi zachodzić zgodność zapisów miedzy jednostka a bankiem. Na stronie Wn
ujmuje się wpływy środków pienionych na rachunek w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na
pokrycie tych wydatków w korespondencji z kontem 225. Konto 135 może wykazywać
saldo Wn oznaczające stan środków na rachunku bankowym wydatków
niewygasających.
140 Środki pieniężne w drodze
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:
1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały
przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym
z datą następnego okresu sprawozdawczego;
2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do
banku z tytułu dochodów budżetowych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank
w następnym okresie sprawozdawczym;
3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie
sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu
w następnym okresie sprawozdawczym.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być
ewidencjonowane bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie
Ma - wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu.
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Budowa konta 140/ xxx wg potrzeb ( oznaczenie rodzaju środków w drodze)
222 Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych oraz z urzędami
obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetu
państwa.
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Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki
budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej
z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek
budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe,
w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami
obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów
budżetowych.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych
okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez
jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu,
lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.
Budowa konta 222 / xxx y, gdzie
 XXX trzycyfrowy kod jednostki
 Y – jednocyfrowy kod zadania( 1-zadania własne, 2-zadania zlecone, 3zadania powierzone)
223 Rozliczenie wydatków budżetowych
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie
wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w
wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z
kontem 902.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich
rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie
wydatków budżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek
budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.
Budowa konta 223 / xxx y, gdzie
 XXX trzycyfrowy kod jednostki
 Y – jednocyfrowy kod zadania( 1-zadania własne, 2-zadania zlecone, 3zadania powierzone)
224 Rozrachunki budżetu
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;
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4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności
i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan
zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.
Struktura konta 224 xyy gdzie:
 x oznacza jednocyfrowy kod rozrachunku


yy dwucyfrowa analityka np. poszczególne urzędy skarbowe
225 Rozliczenie niewygasających wydatków
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu
zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie
niewygasających wydatków jednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki
budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość
ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu
przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków
przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.
Budowa konta 225 / xxx y, gdzie

XXX trzycyfrowy kod jednostki


Y – jednocyfrowy kod uszczegóławiający niewygasający wydatek

240 Pozostałe rozrachunki
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją
budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223,
224, 225, 227, 228, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu
rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 - stan
zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
Ewidencje analityczną prowadzi się następująco:
240 - xyy- wg potrzeb
250 Należności finansowe
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych,
a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności
finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość
ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów
należności.
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Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
finansowych, a saldo Ma - stan nadpłat z tytułu należności finansowych.
250 – xx wg potrzeb
260 Zobowiązania finansowe
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych,
z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek
i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych,
a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość
ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów
zobowiązań.
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych
zobowiązań finansowych, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań
finansowych.
260 – xxx wg potrzeb
290 Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn
konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a
na stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności. Ewidencję analityczną
do konta 290 prowadzi się z podziałem na:
290 - X, gdzie:
 X określa rodzaj należności (np., należności wątpliwe, należności od skarbu
państwa, należności z tytułu odsetek)
901 Dochody budżetu
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych
dochodów budżetu na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:
1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, a w zakresie
dochodów budżetu państwa również na podstawie sprawozdań budżetowych
urzędów obsługujących organy podatkowe, w korespondencji z kontem 222;
2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
3) inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji
z kontem 133;
4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy,
w korespondencji z kontem 224;
5) własne, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu
poszczególnych dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto
961.
Ewidencję analityczną prowadzi następująco:
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Struktura konta 901 XXXYYYYYZZZZZZDDZ
Gdzie:
- 3 znaki XXX symbol działu klasyfikacji budżetowej
- 5 znaków YYYYY symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
- 6 znaków ZZZZZZ symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
- 2 znaki DD symbol dysponenta zgodny ze słownikiem dysponentów bądź
00
- 1 znak Z oznacza zadanie gdzie:
1 – zadania własne gminy
2 – zadania zlecone
3 zadania powierzone

902 Wydatki budżetu
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:
1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych,
w korespondencji z kontem 223;
2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych,
w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy
dokonanych wydatków budżetowych na konto 961. Ewidencja szczegółowa do
konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu
według podziałek klasyfikacji. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych
wydatków budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo
konta 902 przenosi się na konto 961. Ewidencję analityczną prowadzi następująco
:
Struktura konta 902 XXXYYYYYZZZZZZDDZ
Gdzie:
- 3 znaki XXX symbol działu klasyfikacji budżetowej
- 5 znaków YYYYY symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
- 6 znaków ZZZZZZ symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
- 2 znaki DD symbol dysponenta zgodny ze słownikiem dysponentów bądź 00
- 1 znak Z oznacza zadanie gdzie:
1 – zadania własne gminy
2 – zadania zlecone
3 zadania powierzone
903 Niewykonane wydatki
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do
realizacji w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków
zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto
961.
Struktura konta 903 XXXYYYYYZZZZZZDDZ
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Gdzie:
- 3 znaki XXX symbol działu klasyfikacji budżetowej
- 5 znaków YYYYY symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
- 6 znaków ZZZZZZ symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
- 2 znaki DD symbol dysponenta zgodny ze słownikiem dysponentów bądź 00
- 1 znak Z oznacza zadanie gdzie:
1 – zadania własne gminy
2 – zadania zlecone
3 zadania powierzone
904 Niewygasające wydatki
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających
wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem
225;
2) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających
wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu
niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających
wydatków.
Struktura konta 904 XXXYYYYYZZZZZZDDZ
Gdzie:
- 3 znaki XXX symbol działu klasyfikacji budżetowej
- 5 znaków YYYYY symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
- 6 znaków ZZZZZZ symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
- 2 znaki DD symbol dysponenta zgodny ze słownikiem dysponentów bądź 00
- 1 znak Z oznacza zadanie gdzie:
1 – zadania własne gminy
2 – zadania zlecone
3 zadania powierzone
909 Rozliczenia międzyokresowe
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn konta
909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych
okresów np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji
z kontami 134 lub 260. Na stronie ma – przychody finansowe stanowiące
przychody przyszłych okresów np. subwencje i dotacje przekazane w grudniu
dotyczące następnego roku budżetowego.
Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń
międzyokresowych według ich tytułów.
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.
Struktura konta 909 XXXYYYYYZZZZZZDDZ
Gdzie:
- 3 znaki XXX symbol działu klasyfikacji budżetowej
- 5 znaków YYYYY symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
- 6 znaków ZZZZZZ symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
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- 2 znaki DD symbol dysponenta zgodny ze słownikiem dysponentów bądź 00
- 1 znak Z oznacza zadanie gdzie:
1 – zadania własne gminy
2 – zadania zlecone
3 zadania powierzone
960 Skumulowane wyniki budżetu
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki
samorządu terytorialnego.
W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących
zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu.
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald
kont 961 i 962.
Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma
konta 960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu.
Struktura konta: 960 – xxx wg potrzeb
961 Wynik wykonania budżetu
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub
nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego ujmuje się:
- na stronie Wn konta 961 przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków
budżetu w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków
w korespondencji z kontem 903.
- na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku
dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.
Na koniec roku konto może wykazywać dwa salda Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza
stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na
konto 960
962 Wynik na pozostałych operacjach
Konto służy do ewidencji pozostałych operacji nierasowych wpływających na wynik
wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty
finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe
przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Pod data zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.
Konta pozabilansowe:
991 – Planowane dochody budżetu
992 – Planowane wydatki budżetu
993 – Rozliczenia z innymi budżetami
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991 Planowane dochody budżetu
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan
dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany
budżetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu
roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się
na stronie Wn konta 991.
Ewidencję analityczną planowanych dochodów budżetu prowadzi się
a programie "plan budżetu" chronologicznie wg Uchwały Rady Gminy wg
podziałek klasyfikacji budżetowej.
Budowa analityki konta 991– XXXYYYYYZZZZZZ gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf dochodu.
992 Planowane wydatki budżetu
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany
budżetu zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan
wydatków budżetu lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków
budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się
na stronie Ma konta 992.
Ewidencję analityczną planowanych wydatków budżetu prowadzi się
w programie "plan budżetu" chronologicznie wg Uchwały Rady Gminy i Uchwał
Zarządu Gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
Budowa analityki konta 992– XXXYYYYYZZZZZZ gdzie:
- XXX- oznacza dział klasyfikacji budżetowej,
- YYYYY – oznacza rozdział klasyfikacji budżetowej,
- ZZZZZZ - oznacza paragraf wydatku.
993 Rozliczenia z innymi budżetami
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami
w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Wn konta 993 ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę
zobowiązań wobec innych budżetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz
wpłaty należności od innych budżetów.
Saldo Wn konta 993 określa stan należności z innych budżetów, a saldo Ma
konta 993 oznacza stan zobowiązań
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Wykonanie budżetu przebiega za pośrednictwem rachunków bieżących podległych
jednostek budżetowych, tj. konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”.
Ewidencja wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj.
gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetowych, oparta jest na
zasadzie kasowej, zaś ujęcie wydatków niewygasających z końcem roku przebiega
według zasady memoriałowej.
Pozostałe operacje objęte księgą budżetu jednostki samorządu terytorialnego
ewidencjonowane są według zasady memoriałowej.
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4.
SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE

1. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone
zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to
zamki zamontowane w drzwiach oraz zabezpieczenie okien w postaci krat ( w
archiwum).
Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są odpowiednie
szafy/sejfy.
Szczególnej ochronie poddane są:
– sprzęt komputerowy użytkowany w dziale księgowym,
– księgowy system informatyczny,
– kopie zapisów księgowych,
– dowody księgowe,
– dokumentacja inwentaryzacyjna,
– sprawozdania budżetowe i finansowe,
– dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady
rachunkowości.
Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje:
regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupów – np. na nośnik
taśmowy (streamery), płyty CD, inne dyski twarde na koniec każdego tygodnia
pracy
odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych
stanowiskach (imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi
hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów
w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika),
profilaktykę antywirusową – opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury
oraz stosowane programy zabezpieczające,
zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls,
odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych,
systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS),
fizyczne odseparowanie komputerów z danymi księgowym od sieci i internetu.
Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku
obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg
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rachunkowych na inny informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu
informacji, przez czas nie krótszy niż 5 lat, licząc od początku roku następującego
po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
2. Przechowywanie zbiorów
W sposób trwały (nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe, a także dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń albo
inne dowody, na podstawie, których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury
lub renty), licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika
składek na ubezpieczenia społeczne (art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z FUS, t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Okresowemu przechowywaniu podlegają:
– dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak
niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki objęte sprzedażą
detaliczną,
– dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, umów
handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych
postępowanie karnym albo podatkowym – przez okres 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie
zostały ostatecznie zakończone, spłacone lub uległy przedawnieniu,
– dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie
krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,
– dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub
rozliczeniu reklamacji,
– księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody księgowe
i dokumenty – przez okres 5 lat,
– dokumentacja związana z projektami finansowanymi ze środków Unii
Europejskiej i innych państw oraz organizacji międzynarodowych jest
przechowywana przez okres określony w wytycznych zawartych w dokumentach
odpowiedniego programu lub instrukcjach dotyczących źródeł finansowania
danego projektu albo w umowie o dofinansowanie, chyba że przepisy krajowe
zakładają dłuższy okres przechowywania niektórych z nich, to dla tych dokumentów
stosuje się odpowiednio przepisy krajowe.
Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym,
którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.
W przypadku zakończenia działalności jednostki na skutek:
– połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej – zbiory będą
przechowywane przez jednostkę kontynuującą działalność.
– jej likwidacji – zbiory przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu
przechowywania kierownik jednostki informuje właściwy organ prowadzący
ewidencję działalności.
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3. Udostępnianie danych i dokumentów
Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma
miejsce:
– w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody kierownika jednostki lub upoważnionej
przez niego osoby,
– poza siedzibą jednostki po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów.
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5.
INSTRUKCJA EWIDENCJI KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO
ZARACHOWANIA

Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, w zakresie
których obowiązuje specjalna ewidencja, mająca zapobiegać ewentualnym
nadużyciom, wynikającym z ich stosowania. Do druków ścisłego zarachowania zalicza
się formularze, w stosunku, do których wskazana jest wzmożona kontrola.
Podstawą zakwalifikowania nowych dokumentów do druków ścisłego zarachowania
jest każdorazowo zarządzenie wewnętrzne wójta.


Druki wykorzystywane w jednostce
Specyfika zadań jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst), ich różnorodność
oraz nadane jednostce uprawnienia mają decydujący wpływ na rodzaje druków
ścisłego zarachowania, które jednostka wykorzystuje w swojej bieżącej działalności.
Trzeba pamiętać, że aby dokument mógł zostać zakwalifikowany jako druk ścisłego
zarachowania, powinien spełniać wszystkie poniższe warunki:
1. treść merytoryczna i przeznaczenie druku mają wpływ na określone operacje
gospodarcze, których efektem finalnym są wymierne korzyści materialne lub
pieniężne;
2. druk ma numer identyfikacyjny i nazwę;
3. jego przeznaczenie wymaga przechowywania w określonych warunkach
uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych;
4. obrót drukami jest odnotowywany w sposób ściśle określony w wewnętrznych
dokumentach normatywnych.
Brak rzetelnej ewidencji i nadzoru nad obiegiem może być przyczyną wielu
niepożądanych zjawisk i nadużyć.
Druki wykorzystywane w jednostce:
- rodzaje druków ścisłego zarachowania najczęściej występujących w komórkach
finansowych jednostki samorządu terytorialnego to:
1. arkusze spisu z natury,
2. kwitariusze przychodowe K-103,
3. kasa wypłaci - KW,
4. karty drogowe
5. bloczki mandatów (ewidencja w Straży Gminnej)
Oczywiście w razie potrzeby katalog ten może być rozszerzony.
Instrukcja postępowania z drukami
Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu) ewidencji,
kontroli i zabezpieczeniu.
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Ewidencją druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu
założonej księdze druków ścisłego zarachowania. W księdze tej rejestruje się pod
odpowiednią datą liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy
i wprowadza się każdorazowo stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania
Dokładna ewidencja i kontrola obrotu tymi drukami stanowi podstawę gospodarki
drukami ścisłego zarachowania. Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na:
- bieżącym wpisaniu przychodu, rozchodu i zapasów druków w księdze druków
ścisłego zarachowania.
- oznaczeniu numerem ewidencyjnym druków nie posiadających serii i numerów
nadanych przez drukarnię.
Pracownikiem
odpowiedzialnym
za
prawidłową
gospodarkę,
ewidencję
i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania jest pracownik wyznaczony przez
Wójta Gminy. Urząd Gminy jest zobowiązany umożliwić pracownikowi
odpowiedzialnemu za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania należne
przechowywanie tych druków w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą lub
zniszczeniem.
Oznaczenia druków ścisłego zarachowania, które nie posiadają nadanych przez
drukarnię serii i numerów, dokonuje się w niżej podany sposób;
- każdy egzemplarz należy oznaczyć kolejnym numerem ewidencyjnym
- obok numeru druku ścisłego zarachowania odpowiedzialny za ewidencję druków
pracownik stawia swój podpis.
W przypadku druków broszurowych (w blokach) należy dodatkowo , bezpośrednio
przed wydaniem, na okładce każdego bloku odnotować, stosując zasadę ciągłości
(dotyczy również druków posiadających serie i numery nadane w drukarni);
- numer kolejny bloku,
- numer kart bloku od nr......... do nr.......
- liczbę kart każdego bloku poświadczoną podpisem osoby odpowiedzialnej za
gospodarkę drukami ścisłego zarachowania, a w odniesieniu do dowodów wpłaty –
przez Skarbnika Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.
Kontrola druków
Gospodarka drukami ścisłego zarachowania powinna być prowadzona rzetelnie
i racjonalnie. Dla zachowania rzetelności i skuteczności kontrolę przeprowadza się,
drogą weryfikacji raz w roku.
W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, druki ścisłego zarachowania
podlegają przekazaniu łącznie ze składnikami majątkowymi. Okoliczność przekazania
(przyjęcia) druków ścisłego zarachowania musi być zamieszczona w protokole
zdawczo-odbiorczym.
W przypadku zaginięcia ( zagubienia, kradzieży) druków ścisłego zarachowania należy
niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę i cechy
( numery, serie, rodzaje pieczęci) zaginionych druków.
Natomiast po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy:
- sporządzić protokół zaginięcia,
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- w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa zawiadomić
policję.
Wszystkie zawiadomienia o zaginięciu druków ścisłego zarachowania powinny
zawierać następujące dane:
- liczbę zaginionych druków luźnych, względnie bloków, z podaniem ilości
egzemplarzy w każdym komplecie druków,
- dokładne cechy zaginionych druków – numer, seria nadana przez drukarnię lub
opracowanie druków numerowanych we własnym zakresie, symbol druku oraz rodzaje
i nazwy pieczęci.
- datę zaginięcia druków,
- okoliczności zaginięcia druków,
- miejsce zaginięcia druków,
- nazwa i dokładny adres (miejscowość, ulica, nr domu) jednostki ewidencjonującej
druki.
W przypadku ewentualnego zniszczenia druków ścisłego zarachowania należy
sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach prowadzonych
przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
Niedopuszczalne jest wydawanie do użytku druków ścisłego zarachowania nie ujętych
w ewidencji oraz nieposiadających wszystkich wymienionych wyżej oznaczeń.
Ewidencję wszystkich druków ścisłego zarachowania można prowadzić odrębnie
w miarę potrzeb (duża ilość druków) dla każdego rodzaju bloku w księdze
o ponumerowanych stronach – druk akcydensowy symbol K-210.
Podstawę zapisów w księdze druków ścisłego zarachowania stanowią:
- dla przychodu – rachunek zakupu lub innego dowodu przejęcia,
- dla rozchodu – pokwitowanie osoby upoważnionej do odbioru druków,
udokumentowane upoważnieniem i ewentualnie dowodem wydania.
Zapisy w księdze druków ścisłego zarachowania powinny być dokonywane czytelnie
długopisem. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wycieranie, wyskrobywanie lub
zamazywanie korektorem omyłkowych zapisów.
Omyłkowy zapis należy przekreślić tak, aby można go było odczytać i wpisać
prawidłowy. Osoba dokonująca poprawki powinna obok wniesionej poprawki
umieścić swój podpis datę dokonania tej czynności (art. 22 ust. 3 ustawy
o rachunkowości).
Druki ścisłego zarachowania, księgi ewidencyjne, protokoły przyjęcia i ocechowania
oraz wszelką dokumentację dotyczącą gospodarki drukami ścisłego zarachowania)
zapotrzebowania itp.) należy przechowywać przez okres 5 lat. Dotyczy to także druków
anulowanych.
Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez adnotację„ Anulowano” wraz
z datą i czytelnym podpisem osoby dokonującej tej czynności. Anulowane druki, o ile
są broszurowane, należy pozostawić w bloku, a luźne druki należy pozostawić
w zbiorze.
Druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane na ostatni dzień roku
obrachunkowego.
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6.
INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW
FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

1. Postanowienia ogólne
Podstawa prawna.
Na podstawie art. nr 10 ustawy z dnia 29 września z 1994r. o rachunkowości / Dz. U.
z 2002r. Nr 76, poz.694 / ustalam następujący tryb obiegu dokumentów księgowych.
1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy.
2. Sprawy nie objęte niniejszą instrukcją zostały uregulowane odrębnymi
zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczenica.
3. Dokumentacja księgowa to zbiór właściwie sporządzonych dokumentów
(dowodów księgowych), odzwierciedlających w skróconej formie treść operacji
i zdarzeń gospodarczych, podlegających ewidencji księgowej. Każdy dowód
księgowy musi odpowiadać ustawowo określonym wymaganiom. Przede
wszystkim

powinien

on

zawierać

określone

elementy

niezbędne

do

wyczerpującego odzwierciedlenia dokonanej operacji gospodarczej lub
zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu.
4. Pracownicy Urzędu Gminy w Rzeczenicy z racji powierzonych im obowiązków
winni zapoznać się z jej treścią i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej
postanowień.

2. Charakterystyka dowodów księgowych
Dowody księgowe definicja
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podstawę zapisów
księgowych

stanowią

dowody

księgowe
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gospodarczej. Wszystkie operacje gospodarcze powinny być udokumentowane
odpowiednimi dowodami księgowymi.
1. Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji
gospodarczej lub finansowej w określonym miejscu i czasie. Prawidłowo
wystawiony

dowód

księgowy

stanowi

podstawę

do

zaksięgowania

go

w odpowiedniej ewidencji.
2. Wystawienie konkretnego dowodu księgowego jest związane z zaistnieniem
operacji: kupna, sprzedaży, przesunięcia, wydania, przyjęcia, likwidacji, zmiany,
darowizny, zużycia, zniszczenia środków rzeczowych albo operacji finansowych gotówkowych lub bezgotówkowych, w pieniądzu lub w papierach wartościowych,
realnych lub szacunkowych (wycenionych metodami pośrednimi) - w postaci:
wpłat, wypłat, przedpłat, regulowania należności lub zobowiązania naliczenia
płatności, wyceny składników majątkowych i różnych rozliczeń wartościowych.
3. Dowodami

księgowymi

dokonuje

się

również

korekty

sprawozdań

i przeszacowań.
4. Dokumenty księgowe podlegają sprawdzeniu i zbadaniu ich legalności,
rzetelności

oraz

prawidłowości

zdarzeń

i

operacji

gospodarczych

odzwierciedlonych w tych dokumentach. W celu ustalenia czy dokument księgowy
odpowiada stawianym wymogom, powinien być sprawdzony pod względem
merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym.

Rodzaje operacji gospodarczych

Rodzaj dokumentu

zewnętrzne obce-otrzymane od

faktury, rachunki

kontrahentów
zewnętrzne własne- przekazywane w

faktury sprzedaży, rachunki sprzedaży

oryginale kontrahentom
wewnętrzne –dotyczące operacji

listy płac, decyzje wewnętrzne, dowody specjalne

wewnątrz jednostki

dotyczące wydania lub przyjęcia środków rzeczowych
(składników majątkowych) i inne dowody finansowe
przewidziane przepisami szczególnymi
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Cechy dowodu księgowego
1. Każdy dowód księgowy powinny charakteryzować:
a. dokumentalność zaistniałych zdarzeń lub stanów ( dokumentuje zdarzenia lub
stany w danym miejscu i / lub w czasie ),
b. trwałość wpisanej treści i liczb (zapobiegająca usunięciu, wymazaniu,
poprawieniu lub wyblaknięciu z upływem czasu),
c. rzetelność danych (dane na dowodzie księgowym muszą odzwierciedlać stan
faktyczny, realnie istniejący),
d. kompletność danych (na dowodzie księgowym dane muszą być kompletne,
zawierające co najmniej te, o których mówi art. 21 ustawy o rachunkowości),
e. jednorodność dokumentowanych operacji gospodarczych lub finansowych (na
jednym dowodzie księgowym można dokumentować operacje tego samego
rodzaju lub jednorodne),
f. chronologiczność wystawionych kolejno dowodów księgowych (kolejne dowody
tego samego rodzaju muszą być datowane zgodnie ze stanem faktycznym, nie
wolno antydatować dowodów księgowych),
g. systematyczność numerowania kolejnych dowodów księgowych (dowody tego
samego rodzaju muszą posiadać numerację kolejną od początku roku
obrotowego),
h. identyfikacyjność każdego dowodu księgowego, polega na powiązaniu
dokumentów kosztowych, przychodowych z wyciągiem bankowym w systemie
komputerowym ,
i. poprawność formalna (tj. zgodność wystawionego dowodu księgowego
z przepisami prawa i niniejszą instrukcją),
j. poprawność merytoryczna (tj. zgodność przedmiotowa, cenowa, podatkowa )
k. poprawność rachunkowa (tj. zgodność obliczeń rachunkowych ze stanem
faktycznym i zasadami matematyki),
l. podmiotowość dowodu księgowego (każdy dowód musi zawierać dane
o podmiocie lub podmiotach uczestniczących w operacji gospodarczej lub
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finansowej), wg tej cechy stosuje się podział kolejnych egzemplarzy np.
oryginał dla nabywcy, kopia dla sprzedawcy.
Funkcje dowodu księgowego
1. Dowód księgowy winien spełniać następujące funkcje:
a. funkcja „dokumentu” - prawidłowo wystawiony dowód księgowy jest
dokumentem w rozumieniu prawa: dowody księgowe wchodzą do zbioru
dokumentów,
b. funkcja dowodowa - opisane w nim operacje gospodarcze lub finansowe
rzeczywiście nastąpiły w określonym miejscu i czasie, w wymiarze
wartościowym lub ilościowym jest to dowód w sensie prawa materialnego,
c. funkcja księgowa - jest podstawą do księgowania,
d. funkcja kontrolna - pozwala na kontrolę analityczną (źródłową) dokonanych
operacji gospodarczych i finansowych,
Treść dowodu nie może być wymazywana, wycierana lub wyskrobywana. Ewentualne
błędy w dowodach księgowych należy poprawić przez skreślenie niewłaściwie
napisanego tekstu lub liczby i wpisanie tekstu lub liczby właściwej. Skreślenia
dokonuje się w taki sposób, aby można było odczytać tekst lub liczbę pierwotną.
Poprawka tekstu lub liczby powinna być zaopatrzona w parafę osoby upoważnionej.
Treść dowodu księgowego
Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ustawy o rachunkowości każdy dowód
księgowy spełnia swoją funkcję, jeżeli jest prawidłowo wystawiony, czyli powinien
zawierać co najmniej:
a. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikującego,
b. określenie stron (nazwa, adresy, NIP) dokonujących operacji gospodarczej,
c. opis operacji oraz jej wartości jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach
naturalnych (tj. umieszczenie na dowodzie księgowym opisu operacji
gospodarczej lub finansowej oraz wartości tej operacji jeżeli operacja jest
mierzona w jednostkach naturalnych, musi być podana ilość tych jednostek. Na
fakturach VAT– wyszczególnienie stawek i wysokości podatków od towarów
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i usług),
d. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą –
także datę sporządzenia dowodu,
e. dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie
ich wartości na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu
przeprowadzania operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia winien być
zamieszczony bezpośrednio na dowodzie, chyba, że przeliczenie to zapewnia
system przetwarzania danych, co jest potwierdzone odpowiednim wydrukiem.
W jednostce nie stosuje się jednolitych wzorów, druków i formularzy, muszą one
jedynie zawierać dane zgodne ze schematem oraz odpowiadać wymogom
stawianym przepisami prawa np. faktura VAT, rachunki uproszczone, faktury
i rachunki korygujące).
Rodzaje dowodów księgowych
1. Dowody bankowe
a. bankowe dowody wpłat i wypłat -wypełniane przez inspektora do spraw płac –
dotyczące

wynagrodzeń,

pracownika

ds.

wydatków

–

pozostałe,

w odpowiedniej ilości egzemplarzy,
b. polecenie przelewu – stanowiące udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika
obciążenia jego rachunku, zgodnie z umową rachunku bankowego.
c. wyciąg bankowy z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
otrzymywane z banku wyciągi rachunków bankowych – oryginał sporządzony
na druku lub wydruk komputerowy sprawdza pracownik księgowości
budżetowej z załączonymi do nich dokumentami. W przypadku stwierdzenia
niezgodności należy je uzgodnić z oddziałem banku finansującego.
d. lokata terminowa -zakłada się telefonicznie po negocjacji oprocentowania –
przez osoby upoważnione odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku,
z którym zawarto lokatę terminową. Potwierdzeniem założenia lokaty
terminowej jest dokument „potwierdzenie transakcji depozytowej” przysłane
przez bank. Lokaty związane z zabezpieczeniem umów składane są do banku na
odpowiednich drukach.
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e. wyciąg bankowy rachunku lokaty terminowej
oryginał sporządzony przez bank lub wydruk komputerowy. Pracownik pionu
finansowego sprawdza zgodność kwot na wyciągu z zawartą umową. Po
upływie okresu lokaty, sprawdza zgodność naliczonych odsetek z naliczoną
umową (wzory i symbole dowodów określają banki).
2. Dowody kasowe
a. dowód wpłaty ( kasa przyjmie - KP ),
b. dowód wypłaty ( kasa wypłaci - KW ),
c. rozliczenie wyjazdu służbowego,
d. bankowy dowód wpłaty ( do przekazywania gotówki z kasy do banku),
e. kwitariusze przychodowe K 103
f. delegacje służbowe.
3. Dowody dotyczące wypłaty wynagrodzeń:
a. umowa pracę, rozwiązanie umowy o pracę,
b. wnioski o przyznanie nagrody jubileuszowej lub innych nagród,
c. zlecenie

na

pracę

w

godzinach

nadliczbowych

i

rozliczenie

przepracowanych godzin
d. rozliczenie wynagrodzenia prowizyjnego,
e. oświadczenie na pobór zaliczek na podatek dochodowy,
f. oświadczenie do wypłaty zasiłku opiekuńczego,
g. karta zasiłkowa,
h. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,
i. zastępcza asygnata zasiłkowa,
j. deklaracja zasiłkowa ZUS,
k. lista płac,
l. polecenia wypłaty innych składników wynagrodzenia np. dodatki specjalne,
dodatki dla opiekuna praktykantów, premii pracowników obsługi, dodatki
szkodliwe.
4. Dowody księgowe dotyczące majątku trwałego
a. przyjęcie środka trwałego w użytkowanie – oryginał (symbol OT)
b. zmiana miejsca użytkowania środka trwałego-oryginał (symbol MT)
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c. protokół zdawczo – odbiorczy środka trwałego – oryginał (symbol PT)
d. likwidacja środka trwałego – oryginał (symbol LT)
5. Dowody księgowe rozliczeniowe
a. nota księgowa zewnętrzna – kopia
b. nota księgowa wewnętrzna-oryginał
c. polecenie księgowania (PK)– oryginał
Dokumenty wymienione w punkcie a i b sporządzane są przez wydziały merytoryczne
na bieżąco, na drukach ogólnie dostępnych.
Dokumenty wymienione w punkcie c sporządza Wydział Finansowy, Wydział
Podatków /w zakresie podatków i opłat/ na bieżąco na drukach ogólnie dostępnych.
6. Dowody księgowe dot. podatków, opłat oraz niepodatkowych należności
budżetowych określone w § 4 ust.2-5 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21.06.2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla
organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 112,
poz.761)
7. Za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach
rachunkowych, wprowadzone automatycznie za pośrednictwem urządzeń
łączności, komputerowych nośników danych lub tworzenie według algorytmu
/programu/ na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy
zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co
najmniej następujące warunki:
- uzyskają one trwale czytelną postać, zgodną z treścią odpowiednich
dowodów księgowych,
- możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie,
- stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia
odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów,
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- dane źródłowe w miejscu ich powstawania są odpowiednio chronione,
w sposób zapewniający ich niezmienność przez okres wymagany do
przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych.
Do dekretacji dowodów księgowych nie stosuje się tradycyjnej pieczątki WN/MA.
Dekretacja dowodów księgowych następuje bezpośrednio w systemie finansowo
księgowym i jest widoczna na wydruku dołączanym do wyciągu bankowego lub innego
dokumentu. Przykład wydruku poniżej:

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
za miesiąc 12 2011 roku.
z dnia 2011-12-28 numer ZLP : 22/POKL SZ.RZ-CA Z.2 P.20
dla jednostki 001 URZĄD GMINY RZECZENICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Rodzaj
Nazwa DOKUMENTU
Numer
Numer rejestrowy
| Data wystaw |
Numer dziennika
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Typ
Nazwa DOKUMENTU
Numer
Numer rejestrowy
| Data wystaw |
Symbol Nazwa
KONTRAHENTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Treść dokumentu
| Kwota ogólna
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Symbol konta
| Nazwa KONTA
| Typ i opis zapisu ksiegowego
| Wartość WN | Wartość
MA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZLP ZESTAWIENIE LIST PŁAC
22/POKL SZ.RZ-CA Z.2 P.20
11686
2011-12-28
5
PK POLECENIE KSIĘGOWANIA
001
97056
2011-12-28
1 URZĄD GMINY
RZECZENICA
453.28
231 06
UMOWY ZLECENIA-EFS PO KL
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
0.00
333.20
404 8538539541790000220
POKL SZ.P.RZECZENICA ZAD.2
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
58.80
0.00
404 8538539541770000220
POKL SZ.P.RZECZENICA ZAD 2
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
333.20
0.00
231 06
UMOWY ZLECENIA-EFS PO KL
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
0.00
58.80
229 0202
SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE-EFS
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
0.00
35.28
231 06
UMOWY ZLECENIA-EFS PO KL
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
26.00
0.00
225 010104
PODATEK-EFS PO KL
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 P.20
0.00
26.00
231 06
UMOWY ZLECENIA-EFS PO KL
ZLP POKL SZ.RZECZENICA ZAD.2 POZ.20
35.28
0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM :
453.28
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3. Kontrola dowodów księgowych
Kontrola wewnętrzna ma na celu badanie zgodności każdego postępowania
z obowiązującymi przepisami prawnymi, badanie efektywności działania i realizacji
zadań, badanie realizacji procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzajów
działalności przez porównanie ich z planem, normami oraz wykrywanie odchyleń
i nieprawidłowości w realizacji tych zadań, ujawnianie niegospodarnego działania,
marnotrawstwa mienia społecznego oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich
powstanie, wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych
nieprawidłowości.
Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kontrola wewnętrzna wykonywana jest w postaci:
 kontroli wstępnej, mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym
działaniom, obejmującej w szczególności badanie projektów umów, porozumień
i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
 kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich
wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, badaniu
rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz
prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, itp.,
 kontroli następczej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów
odzwierciedlających czynności już dokonane.
Warunkiem zakwalifikowania dowodu do ujęcia w ewidencji księgowej jest jego
sprawdzenie i poddanie:
a/ kontroli zgodności z prawem zamówień publicznych, czyli sprawdzenie zgodności
przedmiotu zamówienia, trybu zamówienia, adresu dostawcy lub wykonawcy, ceny
jednostkowej oraz wartości ( zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych), której dokonuje Wydział Zamówień Publicznych.
b/ kontroli merytorycznej, - opisanej w § 9 pkt.1 - Kontrola merytoryczna dowodów
księgowych polega na ustaleniu zgodności danych ze stanem faktycznym
i potwierdzeniu, czy dana operacja faktycznie wystąpiła i czy została
przeprowadzona prawidłowo. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu:
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 czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistym zdarzeniom
gospodarczym,
 czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza była celowa i zgodna
z obowiązującymi przepisami,
 czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,
 czy

planowana

operacja

gospodarcza,

znajduje

potwierdzenie

w założeniach zatwierdzonego planu finansowego,
 czy zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem,
 czy na wykonanie operacji gospodarczej została zawarta: umowa o pracę
lub wykonawstwo usługi, umowa o dostawę , względnie czy złożono
zamówienie,
 czy zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi
przepisami obowiązującymi w danym zakresie,
 czy nie ma opóźnień w realizacji umowy, a w przypadku wystąpienia takich
opóźnień – czy nastąpiło naliczenie kary umownej.
Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne winne być uwidocznione
– stanowić to będzie podstawę do ewentualnego zażądania od kontrahentów
wystawienia faktury korygującej lub ukarania osób materialnie odpowiedzialnych.
Kontroli merytorycznej dokonuje Kierownik jednostki lub osoby przez niego
upoważnione.
Pracownik dokonujący kontroli merytorycznej na dowodach księgowych podaje
źródło finansowania zgodnie z planem wydatków finansowych, tzn. dział, rozdział,
paragraf. Na okoliczność dokonania kontroli dowodów księgowych pracownik
umieszcza na dowodzie księgowym pieczęć z klauzulą:
„ Sprawdzono pod względem merytorycznym”.
c/ kontroli formalno-rachunkowej – opisanej w § 9 pkt.2 - kontrola formalnorachunkowa dokonywana jest przez pracownika księgowości wydatkowej.
Dokonanie kontroli dokumentu musi być odpowiednio uwidocznione za pomocą
daty i podpisu osoby sprawdzającej. Pracownik sprawdzający pod względem
formalno-rachunkowym w razie stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonych
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dokumentach, zwraca je właściwemu rzeczowo pracownikowi celem usunięcia
nieprawidłowości lub zażądania od kontrahenta faktury korygującej. Zadaniem
kontroli formalno rachunkowej jest niedopuszczenie do zaksięgowania dokumentu
posiadającego wady formalne i merytoryczne. Na okoliczność dokonania kontroli
formalnej i rachunkowej pracownik dokonujący kontroli umieszcza na dowodzie
księgowym pieczęć z klauzulą:
„ Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”

 Kontrola formalna polega na sprawdzeniu (zakres czynności komórki
księgowej), czy dokument został wystawiony w sposób prawidłowy i zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz czy zawiera, co najmniej dane
wskazane poniżej:
g. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
h. wskazanie podmiotów uczestniczących w operacji gospodarczej /określenie stron
– nazwa, adres/,
i. datę wystawienia dokumentów oraz datę lub czas dokonania operacji
gospodarczych, których dowód dotyczy,
j. określenie przedmiotu operacji oraz wartości i ilości,
k. podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie operacji i jej udokumentowanie.
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 Kontrola rachunkowa (zakres czynności komórki księgowej) polega na
sprawdzeniu, czy dowód księgowy jest wolny od błędów rachunkowych.
Prawidłowo sporządzone dokumenty księgowe, sprawdzone pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym stanowią podstawę do wypłaty środków
finansowych. Przed ich ostateczną realizacją, dokumenty te po podpisaniu przez
Skarbnika lub osobę przez niego upoważnioną podlegają zatwierdzeniu przez:
Wójta Gminy lub jego Zastępcę, Sekretarza, w oparciu o posiadane upoważnienie
w zakresie spraw związanych z realizacją zadań określonych w regulaminie
organizacyjnym Urzędu Gminy i do wysokości przyznanych środków zgodnie
z planem finansowym. W przypadku, gdy dowody stanowiące podstawę do wypłaty
dotyczą należności za roboty budowlane np. remontowe, budowlane, sprawdzania
względem formalnym i rachunkowym dokonuje w ramach kontroli wewnętrznej
osoba odpowiadająca za dane roboty budowlane, remontowe czy inwestycyjne.
W przypadku wewnętrznych dowodów księgowych, w szczególności dowodów
polecenia księgowania „PK” zatwierdzenia dokonuje jednoosobowo Skarbnik lub
osoby przez niego upoważnione.
Dowody księgowe poddane kontroli wewnętrznej powinny być podpisane. Kontroli
dokumentów

pod

względem

merytorycznym

i

formalno-rachunkowym,

zawierających dyspozycję (polecenie) wykonania operacji kasowych i bankowych
winno dokonywać się przed wykonaniem danej operacji gospodarczej. Każda
następna osoba, mająca wykonać określone czynności kontrolne powinna
sprawdzić, czy czynności poprzednie zostały wykonane w sposób właściwy i zostały
potwierdzone odpowiednią adnotacją na dokumencie. Podpisy na dowodach
księgowych składa się odręcznie, atramentem lub długopisem, w sposób
umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.
W razie ujawnienia nieprawidłowości w czasie wykonywania kontroli wewnętrznej,
kontrolujący zobowiązany jest:
a/ zwrócić niezwłocznie nieprawidłowe dokumenty właściwym komórkom, czy
osobom z wnioskiem o dokonanie zmian i uzupełnień,
b/ odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub
dotyczących

operacji

sprzecznych
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zawiadamiając jednocześnie na piśmie kierownika jednostki o tym fakcie. W
sprawie dalszego postępowania decyzje podejmuje kierownik jednostki.
W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za
jej wykonanie zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego
przełożonego oraz przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do usunięcia tych
nieprawidłowości.
W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Wójta, jak również zabezpiecza
dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.

4. Zasady obiegu dokumentów księgowych

OBIEG DOKUMENTÓW –
DOKUMENTOWANIE OPERACJI KSIĘGOWYCH

Obieg dokumentów księgowych jest systemem przekazywania dokumentów od
chwili ich sporządzenia względnie wpływu do jednostki z zewnątrz, aż do
momentu ich zakwalifikowania i ujęcia w księgach rachunkowych.
Dowody księgowe wpływające z zewnątrz do Urzędu Gminy rejestrowane są
przez pracownika biura obsługi interesanta lub w sekretariacie w książce
korespondencyjnej oraz dodatkowo skanowane do systemu elektronicznego
obiegu dokumentu i drogą elektroniczną przekazywane na poszczególne
stanowiska. Po zarejestrowaniu dokumentów (forma papierowa) w książce
korespondencyjnej i po zaakceptowaniu przez Sekretarza Gminy przekazuje się je
na poszczególne stanowiska pracy.
Bez względu na rodzaj dokumentu należy zawsze dążyć, aby ich obieg odbywał
się najkrótszą drogą. W tym celu należy stosować następujące zasady obiegu
dowodów
księgowych:


zasadę terminowości – polegającą na przestrzeganiu ustalonych

terminów przekazywania dokumentów, tj. niezwłocznie po ich otrzymaniu,
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wystawieniu do pracowników, których dotyczą. Ostateczne zaksięgowanie
operacji

gospodarczych

miesiąca

danego

musi

umożliwić

terminowe

sporządzenie sprawozdań i deklaracji,
 zasadę systematyczności – polegającą na wykonywaniu czynności związanych
z obiegiem dowodów księgowych w sposób systematyczny i ciągły,
 zasadę samokontroli obiegu – polegającą na bezkolizyjnym obiegu
dokumentów pomiędzy osobami uczestniczącymi w systemie obiegu, nawzajem się
kontrolujących,
 zasadę odpowiedzialności indywidualnej – imienne wyznaczenie osób
odpowiedzialnych za konkretne czynności przynależne do systemu obiegu
dokumentów, przekazywanie dokumentów tylko do tych komórek organizacyjnych,
które istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne do ich
sprawdzenia.

Dowody księgowe związane z rozliczeniami z kontrahentami
1. Umowy na dostawę towarów, realizacje robót budowlanych i wykonanie usług,
w tym umowy zlecenia i o dzieło, sporządza z zachowaniem zasad ustawy
o zamówieniach publicznych

sporządza

kierownik jednostki lub osoba

upoważniona .
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
 strony umowy,
 przedmiot umowy (zakres, miejsce realizacji),
 datę zawarcia i numer umowy,
 kwotę za przedmiot umowy lub zasady, na podstawie których będzie
wyliczona kwota po odbiorze przedmiotu umowy,
 sposób rozliczania materiałowo-finansowego,
 zasady fakturowania i płatności,
oraz
 zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi,
 zapisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania
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lub nienależytego wykonania umowy,
 zapisy określające skutki odstąpienia lub rozwiązania umowy,
 podpisy stron.
3. Do umowy o szczególnym charakterze np. dotyczących robót budowlanoremontowych dołącza się przykładowo:
 kosztorys inwestorski prac,
 wycenę materiałów,
 kalkulację kosztów,
 protokół konieczności.
4. Umowę podpisują – Wójt lub z-ca Wójta, następnie kieruje umowę do Radcy
Prawnego celem dokonania kontroli pod względem formalno-prawnym. Jeżeli
umowa została sporządzona prawidłowo, radca prawny parafuje umowę imienną
pieczątką. W przypadku uwag do umowy, radca prawny nanosi proponowane
poprawki i umowa wraca do osoby sporządzającej celem dokonania korekt.
Zaparafowana przez pracownika umowa powodująca skutki finansowe kierowana
jest do Skarbnika Gminy celem złożenia przez niego kontrasygnaty a następnie
przekazywana jest do Wójta Gminy lub upoważnionych osób. Wyjątkiem od wyżej
wymienionego trybu postępowania jest umowa stanowiąca integralną część
specyfikacji przygotowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
5. W sytuacji, gdy umowa przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, wydział sporządzający umowę ma obowiązek:
 dopilnować dopełnienia obowiązku przez kontrahenta w w/w zakresie,
 sprawdzić prawidłowość wnoszonego zabezpieczenia innego niż w pieniądzu,
 kontrolować terminy obowiązywania zabezpieczeń,
 terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, składać do księgowości
wnioski o zwrot zabezpieczenia ( z podaniem kwoty podlegającej zwrotowi oraz
numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu – przy
zabezpieczeniach w pieniądzu) po uprzednim sprawdzeniu zasadności zwrotu.
6. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło zaliczane są do prac doraźnych,
niewchodzących do zakresu obowiązków pracowników Urzędu. Umowę zlecenie
lub o dzieło sporządza osoba zlecająca pracę w 3 egzemplarzach, z których jeden
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otrzymuje zleceniobiorca, drugi zleceniodawca, trzeci kadry .
7. Umowy zlecenie lub o dzieło sprawdzone są pod względem formalno-prawnym
przez radcę prawnego, wymagają również kontrasygnaty Skarbnika i podpisu
Wójta lub upoważnionych osób.
8. W zakresie dokumentacji rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług rozróżnia
się następujące dokumenty:
 faktura VAT- oryginał,
 faktura korygująca – oryginał,
 rachunek – oryginał,
 protokół reklamacyjny – kopia,
 dowód zwrotu – kopia ( stosowany w sytuacji zwrotu materiałów, produktów
lub towarów od dostawcy z przyczyn uzasadnionych ),
 umowa,
 nota księgowa.
9. Do faktury lub rachunku za wykonanie roboty i usługi budowlano-remontowe,
w celu rozliczenia umów, dołącza się w szczególności:
 protokół odbioru,
 kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
10. Faktury dotyczące inwestycji, w szczególności z udziałem środków
europejskich, muszą byś przez odpowiedni dział merytoryczny odpowiednio
opisane (w podziale na źródła finansowania) tak, aby pracownik księgowości
mógł takie dowody prawidłowo zaksięgować.
11. Na podstawie zawartych umów, złożonych zamówień lub innych dokumentów
powodujących konieczność dokonania wydatków budżetowych w bieżącym roku
lub w kolejnych latach, wydziały merytoryczne ustalają zaangażowanie wydatków
budżetowych.
Zaangażowanie jest rejestrowane w programie finansowo-księgowym na
podstawie
o umów – zaangażowanie wprowadza się z umów / aneksów do umów /
faktur – zaangażowanie wprowadza się z faktur wówczas, gdy nie jest możliwe
określenie ich wysokości , np. energia, ścieki, usługi pocztowe itp.
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o w zaangażowaniu ujmuje się między innymi:
- wartości rocznych wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz
pochodnych od tych wynagrodzeń,
- naliczone podatki, opłaty administracyjne i składki na PFRON,
- rozliczone zobowiązania z tytułu kosztów podróży służbowych i innych.
Dokumenty powodujące zaangażowanie środków finansowych wpisuje się do
programu z podziałem na odpowiednią klasyfikację budżetową i podziałem na
poszczególne lata. Suma zaangażowanych wydatków nie może być wyższa od kwot
ujętych w planie finansowym danego wydziału merytorycznego, oraz nie może być
niższa niż zrealizowane wydatki.
Zaangażowania wydatków budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej
uzgadniane jest z wydatkami. W przypadku umów wieloletnich informacja winna
zawierać również dodatkowe dane na temat zaangażowania wydatków na
poszczególne lata przyszłe.
Przedstawiony poniżej wniosek „zaangażowanie środków” wypełnia się na podstawie
umowy lub przed dokonaniem zakupu. Wniosek ten jest kierowany jest do Skarbnika
w celu stwierdzenia czy w budżecie są zaplanowane na dany cel środki. Następnie
przedstawiony jest Wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej do akceptacji.
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Rzeczenica dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wniosek
o zaangażowanie środków budżetowych Urzędu Gminy w Rzeczenicy obciążających
plan finansowy wydatków na …………. rok

1. Nazwa wydatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kwota wydatku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Termin realizacji wydatku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Uzasadnienie celowości dokonania wydatku w związku z realizacja
zadań jednostki..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................... .........................................
..............................................................
(sprawdzono pod względem
merytorycznym)

5. Wskazanie trybu ustawy o zamówieniach publicznych w których
zamówienie będzie realizowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
6. Sprawdzono

poprawność

zastosowania

ustawy

o

zamówieniach

publicznych
..................................
(podpis pracownika odpowiedzialnego
przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych)

7. Zobowiązania wynikające z wnioskowanego wydatku mieszczą się w
planie finansowym.
8. Przewidywany termin realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Klasyfikacja budżetowa Dz . . . . . . . . . Rozdz . . . . . . . . . . . . § . . .
..............................
Skarbnik / osoba upoważniona

10. Zatwierdza do wypłaty
..............................
Wójt Gminy / osoba upoważniona
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12. Dokumenty księgowe stanowiące podstawę rozliczeń przekazuje się zgodnie
z zapisami § 18 niniejszej instrukcji do działu księgowości
13. Niezależnie od kontroli faktury VAT (rachunku) w przypadku dostaw i usług
dotyczących zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych dokumenty
w/w powinny zawierać:
 opis dotyczący pozycji wpisu do ksiąg inwentarzowych z podaniem numeru
danego środka trwałego lub pozostałego środka trwałego .
14. Podstawą do dokonania wydatków są również:
a. dyspozycja przekazania dotacji,
b. wnioski o dokonanie zapłaty w zakresie:
-

opłat sądowych i egzekucyjnych,

-

dyspozycje wypłat kaucji,

- odpisu na rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wynagrodzeń za inkaso i opłaty targowej
c. prawomocne nakazy zapłaty lub wyroki,
d. prawomocne decyzje administracyjne,
e. zawiadomienia komornicze o wysokości kosztów egzekucyjnych.
15. Podstawą do dokonywania wydatków w zakresie składek na rzecz organizacji,
których członkiem jest Gmina jest informacja wyżej wymienionej organizacji
o wysokości rocznych składek zaparafowana przez odpowiedni wydział
merytoryczny.
Polecenie wyjazdu służbowego
1. Polecenie wyjazdu służbowego wystawia Sekretarka po otrzymaniu zgłoszenia
o planowanym wyjeździe służbowym od Wójta Gminy lub osoby upoważnionej
delegującej pracownika, co najmniej trzy dni przed planowanym terminem wyjazdu.
Pracownik

(osoba

delegowana)

zobowiązany

przedstawionego wniosku.
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WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przejazd
samochodem niebędącym własnością pracodawcy
marka samochodu
nr rejestracyjny
pojemność silnika

..............................................
...............................................
...............................................

Trasa przejazdu:
z .................................. . do . .....................................
i powrót do .................................................................
(najkrótsza trasa do miejsca delegowania służbowego
i powrót do miejsca zamieszkania)
data wyjazdu
data powrotu

................................................
................................................

Cel wyjazdu
..........................................................
......................................................................................
Sposób finansowania kosztów podróży...........................
Oświadczam, że w/w samochód posiada obowiązkowe
ubezpieczenie OC i nie będę zgłaszał(a) roszczeń w
stosunku do Urzędu Gminy w Rzeczenicy
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu
…..…………………..….
podpis wnioskodawcy
Decyzja Wójta lub osoby upoważnionej…………………
………………………………………..
podpis Wójta / osoby upoważnionej
jednostk

2.

Osoby otrzymujące polecenie wyjazdu służbowego pobierają w sekretariacie,

zarejestrowany (nadany numer kolejny) blankiet „ polecenie wyjazdu służbowego”.
Uzyskują podpisy osoby delegującej – Wójta lub osoby przez niego upoważnionej,
określających również środki komunikacji.
W przypadku pobierania zaliczki na delegację, osoba otrzymująca polecenie wyjazdu
wypełnia dolny odcinek, na którym uzyskuje akceptację Wójta i Skarbnika lub osób
przez nich upoważnionych.
3. Rozliczenia wyjazdu służbowego dokonuje pracownik działu księgowości. Do
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rozliczenia dołącza faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie
określonych wydatków. Dołączone dowody księgowe winny być sprawdzone pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
4. Przy rozliczeniu kosztów podróży służbowej pracownik musi załączyć bilety
potwierdzające koszty przejazdu wskazanym środkiem lokomocji.
Dowody dotyczące transportu
W jednostce obowiązuje następująca dokumentacja prowadzona dla rozliczenia
samochodów służbowych:
 karta drogowa pojazdu służbowego - dokument wystawia upoważniony pracownik:
-

Sekretarz Gminy - dla kierowców OSP,

-

Referent prawno-administracyjny

ds.

obsługi interesanta

-

dla pojazdu

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, samochodu Straży Gminnej
i innych będących w posiadaniu Urzędu Gminy , w jednym egzemplarzu i przekazuje
za potwierdzeniem kierowcy pojazdu. Karta drogowa wydawana jest dla każdego
pojazdu odrębnie na każdy dzień pracy. W jednostkach OSP karty wydawane są na
okres 1-miesiąca lub kwartału. Karta zawiera informacje dotyczące: kolejnego
numeru, daty wydania, rodzaju i marki pojazdu, stanu licznika początkowego
i końcowego, ilości przebytych kilometrów, podpisu osoby korzystającej z pojazdu,
stanu paliwa przed i po wyjeździe, zużycia paliwa według normy i rzeczywistego.
Karta zawiera również informacje dotyczące zakupu paliwa tj. nr faktury, ilość
zakupionego paliwa oraz podpis kierowcy dokonującego zakupu. Kierowca, któremu
został powierzony pojazd służbowy jest zobowiązany do rzetelnego, bieżącego
prowadzenia i rozliczania zużycia paliwa, oraz zwrotu uzupełnionych kart drogowych
najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty wydania karty. Do 4-tego dnia
następnego miesiąca, upoważniony pracownik sprawdza zwrócone karty drogowe
zarówno pod względem merytorycznym jak i formalno-rachunkowym, a następnie
dokonuje ich zbiorczego miesięcznego zestawienia dla każdego z pojazdów oddzielnie.
Jeżeli rzeczywiste zużycie paliwa jest zgodne z ustaloną normą dla danego pojazdu.
W przypadku przekroczenia ustalonych norm zużycia paliwa prowadzone jest
postępowanie wyjaśniające. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do złożenia
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pisemnego wyjaśnienia przyczyn nadmiernego zużycia paliwa. Kontrolujący w oparciu
o wyjaśnienia może uznać nadmierne zużycie jako niewynikające z winy kierowcy,
w przeciwnym wypadku kierowca jest obciążony kosztem zakupu ponadnormatywnie
zużytego paliwa.
 ewidencję zakupu i zużycia paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części
zamiennych oraz innych rachunków jak np. przeglądy, naprawy, myjnia, parking
itd. prowadzi, dla Sekretarz każdego pojazdu OSP - oddzielnie referent prawnoadministracyjny ds. obsługi interesanta, dla pojazdu przeznaczonego do przewozu
osób niepełnosprawnych, samochodu Straży Gminnej i innych będących w posiadaniu
Urzędu Gminy
 normy zużycia paliwa są ustalone na okres letni lub zimowy dla każdego pojazdu
oddzielnie.
 faktury VAT na zakup paliwa winny być szczegółowo opisane i skontrolowane
przez pracownika prowadzącego sprawy rozliczenia paliwa.
Pracownik księgowości po zakończeniu kwartału otrzymuje zestawienie rozliczenia
zużycia paliwa (wzór poniżej) na podstawie, którego rozlicza zużycie paliwa
wartościowo w systemie finansowo-księgowym oraz

ilościowo i wartościowo

w księgach kontowych.
……………………………
(imię i nazwisko kierowcy)

Rzeczenica dnia…………………..
ROZLICZENIE ZUŻYCIA PALIWA
ZA OKRES OD………………..….DO……………………..

Samochód …………………………………..
Lp.

1.

Rodzaj
paliwa

Jednostka
miary

Olej
napędowy

L.

………………………………
(rozliczył)

Stan
początkowy

Przychód + stan
początkowy

………………………………
(zatwierdził)
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Dokumentowanie wypłaty wynagrodzeń, wypłaty diet radnym i stypendiów
Wypłata wynagrodzeń pracowniczych.
1. Umowy o pracę, wszelkie zmiany do umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę
sporządza pracownik kadr w oparciu o wcześniejsze wnioski zatwierdzone przez
Wójta. Umowy podpisane przez Wójta lub Sekretarza Gminy sporządza się w trzech
egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
 pracownika,
 komórki kadr prowadzącego akta osobowe pracowników,
 komórki płac .
2. Listy płac sporządza pracownik komórki płac na podstawie pism angażujących
/umowy, pisma poleceń wypłat, dane wprowadzane do systemu komputerowego komórki kadr / otrzymanych w jednym egzemplarzu z kadr od osoby merytorycznie
odpowiedzialnej, przedłożone do komórki płac do 5-go dnia każdego miesiąca –
dotyczących pracowników interwencyjnych oraz do 20-go dnia każdego miesiąca
dotyczących pracowników urzędu. Dowody złożone po tych terminach uwzględniane
będą w następnym miesiącu, chyba, że Wójt Gminy bądź Skarbnik zatwierdzi
naliczenie dodatkowej listy płac po tym terminie.
3. Listy płac powinny zawierać, co najmniej następujące dane:
 okres za jaki zostało naliczone wynagrodzenie,
 nazwisko i imię pracownika,
 sumę wynagrodzeń brutto z rozbiciem na poszczególne składniki funduszu
płac,
 sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły,
 sumę dodatków stałych (d. funkcyjny)
 łączną sumę wynagrodzenia netto – do wypłaty,
 pokwitowanie odbioru wynagrodzenia – w przypadku wypłaty gotówkowej,
a gdy wynagrodzenie przekazywane jest na konto, potwierdzeniem jest wyciąg
bankowy.
4. Szczegółowe zasady dokumentowania, przyznawania uprawnień wypłacania
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i rozliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego od
osób fizycznych regulują odrębne przepisy.
5. W listach płac dopuszczalne jest dokonywanie następujących potrąceń:
 należności

egzekwowanych

na

podstawie

tytułów

egzekucyjnych

na

zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (3/5 wynagrodzenia ),
 należności egzekwowanych na podstawie innych tytułów wykonawczych
(do wysokości 1/2 wynagrodzenia ),
 kar pieniężnych wymierzonych przez pracodawcę,
 inne potrącenia dobrowolne na które wyraził zgodę pracownik i pracodawca.
Listy uzgodnione do wypłaty płac nie mogą zawierać żadnych nieomówionych
poprawek.
6. Lista płac powinna być podpisana przez:
 osobę sporządzającą - odpowiedni pracownik ds płac,
 osobę sprawdzającą - odpowiedni pracownik do tego upoważniony
 Wójta i Skarbnika bądź osoby przez nich upoważnione.
7. Na podstawie list wynagrodzeń podpisanych przez osoby wymienione w pkt.7,
pracownik ds. płac sporządza listy płac wynagrodzeń i przekazuje do księgowości
zestawienie do wykonania przelewów w systemie Home Banking przelewu na konta
bankowe, dla pracowników którzy mają założone rachunki oszczędnościowo –
rozliczeniowe; dla pozostałych pracowników, wystawia się dowód wypłaty na
podstawie którego pracownik osobiście pobiera wypłatę w banku. Potwierdzone
przez bank polecenie dokonania przelewu zgodnie z kwotą wynikającą z zestawienia
stanowi potwierdzenie dokonania wypłaty wynagrodzeń.
8. Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się w terminie określonym w regulaminie pracy
Urzędu. Obowiązują następujące terminy wypłaty wynagrodzeń:
a. do ostatniego dnia miesiąca dla wynagrodzeń płatnych dla pracowników
Urzędu,
b. do dnia 10 następnego miesiąca dla dodatkowych wypłat - pracownicy
interwencyjni .
Przekazanie zestawień wynagrodzeń i dokonanie przelewu wynagrodzeń na konta
bankowe winno nastąpić w terminie nie później niż na trzy dni robocze przed
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zakończeniem miesiąca.
Druki L-4 pracowników
1. Pracownicy przedkładają druki L-4 w sekretariacie Urzędu w terminie do 7 dni od
daty wystawienia.
2. Druk L-4 wprowadzany jest do ewidencji przez pracownika kadr.
Zaświadczenie o wynagrodzeniach
Pracownik przedkłada druk zaświadczenia o zarobkach w kadrach, gdzie wypełniane
są informacje związane z zawartą umową. Następnie zaświadczenie kierowane jest do
pracownika naliczającego płace, gdzie wypełniane są informacje dotyczące
wynagrodzenia. Po prawidłowym wypełnieniu zaświadczenia, dokument przekazuje się
do zatwierdzenia Skarbnikowi lub osobie upoważnionej oraz Wójtowi lub
Sekretarzowi.
Oświadczenie PIT 12
Oświadczenie PIT 12 / do celów dokonania obliczenia podatku dochodowego od
dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym/ należy złożyć do komórki
płac do 5 stycznia następnego roku.
Pracownicy, którzy w terminie nie złożą PIT-u 12, otrzymają PIT 11 /informacja
o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy/ celem samodzielnego
rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.
Dodatkowe informacje od pracowników dla potrzeb kadrowo-płacowych
Pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy, który nabywa uprawnienia do świadczenia
z ZUS-u / renta inwalidzka, renta rodzinna / zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie sekretariat (kadry) oraz komórkę ds. płac.
Wypłata diet radnych
Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę diet radnym jest lista wypłat diet.
Listę sporządza pracownik odpowiedzialny merytorycznie z Biura Rady Gminy
w oparciu o zasady zawarte w stosownych uchwałach rady gminy. Potrącenia z tytułu
nieobecności radnych na sesjach i komisjach dokonywane są na podstawie wykazu
nieobecności radnych, sporządzonego przez pracownika odpowiedzialnego za obsługę
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rady. Wykaz / listę radnych / należy dostarczyć do pracownika sporządzającego listę
płac na konie danego miesiąca.
Pracownik księgowości po sprawdzeniu formalno-rachunkowym dokonuje:
 przelewu na konta bankowe, dla radnych którzy mają założone rachunki
oszczędnościowo – rozliczeniowe,
 dla pozostałych wypłaty dokonywane są w na podstawie dowodów wypłat.
Wypłaty dokonuje się w ciągu 5-ciu dni od otrzymania listy wypłat diet
radnych. Potwierdzone przez bank polecenie dokonania przelewu zgodnie
z kwotą wynikającą z zestawienia stanowi potwierdzenie dokonania wypłaty
diet.
Wypłata stypendiów
Wypłaty stypendiów socjalnych następują na podstawie wykazu przedłożonego przez
pracownika merytorycznie odpowiedzialnego w danym dziale za prawidłowe
naliczanie stypendiów, po sprawdzeniu formalno-rachunkowym.
Warunkiem wypłaty stypendium dla studentów jest przedstawienie przez stypendystę
dokumentów odzwierciedlających zaliczenie pierwszego semestru studiów. Stypendia
wypłacane są na bieżąco w formie bezgotówkowej na przelew lub na podstawie
dowodów wypłat (pobierane osobiście w banku).
Lista przekazywana jest do końca miesiąca, za który przysługuje wypłata stypendiów.
Lista podlega sprawdzeniu pod względem rachunkowo-formalnym.

Dokumenty związane z przydzielaniem dotacji
Wydziały merytoryczne przekazujące dotacje innym podmiotom mają obowiązek
przygotować dokumenty wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawnych.
Następnie przekazują dyspozycję przekazania dotacji do działu księgowości Wydział
merytoryczny ma obowiązek rozliczyć przekazane dotacje, zgodnie z umowami
i obowiązującymi przepisami.
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Dokumentowanie operacji gospodarczych w zakresie majątku trwałego
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1. Do środków trwałych zalicza się w szczególności:
a. nieruchomości w tym: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
b. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c. ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Pod pojęciem środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, kompletne,
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zgodnie rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, do środków trwałych umarzanych
stopniowo zalicza się środki trwałe o wartości określonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za
koszty uzyskania przychodu, czyli o wartości początkowej od 3.500 zł.
2. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to zaliczane do aktywów trwałych trwałe
środki w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka
trwałego, zarówno własnego jak i obcego. Do inwestycji zalicza się
w szczególności koszty:
 dokumentacji projektowej inwestycji,
 badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych,
 przygotowania terenu pod budowę,
 nabycia gruntów i innych składników rzeczowego majątku trwałego oraz
koszty wnoszenia budynków i budowli, włącznie z ich sprzątaniem
poprzedzającym oddanie do używania,
 opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy obiektu
oraz z tytułu uzyskania lokalizacji pod budowę,
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 odszkodowania za dostarczenie obiektów zastępczych przesiedlenie osób
z terenów zajętych na potrzeby inwestycji,
 założenie zieleni,
 poniesienie w obcych środkach trwałych, a związanych z przebudową
rozbudową, modernizacją i adaptacją tych obiektów na potrzeby inwestora
/użytkownika/, tzw. ulepszenie obcych środków trwałych,
 ulepszenie własnych, już istniejących środków trwałych,
 zakup bądź wytworzenie we własnym zakresie urządzeń technicznych,
maszyn i środków trwałych,
 transportu, załadunku i wyładunku oraz montażu,
 nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,
 ubezpieczeń majątkowych środków trwałych w budowie,
 zagospodarowania pomelioracyjnego,
 nabycie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych,
 cła i inne opłaty związane z nabyciem środków trwałych,
 inne koszty bezpośrednio związane z inwestycja.
3. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu /przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji,
adaptacji lub modernizacji, to wartość początkowa tych środków, powiększa się
o sumę wydatków na ich ulepszenie. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy
suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację
lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te
powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia
środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania,
zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskanych za pomocą ulepszonych
środków trwałych i kosztami ich eksploatacji ( art.16 ust.13 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych).
Za prawidłowe zwiększenie środków trwałych wydział merytoryczny wykonujący
dane ulepszenie.
4. Pozostałe środki trwałe – są to środki trwałe /wyszczególnione w § 5 ust.3 pkt 2-6
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 /, których cena nabycia wynosi co
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najmniej 500 zł, i nie przekracza 3.500 zł, ewidencjonowane są wartościowo
i ilościowo. Umarza je się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
a) Ewidencję pozostałych środków trwałych stanowią:
 księgi pozostałych środków trwałych (inwentarzowych) prowadzone
przez dysponentów głównych – wydziały merytoryczne,
 spis pozostałych środków trwałych – wyposażenie umieszczony
w każdym pomieszczeniu w widocznym miejscu,
b) Dowody księgowe podlegające ujęciu w ewidencji pozostałych środków
trwałych powinny zawierać dane o numerach inwentarzowych oraz miejscach ich
użytkowania z podziałem na wydziały. Pozostałe środki trwałe podlegają
oznakowaniu numerami inwentarzowymi.
c) W każdym biurze powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za
przydzielone pozostałe środki trwałe do danego biura – osoba ta informuje
użytkownika głównego o przeniesieniach, zniszczeniach posiadanych środków
trwałych.
5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza
się bez względu na wartość:
- meble
- środki trwałe o wartości początkowej 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.
6. Do szczegółowej ewidencji środków trwałych służy księga inwentarzowa. Księga
inwentarzowa stanowi wykaz środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy
rodzajowe.
7. Do szczegółowej ewidencji środków trwałych służą:
 księga inwentarzowa,
 szczegółowe indywidualne karty obiektów inwentarzowych lub inne
urządzenia ewidencyjne o tym samym przeznaczeniu,
 tabele amortyzacyjne.
8. Zapisów w księdze inwentarzowej dokonuje się w porządku chronologicznym
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z podaniem, co najmniej następujących danych:
 daty wpisu,
 numeru inwentarzowego,
 nazwa środka trwałego,
 wartość początkowa,
 symbol klasyfikacji środków trwałych,
 rocznej stawki amortyzacji,
 roku budowy lub produkcji,
 daty przyjęcia do użytkowania,
 miejsce użytkowania / pole spisowe/,
w odniesieniu do rozchodu:
 numer pozycji księgowania rozchodu,
 numer pozycji przychodu ( inwentarzowy ) rozchodowanego środka
trwałego,
 daty rozchodu,
 wartości rozchodowanego środka trwałego,
 powodu rozchodu.
9. Środki trwałe umarza się jednorazowo na dzień 31 grudnia lub z chwilą
przekazania, sprzedaży i likwidacji środka trwałego, zgodnie z tabelą
amortyzacyjną.
II. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne to według definicji nabyte przez Gminę, zaliczane do
aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające do gospodarczego wykorzystania,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użytkowości dłuższej niż rok, przeznaczone do
używania na potrzeby Gminy lub oddane do użytkowania na podstawie umowy, najmu,
dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności:
 autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych
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oraz zdobniczych,
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia. Nie dokonuje się
aktualizacji wartości niematerialnych i prawnych ani nie dokonuje się ich ulepszeń.
Stopniowo umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od
3.500 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej
tej kwoty są umorzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Dokumentowanie obiegu środków trwałych
W przypadku zakupu nowego środka trwałego pracownik zajmujący się ewidencją
środków trwałych, na podstawie faktury lub rachunku, sporządza dowód przyjęcia
środka trwałego OT w momencie przyjęcia tego środka trwałego do używania.
Dowód OT sporządza się w 2 egzemplarzach:



dla działu księgowości w celu ujęcia w ewidencji syntetycznej ksiąg

rachunkowych, gdzie należy dołączyć kserokopię dokumentu źródłowego (faktura,
rachunek lub inny dokument),



dla wydziału merytorycznego prowadzącego księgi inwentarzowe (ewidencja

analityczna) w celu ujęcia w/w środków trwałych w księgach.
Ten sam sposób postępowania przyjmuje się w przypadku przyjęcia środka trwałego
z inwestycji, przy czym przed sporządzeniem druku OT należy uzgodnić z działem
księgowości zakończoną inwestycję.
Dowód OT powinien zawierać symbol wydziału wystawiającego dowód, nr kolejny
i rok, charakterystykę środka trwałego, m.in. datę lub rok produkcji, dane techniczne,
części składowe.
Do dowodu OT dołącza się kserokopię dokumentu stanowiącego podstawę do jego
wystawienia.
W przypadku nieodpłatnego przekazania środka trwałego przez inną jednostkę lub
osobę fizyczną podstawą zaewidencjonowania jest jeden z wymienionych dokumentów:
 decyzja o przekazaniu,
 akt darowizny,
 protokół przekazania,
 dowód PT ,
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 inny dokument potwierdzający fakt nieodpłatnie przekazania środka
trwałego oraz określający wartość i podstawowe cechy środka trwałego.
Podstawą przyjęcia środka trwałego nieodpłatnie w sytuacji braku możliwości
otrzymania dowodu PT lub innego dokumentu przekazania, może być również dowód
OT wystawiony przez odpowiedni wydział merytoryczny.
Dowód PT powinien zawierać w szczególności charakterystykę środka trwałego,
określenie wartości i dotychczasowe umorzenie przekazywanego środka trwałego,
numer inwentarzowy, określenie stron operacji. Dowód wystawia strona przekazująca
środek trwały w 4 egzemplarzach, z których dwa przekazywane są dla przejmującego
w celu ujęcia środka trwałego w ewidencji księgowej oraz w księdze inwentarzowej.
Podstawą przyjęcia środka trwałego do ewidencji w wyniku stwierdzenia nadwyżki
środków trwałych w drodze inwentaryzacji jest protokół weryfikacji różnic
inwentaryzacyjnych sporządzony zgodnie z instrukcją inwetaryzacyjną.
W przypadku nieruchomości głównym dokumentem stanowiącym podstawę do
wystawienia dowodu OT jest akt notarialny. Dowód OT sporządza wydział
merytoryczny, zgodnie z zapisami w punkcie 1.
Wycofanie środka trwałego z ewidencji następuje w wyniku:
 sprzedaży,
 nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub osobie,
 likwidacji,
 stwierdzenia niedoboru w wyniku inwentaryzacji.
Decyzja o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu środka trwałego należy do Wójta
Gminy.
Sprzedaż środka trwałego dokumentowana jest zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług. Dokument sprzedaży wystawia wydział merytoryczny.
Przekazanie środka trwałego innej jednostce następuje na podstawie protokołu
dowodu PT, sporządzanego przez Wydział merytoryczny.
Likwidacja środka trwałego dokonywana jest na wniosek osoby, której powierzono
w używanie lub w ramach odpowiedzialności materialnej składnik majątku.
Likwidacji dokonuje powołana doraźnie przez Wójta komisja likwidacyjna.
Z przeprowadzonej likwidacji komisja sporządza protokół. Na podstawie protokołu
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komisja sporządza dokument LT w 2 egzemplarzach. Kopię protokołu wraz z drukiem
LT otrzymuje dział księgowości i osoba odpowiedzialna za inwentaryzację, celem
zdjęcia środka trwałego z prowadzonych ksiąg. Zakupione pozostałe środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne wprowadzane są do ewidencji na podstawie
faktury lub rachunku dokumentującego zakup
Dokumentowanie wymiaru podatków lokalnych
Rodzaje dokumentów związanych z wymiarem podatków lokalnych.
1) umowy sprzedaży nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy lub
Skarbu Państwa;
2) umowy dzierżawy nieruchomości Gminy lub Skarbu Państwa;
3) kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wykaz
osób,

które

zgłosiły

prowadzenie

działalności

gospodarczej

w nieruchomościach;
4) kopie decyzji o wykreśleniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub
wykaz osób, które zlikwidowały działalność gospodarczą w nieruchomościach;
5) kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na zmianę
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
6) kopie decyzji lub zawiadomień o:
a) pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części,
b) wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego z użytkowania,
c) rozbiórce obiektu budowlanego,
d) zakończeniu budowy, co do których nie zgłoszono sprzeciwu.
7) informacje o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121,poz.844
z późniejszymi zmianami);
Dokumenty wymienione w § 17 ust.1 pkt 1- 2 w formie kopii umów przekazuje na
bieżąco do działu podatków oraz działu nieruchomości i gospodarka gruntami
Dokumenty wymienione w § 17 ust.1 pkt 3-4 przekazuje na bieżąco do działu
podatków.
99

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

Decyzje wymienione w § 17 ust.1 pkt 5 i 6 przekazuje do działu podatków – działu
budownictwa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wydana decyzja stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu
zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji
podatkowych (Dz.U.z 2002r. Nr 240,poz.2061 z późniejszymi zmianami).
Informacje, o których mowa w § 17 ust.1 pkt 7 przekazuje do Wydziału Podatków –
Wydział Komunikacji w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zarejestrowano lub wyrejestrowano pojazd, zgodnie z przepisami
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych ( Dz.U.
z 2002r. Nr 240,poz.2061 z późniejszymi zmianami).

5. Obieg dokumentów księgowych

Zasady opracowania merytorycznego - dokumentów księgowych wydatkowych przez
komórki organizacyjne Urzędu / wydziały, referaty, biura, kancelarie / i ich obieg.
1. Realizacja zadań budżetowych winna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonym
planem finansowo-rzeczowym w ramach posiadanych środków na dany rok
budżetowy.
2. Zaciągnięte zobowiązania winny być realizowane na zasadach określonych
w umowach lub zleceniach.
3. Przyjęta dokumentacja rozliczeniowa winna być kompletna, czytelna, opisana
i spełniająca wymogi określone dla dowodu księgowego zgodnie z zapisem art.
21 i 22 ustawy o rachunkowości.
4. Faktury, rachunki lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu
księgowego przedkładane do rozliczeń finansowych powinny być wpisane do
książki korespondencyjnej i opatrzone numerem kolejnym rejestru. Powinny
również posiadać datę wpływu .
a. Po zakończeniu danego miesiąca wszelkie otrzymane faktury, rachunki i inne
dokumenty księgowe z datą wystawienia za poprzedni m-c wprowadzane są
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do dnia 8–go następnego miesiąca do okresu poprzedniego jako
zobowiązanie.
b. Natomiast po zakończeniu m-ca grudnia wszystkie otrzymane dokumenty
dotyczące poprzedniego roku muszą być ujęte w zobowiązaniach, czyli
wprowadzone w program finansowo-księgowy do m-ca grudnia/ i księgowane
pod datą 31 grudnia.
5. Faktury i rachunki są poddawane szczegółowej kontroli merytorycznej
w wydziale, referacie, biurze, i winny zawierać:
 potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym
przebiegiem, prawidłowym opisem dokumentu oraz opatrzonym podpisem
osoby upoważnionej;
 potwierdzenie dokonania sprawdzenia danych zawartych w fakturze (rachunku)
za zgodność ze stanem faktycznym, z zawartą umową lub zleceniem oraz
sprawdzenia kompletności załączonej dokumentacji w postaci protokołu
częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót lub protokołu zdawczoodbiorczego,

kosztorysów

powykonawczych

i

innych

elementów

rozliczeniowych wynikających z zapisów umowy;
 potwierdzenie sprawdzenia terminowości dokonania rozliczenia, a w przypadku
niedotrzymania terminu realizacji umowy naliczenie kary umownej zgodnie
z zapisami w umowie;
 prawidłową klasyfikacje budżetową;
 zatwierdzenie do wypłaty
6. Dokonanie sprawdzenia merytorycznego i zaklasyfikowanie w układzie
klasyfikacji budżetowej i kategorii wydatku wynikającego z faktury (rachunku)
lub rozliczenia oraz zatwierdzenie do wypłaty winno być opatrzone pieczęcią.
Przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, dowody
księgowe opatrzone są dodatkowymi pieczęciami i adnotacjami wynikającymi
z umów finansowania i procedurami obowiązujących przy realizacji tych projektów.
7. Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych wydział merytoryczny
przedkłada do działu księgowości / do 7 dni / podróże krajowe/, 14 dni / podróże
zagraniczne / - po zakończeniu podróży służbowej. Delegacja przedłożona po
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terminie będzie przyjmowana wyłącznie z pisemnym wyjaśnieniem przyczyny
opóźnienia.
8. Rozliczenia ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów
służbowych za dany miesiąc przedkłada się w osobie naliczającej ryczałt
w terminie określonym umową. Rozliczenie złożone po tym terminie skutkować
będzie wypłatą należności z miesięcznym opóźnieniem. Wypłata za miesiąc
grudzień jest dokonywana ze środków budżetowych roku następnego.
9. Wypłaty diet radnych Rady dokonuje dział księgowości po uprzednim
sporządzeniu listy płac przez osobę odpowiadającą za naliczanie wynagrodzeń
na podstawie sporządzonych list przez pracownika Biura Rady Gminy oraz
zatwierdzonych pod względem merytorycznym.
10. Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi
dokumentu księgowego opisane i podpisane przez osoby upoważnione muszą
być przedłożone do działu księgowości nie później niż 7 dni przed terminem
zapłaty.
11. Za terminowe przekazywanie faktur do księgowości odpowiedzialni są
pracownicy dokonujący wydatku.
12. Przedłożone dokumenty po wymagalnym terminie zapłaty będą przyjmowane
tylko z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem osoby
odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację. Nieterminowa realizacja faktur
(rachunków) może spowodować naliczenie karnych odsetek za zwłokę,
a zapłata odsetek za opóźnienie w zapłacie stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. W takiej sytuacji Skarbnik wskaże osobę odpowiedzialną
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Wójtowi Gminy
13. Sprawdzone pod względem merytorycznym, ujęte w systemie i zatwierdzone
faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dowodu księgowego
dostarczone do księgowości są zaksięgowane do okresu sprawozdawczego, jako
zobowiązania (zgodnie z art.20 ustawy o rachunkowości) do 8-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym je wystawiono.
14. Podstawą dokonywania wypłat są faktury, rachunki, noty obciążeniowe oraz
dowody własne i inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego
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określone w umowach i zleceniach, sprawdzone pod względem merytorycznym
i sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym przez dział księgowości,
a następnie zatwierdzone do realizacji (zapłaty) zgodnie z zapisem w Rozdziale II
§ 9 pkt. 3
15. Wypłat na rachunki kontrahentów dokonuje się w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy
przy zastosowaniu bankowego systemu elektronicznego przez osoby mające
upoważnienie

do

elektronicznego

przesyłania

przelewów

/

zgodnie

z obowiązującą kartą wzoru podpisów /.
16. Po otrzymaniu dokumentów zatwierdzonych do wypłaty, sprawdzonych pod
względem

merytorycznym,

formalno-rachunkowym

następuje

dekretacja

w dziale księgowości budżetowej w systemie finansowo-księgowym.
17. Zrealizowane dowody księgowe ujmowane są w ewidencji analitycznej
i syntetycznej według klasyfikacji budżetowej. Ewidencjonowane dowody
obejmują:
 wydatki bieżące,
 wydatki na programy unijne,
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, /bez klasyfikacji budżetowej/.
18. Dokumenty księgowe ewidencjonowane są w urządzeniach księgowych.
Księgowanie odbywa się w systemie komputerowym.
19. Po ujęciu w ewidencji wszystkich dowodów księgowych za okres sprawozdawczy
dokonuje się ich uzgodnienia. Po dokonaniu uzgodnień wewnętrznych w dziale
księgowości budżetowej, wydatków i dochodów sporządza się zbiorcze informacje
według klasyfikacji budżetowej i według realizowanych zadań i uzgadnia się
dane w nich zawarte z analitykami i syntetykami.

Zasady opracowania merytorycznego - dokumentów księgowych dochodowych przez
komórki organizacyjne Urzędu / wydziały, referaty, biura, kancelarie / i ich obieg.
1. Należności z tytułu dochodów Gminy, z wyjątkiem podatków i opłat, podlegają
ewidencji przez dział księgowości podatkowej na podstawie następujących
103

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

dokumentów sporządzonych przez wydziały merytoryczne:
a. Faktur,

rachunków,

aktów

notarialnych,

decyzji

administracyjnych

i pozostałych dokumentów.
b. W przypadku wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu dochodów Gminy jest on
przekazywany

do

właściwego

wydziału

merytorycznego

celem

niezwłocznego zaopiniowania przez Wójta lub upoważnioną osobę
i stwierdzenia zasadności zwrotu. Zaopiniowane podanie podlega
zatwierdzeniu do wypłaty przez Skarbnika albo upoważnioną osobę.
c. W przypadku wniosku o udzielenie ulg, rozłożenie na raty, umorzenie
w spłacie należności Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawyOrdynacji podatkowej, podlegają one opracowaniu przez właściwy wydział
merytoryczny.
d. W

przypadku

wniosków

o

ulgi

w

spłacie

należności

jednostek

organizacyjnych Gminy, których udzielenie należy do kompetencji Wójta
Gminy lub Rady Gminy, opracowanie wniosku dokonuje właściwa jednostka
przy współpracy z odpowiednim wydziałem sprawującym nad nią nadzór.
e. Opracowanie wniosku polega w szczególności na:
 skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej zasadność udzielenia
wnioskowanej ulgi,
 opracowanie informacji o dłużniku oraz przedstawienie propozycji co
do sposobu załatwienia sprawy,
 przygotowanie

stosownego

projektu

zarządzenia

lub

innego

dokumentu,
 uzyskanie opinii radcy prawnego o legalności decyzji,
Przy udzielaniu ulg należy również stosować odrębne przepisy regulujące te kwestie,
zwłaszcza stosowną Uchwałę Rady Gminy.
2. W przypadku zwłoki w spłacie należności księgowa podatkowa wysyła do
dłużnika wezwanie do zapłaty lub upomnienie w zależności od obowiązującego trybu
postępowania egzekucyjnego. Brak reakcji na wezwanie ze strony dłużnika stanowi
podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, odpowiednio:
 cywilnego – w stosunku do należności cywilnoprawnych (sprawa
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przekazywana jest do biura prawnego),
 administracyjnego – wystawiane są tytuły wykonawcze i przekazywane do
egzekucji

zgodnie

z

przepisami

o

postępowaniu

egzekucyjnym

w administracji.
3. Celem terminowego i prawidłowego sporządzenia sprawozdań z wykonania
dochodów Gminy wydziały merytoryczne zobowiązane są do terminowego
dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę dokonania przypisu należności,
oraz prawidłowego rozliczenia podatku VAT.
4. Realizacja zadań budżetowych winna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonym
planem finansowo-rzeczowym w ramach posiadanych środków na dany rok
budżetowy.
5. Zaciągnięte zobowiązania winny być realizowane na zasadach określonych
w umowach lub zleceniach.
6. Przyjęta dokumentacja rozliczeniowa winna być kompletna, czytelna, opisana
i spełniająca wymogi określone dla dowodu księgowego zgodnie z zapisem art. 21 i 22
ustawy o rachunkowości.
7. Po otrzymaniu dokumentów sprawdzonych pod względem merytorycznym oraz
formalno-rachunkowym w dziale księgowości następuje ich dekretacja polegająca
na:


sklasyfikowaniu dowodu pod względem budżetowym – w zakresie dochodów,



naniesieniu odpowiednich kont,



określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany,



złożeniu podpisu osoby dekretującej z imienną pieczątka.

8. Zrealizowane dowody księgowe ujmowane są w ewidencji analitycznej
i syntetycznej według klasyfikacji budżetowej. Ewidencjonowane dowody obejmują:
a.

dochody,

b.

sumy depozytowe, / bez klasyfikacji budżetowej/

c.

Skarb Państwa,

9.

Dokumenty

księgowe

/dotyczące

ewidencji

analitycznej

dochodów/

ewidencjonowane są w urządzeniach księgowych. Księgowanie odbywa się
w podsystemie komputerowym.
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10. Po ujęciu w ewidencji analitycznej wszystkich dowodów księgowych za dany
okres dokonuje się ich uzgodnienia z ewidencją syntetyczną. Księgowa podatkowa
księgująca dochody odpowiedzialna jest za prowadzenie poszczególnych analityk na
dochodach uzgadniają przypisy należności na koniec kwartału z wydziałami
merytorycznymi. Uzgodnienia wymagają formy pisemnej.

Obsługa bankowego systemu elektronicznego Internet Banking
1. Zlecenia płatnicze, pobieranie wyciągów, sald dokonują Wójt lub upoważnione
przez niego osoby posiadający nadane przez bank kody PIN i hasła
2. Dokonywanie przelewów odbywa się na podstawie dowodów księgowych
przedkładanych przez wydziały merytoryczne po sprawdzeniu merytorycznym,
formalno-rachunkowym i zatwierdzeniu.
3. Za poprawność wprowadzonych danych, a zwłaszcza nazwę i numer konta
bankowego odpowiedzialny jest pracownik wprowadzający dane do systemu
Internet Banking. Po wprowadzeniu danych należy je sprawdzić i uzgodnić
następnie sporządzić wydruk. Wydruk potwierdzony i podpisany stanowi dowód
poprawnego polecenia płatniczego. Każdy pracownik przygotowujący zlecenie
płatnicze ponosi odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie dane.
4. Przygotowane przelewy zostają akceptowane przez osoby upoważnione / zgodnie z
bankową kartą podpisów / i przetransferowane drogą elektroniczną do właściwych
banków. Osoby upoważnione do dokonywania zleceń płatniczych posiadają
„klucze” umożliwiające im złożenie indywidualnego podpisu elektronicznego.
5. „Klucze”, o których mowa w pkt. 4 winny być odpowiednio zabezpieczone poprzez
przechowywanie w miejscach zamykanych na klucz.

7. Przechowywanie dokumentów księgowych

Prowadzenie akt
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1. Dokumenty księgowe winny być archiwizowane według określonego porządku,
zgodnego z klasyfikacją akt i przyjętym podziałem według rodzajów dokumentów
oraz przepisami o rachunkowości.
2. Przekazywanie odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego akt.
Uporządkowanie dokumentów polega na:
a. takim ich ułożeniu wewnątrz teczek, aby zapisy następowały po sobie wg
liczb porządkowych dokumentów,
b. uzupełnieniu wszystkich wtórników dokumentów,
c. usunięciu skoroszytów i segregatorów,
d. usunięciu części metalowych,
e. sporządzeniu spisu spraw,
f. opisaniu teczki.

Przechowywanie akt
1. Zbiory przechowywane są przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej lub
innych przepisów w szczególności:
 zatwierdzone

roczne

sprawozdania

finansowe

podlegają

trwałemu

przechowywaniu,
 karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przez okres
wymaganego dostępu

do tych informacji wynikających

z

przepisów

emerytalnych, rentowych oraz podatkowych - 50 lat,
 dokumentacje przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres
nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu jej ważności,
 dokumentacje dotyczące programów unijnych na okres 12 lat .
 rejestry podatkowe, ewidencje, wykazy – 10 lat
 pozostałe dowody księgowe i dokumenty - 5 lat.
2. Okresy przechowywania oblicza się od początku roku następnego po roku
obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialność pracowników za mienie
1. Mienie będące własnością lub zdeponowane w jednostce powinno być
zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość kradzieży.
2. Pomieszczenie służbowe, w którym chwilowo nie przebywa pracownik powinno
być zamknięte na klucz, a klucz odpowiednio zabezpieczony.
3. Po zakończeniu pracy budynek Urzędu (a także wszystkie jego pomieszczenia)
powinien być zamknięte, okna pozamykane.
4. Klucze od pomieszczeń powinny być umieszczone w szafie w zabezpieczonym
pomieszczeniu Urzędu.
5. Na przebywanie w budynku po godzinach pracy konieczna jest zgoda Wójta
Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
6. Pieczątki oraz wszelkie dokumenty powinny być po zakończeniu pracy
umieszczone w pozamykanych szafach.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą instrukcją stosuje się inne przepisy
wewnętrzne oraz ogólne przepisy prawa.
1. Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa.
2. Załatwianie i obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna.
3. Instrukcja obowiązuje wszystkie stanowiska pracy Urzędu Gminy i winna być
przestrzegana przez wszystkich pracowników Urzędu . Jednostki organizacyjne
winny opracować własne przepisy z uwzględnieniem ww. zasad.
4. Instrukcja ma zastosowanie z dniem podpisania.
Wszelkie zmiany instrukcji wymagają formy pisemnej i są dokonywane przez Wójta na
wniosek Skarbnika lub Sekretarza Gminy.
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6.
TERMINARZ OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ORAZ WYKAZ
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY
BIORACYCH UDZIAŁ W OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZOWANIA
DOKUMENTÓW
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SEKRETARIAT
Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialny jest pracownik sekretariatu

Lp

Określenie dokumentu

Rodzaj

Termin dostarczenia

dokumentu

Komórka(stanowisko)
przyjmująca

1.

2.

3.

Angaże pracowników nowo zatrudnionych,
zmiany w angażach, inne składniki
wynagrodzenia

Zaświadczenie lekarskieoraz inne
zaświadczenia dotyczącewypłat z tytułu
zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń
z ubezpieczenia społecznego

Umowa,
Zaświadczenia
o zmianach
zapisów
umowy,
wykazy

do 20 dnia każdego
miesiącado 5-go dnia
każdego m-ca
pracownicy
interwencyjni

Zaświadczenie
lekarskie

do 20 dnia
każdego miesiąca

Wykaz

Na bieżąco

Wykaz pracowników przebywających na
urlopach bezpłatnych

Inspektor
d/s.
wynagrodzeń

Inspektor
d/s.
wynagrodzeń

Inspektor
d/s.
wynagrodzeń

4.

Wykaz osób uprawnionych do nagrody

Wykaz

Do 20 stycznia

jubileuszowej

5.

Stanowisko
ds.

Wykaz osób uprawnionych do odprawy

Wykaz

emerytalnej i rentowej

każdego roku

wynagrodzeń

Do 20 stycznia

Stanowisko

każdego roku

ds.
wynagrodzeń

6.

Dane o stanie zatrudnienia

Wykaz

Do 5-go dnia

Stanowisko
ds.

po zakończeniu

wynagrodzeń

kwartału

7.

Wykaz osób uprawnionych do dodatkowego

Wykaz

wynagrodzenia rocznego

Do 31.12 każdego

Stanowisko

roku

ds.
wynagrodzeń

8.

9.

Faktury, rachunki dotyczące
zakupów dokonywanych przez referat

Faktury, rachunki inne dokumenty
dotyczące wypłat z ZFŚS

Faktury,

Na bieżąco

rachunki

Faktury,
rachunki
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Księgowość
finansowa

Na bieżąco

Księgowość
finansowa
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KSIĘGOWOŚĆ

Lp.

Określenie dokumentu

Rodzaj

Termin

Komórka

dokumentu

dostarczenia

przyjmująca

Każdego dnia

Księgowość
finansowa stanowiskoprzelewy,
KW

Rachunki gotówkowe sprawdzone pod względem
1.

formalnymi rachunkowym podpisane przez osoby
uprawnione, przygotowane do podjęcia gotówki z

Rachunki

do godz. 10.00

banku
Delegacje, ryczałty samochodowe, rozliczenie
zakupów, wypłaty z ZFŚS, itp. skompletowane i
2.

podpisane przez osoby uprawnione przygotowane

Druki

do podjęcia gotówki z banku bądź dokonania

Każdego dnia
do godz. 10.00

Księgowość
finansowa- jw.

przelewu

Rachunki i faktury dotyczące obrotu
3.

bezgotówkowego sprawdzone i podpisane przez

Rachunki

osoby uprawnione

4.

Każdego dnia
do godz. 10.00

Księgowość
finansowastanowisko jw.

Według

Sprawozdania z dochodów i wydatków

Druki

budżetowych, inne dotyczące jednostki

wymagalnych
terminów

Skarbnik,
Gł. księgowy

Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialny jest inspektor d/s. księgowości
budżetowej oraz główny księgowy.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ROZLICZENIE PALIWA -KOORDYNATOR

Określenie dokumentu

Zestawienia rozliczeń paliwa
innych materiałów pędnych

Rodzaj
dokumentu

Zestawienia

Termin dostarczenia
1.po zakończeniu kwartałupojazdy OSP, pojazd do
przewozu osób
niepełnosprawnych

Komórka
przyjmująca
Inspektor d/s.
księgowości
budżetowej

Rachunki, faktury, inna dokumentacja
dotycząca rozliczeń paliwa oraz innych

Rachunki,

materiałów niezbędnych do samochodów

inne
dokumenty

i sprzętu strażackiego oraz wyposażenia
ochotniczych straży pożarnych
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dotrzymanie
terminów zapłaty

Księgowość
finansowa
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Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialny jest pracownik- jw.

INSPEKTOR D/S. WYNAGRODZEŃ
p

Określenie dokumentu

Rodzaj

Termin dostarczenia

Komórka
przyjmująca

dokumentu
wzór
1.

2.

Listy płac , diet , umów zlecenia dotyczące

Listy płac

wypłat ,skompletowane i zatwierdzone do

ustalony terminem

wypłaty

wypłaty

Deklaracje rozliczeniowe ZUS–

Druki

Według wymaganych

Księgowość
finansowa

Księgowość

terminów

przygotowane do dokonania przelewu
3.

Na 2 dni przed

Potrącenia z wynagrodzeń

Według
listy płac

Na 2 dni przed

Księgowość

ustalonym terminem
wypłaty

4.

Informacja o zarobkach dla celów

Druki

emerytalno- rentowych
5.

Każdorazowo według

Kadry

potrzeb

Oświadczenia, informacje, deklaracje

Druki

podatkowe / podatek dochodowy od osób

Według wymaganych

Wg wskazań

terminów

fizycznych oraz VAT /
6.

Wnioski, oświadczenia dla celów wypłat z

Druki

ZUS
7.

8.

Każdorazowo według
potrzeb

Inne dokumenty z zakresu wynagrodzeń

Druki ,
wykazy

Każdorazowo według

Rozliczenie osób dokonujących zakupów

Druki,

Wg obowiązujących

Księgowość

nieruchomości na raty, naliczenie odsetek

wykazy

terminów

finansowa

potrzeb

Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialny jest inspektor d/s. wynagrodzeń.
PROFILAKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA
Lp.
1.

Określenie dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Faktury, rachunki , umowy
dotyczące wydatków dokonywanych w ramach
gminnego programu profilaktyki
przeciwalkoholowej
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Faktury ,
rachunki,
umowy

Termin
dostarczenia

Komórka
przyjmująca

Na bieżąco

Księgowość
finansowa
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2.

Wykaz członków komisji
ds. profilaktyki przeciwalkoholowej , wysokość
należności za udział w posiedzeniach

Wykaz

Stanowisko ds.
płac

Odpowiedzialnym za terminowe dostarczenie dokumentów jest pełnomocnik ds. profilaktyki przeciwalkoholowej.
EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.

1.

Określenie dokumentu

Termin

Komórka

dostarczenia

przyjmująca

Rodzaj dokumentu

Decyzja o wpisie do ewidencji

Wykaz osób, które

rozpoczęcia działalności gospodarczej

zgłosiły działalność

Na bieżąco

Inspektor d/s.
wymiaru
podatków

2.

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji

Wykaz osób, które

Na bieżąco

działalności gospodarczej

zlikwidowały

wymiaru

działalność

podatków

Inspektor d/s.

3.

Rachunki , faktury dotyczące
zakupów

Rachunki ,
faktury

Niezwłocznie,
/ obowiązuje
przestrzeganie
terminu zapłaty

Księgowość
finansowa

4.

Wykaz osób, które wnoszą opłaty za

Wykaz

Do dnia 31.03
każdego roku

Księgowość

wydane zezwolenia na sprzedaż

finansowa

alkoholu
Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialny jest pracownik d/s. ewidencji
działalności gospodarczej.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Lp.

Określenie dokumentu

Rodzaj

Termin dostarczenia

Komórka przyjmująca

dokumentu
1.

Korespondencja finansowa

Pisma

Codziennie po

Główny księgowy,

zadekretowaniu przez

skarbnik

kierownika jednostki
2.

3.

Dowody finansowe

Rachunki,

Codziennie

wpływające

faktury

Faktury, rachunki dotyczące

Rachunki ,

Bieżąco,

zakupów dokonywanych

faktury

dotrzymanie terminów

Referat dokonujący
Transakcji zakupu

zapłaty

przez sekretariat
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Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialny jest stanowisko ds.
administracyjno-biurowych.

INWESTYCJE, BUDOWNICTWO

Lp.

1.

2.

Określenie dokumentu

Rodzaj dokumentu

Termin

Komórka

wzór

dostarczenia

przyjmująca

Umowy, zlecenia

Druki umów,

Na bieżąco

Skarbnik

przygotowane do kontrasygnaty

zleceń

Rachunki, faktury: za roboty budowlano-

Rachunki, faktury

Na bieżąco

Księgowość

montażowe, projekty, dokumentacje

/dotrzymanie

finansowa

inwestycyjne i inne wraz z załącznikami

terminów zapłaty /

(kosztorysy, protokoły odbioru)
sprawdzone i podpisane pod względem
merytorycznym
3.

Wystawianie dowodów przyjęcia środka

OT, PT , LT

Na bieżąco

Księgowość

trwałego do użytkowania, przekazania,

finansowa,

likwidacji środka trwałego

główny
użytkownik

4.

Rachunki, faktury za prace remontowe,

Faktury, rachunki

Na bieżąco

utrzymanie obiektów komunalnych
5.

6.

7.

Księgowość
finansowa

Zakupy, wydatki dotyczące
gminnego funduszu ochrony środowiska

Rachunki , faktury

Na bieżąco

Księgowość

Dyspozycje zwrotu wniesionych wadiów

Pismo z

Zgodnie

Księgowość

zgodnie z zapisami Prawa zamówień
publicznych

określeniem

z terminami

finansowa

Pismo z

Zgodnie z

Księgowość

uzasadnieniem
zwrotu

terminami

finansowa

finansowa

dyspozycji

Dyspozycje zwrotu zabezpieczeń
gwarancyjnych

Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialni są pracownicy referatu , którym
powierzono obowiązki w w/w zakresie.
NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKA GRUNTAMI
Lp.

1.

Określenie dokumentu

Rodzaj dokumentu

Umowy na wynajem lokali

Umowy,

użytkowych oraz innych składników

wykazy

Termin

Komórka

dostarczenia

przyjmująca

Na bieżąco

Wymiar podatków,
Stanowisko ds.
rozliczeń opłat,

mienia
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należności
2.

Umowy sprzedaży

Akt notarialny,

nieruchomości oraz innych

inne dokumenty

Na bieżąco

Wymiar podatków,
Księgowość

składników mienia
3.

Umowy –umieszczenie
reklam na składnikach mienia
gminy

finansowa
Umowy , wykaz

Na bieżąco

Wymiar podatków,
Stanowisko ds.
rozliczeń
podatków, opłat

5.

Umowy sprzedaży działek

Wykaz nabywców,

gruntowych

akty notarialne

Na bieżąco

Wymiar podatków,
Księgowość
finansowa

6.

7.

Umowy o oddaniu w wieczyste

Wykaz wieczystych

użytkowanie gruntu

użytkowników

Umowy o przekształcenie prawa

Umowy , akt

wieczystego użytkowania w prawo

notarialny

Na bieżąco

Wymiar podatków

Na bieżąco

Wymiar podatków,
Księgowość

własności
8.

finansowa

Faktury , rachunki ,inne dokumenty

Faktury , rachunki

Na bieżąco

Księgowość

dotyczące zakupów

finansowa

Za dotrzymanie wyznaczonych terminów spływu dokumentacji odpowiedzialni są pracownicy referatu, którym
powierzono obowiązki w zakresie jw.

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKÓW
Lp

Określenie
dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Termin dostarczenia

Komórka przyjmująca

1.

Skutki finansowe
obniżenia stawek
podatkowych

zestawienie

Do 15 dnia miesiąca ,po
upływie kwartału

skarbnik

Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiedzialny jest pracownik wykonujący powierzone zadania jw.

PROGRAMY POMOCOWE I PROMOCJA
Lp.

Określenie dokumentu

1.

1.Faktury,rachunki inne dokumenty dotyczące
wydatków dokonywanych przez referat
2.Umowy, inne dokumenty niezbędne do
rozliczania zadań

Rodzaj
dokumentu
Faktury,
Rachunki,
inne

Termin
dostarczenia
Na bieżąco,
z zachowaniem
terminów płatności

Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiada pracownik, któremu powierzono zadania jw.
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STANOWISKO DS. ROZLICZEŃ PODATKÓW, OPŁAT I INNYCH NALEŻNOŚCI
Lp

Określenie
dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Termin dostarczenia

Komórka przyjmująca

1.

Faktury dotyczące
sprzedaży

Faktura

Na bieżąco

Stanowisko ds. rozliczeń
podatku VAT

2.

Faktury
wewnętrzne

Faktura

Do 20 dnia miesiąca
za miesiąc poprzedni

Stanowisko ds.
rozliczeń podatku VAT

3.

Zestawienie
należności gminy
według tytułów

Zestawienie

Do 15 dnia miesiąca ,po
upływie kwartału

Księgowość finansowa

Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiedzialny jest pracownik wykonujący powierzone zadania jw.
OBSŁUGA RADY GMINY
Lp.

Określenie dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Termin dostarczenia

Komórka
przyjmująca

1.

Wykaz należności radnych
za udział w posiedzeniach Rady

Wykaz

Wg ustalonej przez
przewodniczącego Radyczęstotliwości wypłat :
na 3 dni przed terminem wypłaty

Stanowisko
ds.
wynagrodzeń

2.

Faktury, rachunki za zakupy
dokonywane przez referat

Faktury,
rachunki

Na bieżąco

Księgowość
finansowa

Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiada pracownik, któremu powierzono
zadania jw.

OBRONA CYWILNA
Lp.
1.

Określenie dokumentu

Rodzaj dokumentu

Termin
dostarczenia

Komórka
przyjmująca

Faktury, rachunki ,inne
dokumenty dotyczące wydatków
dokonywanych przez referat (decyzje
warunkowe)

Faktury,
Rachunki, inne

Na bieżąco

Księgowość
finansowa

Za terminowe dostarczenie dokumentów odpowiada pracownik, któremu powierzono zadania jw.
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8. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
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1.Pojęcie i cele inwentaryzacji
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r. z późniejszymi zmianami) wprowadza się poniższą
instrukcję w sprawie przygotowania, przeprowadzenia, wyceny oraz rozliczania
wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów.
Jednostka stosuje zasady inwentaryzacji, określone w ustawie o rachunkowości,
uzupełnione postanowieniami niniejszej instrukcji oraz zasadami wynikającymi
z obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont.
Do zasad inwentaryzacji zalicza się najczęściej:
 Zasadę częstotliwości – polega ona na przeprowadzaniu inwentaryzacji
w odpowiedniej częstotliwości, wg harmonogramu przewidującego dłuższe lub
krótsze okresy miedzy inwentaryzacyjne, wynikające z przepisów powszechnie
obowiązujących.
 Zasadę terminowości – polega ona na ustalaniu dokładnych terminów
rozpoczynania i czasu trwania inwentaryzacji – lub też zbliżonych terminów co
do miesiąca, dekady lub tygodnia.
 Zasadę kolejnych czynności – polega ona na prowadzeniu inwentaryzacji przy
drzwiach zamkniętych, w czasie nieczynności danej placówki – aby zapewnić
warunki pracy dla komisji z udziałem osób materialnie odpowiedzialnych; taka
inwentaryzacja jest wiarygodna, dokładniejsza i dowodowo niepodważalna,
aczkolwiek kosztowna dla jednostki, jeżeli spis trwa dłużej.
 Zasadę „zamkniętych drwi” – polega ona na wykonywaniu czynności
inwentaryzacyjnych w ustalonych w porządku, w kolejności, zgodnie
z obowiązującą procedurą i organizacją pracy.
 Zasadę ekonomii czasu inwentaryzacji – polega ona na minimalizowaniu
czasu trwania czynności spisowych; aby skrócić okres wyłączenia danej
placówki z normalnej działalności.
 Zasadę zespołowości – polega ona na prowadzeniu inwentaryzacji przez
komisję (zespół) w składzie co najmniej 2- lub 3- osobowym przy udziale osób
materialnie odpowiedzialnych; przestrzeganie tej zasady jest konieczne z uwagi
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na wiarygodność materiału dowodowego przy spisywaniu z natury składników
majątkowych o większej wartości lub innych sytuacjach uzasadnionych.
 Zasadę osoby materialnie odpowiedzialnej – polega ona na zapewnieniu
udziału w czasie spisu i w innych pracach inwentaryzacyjnych , osoby której
powierzono dane składniki majątkowe; uczestnictwo to jest obowiązkowe,
bezwzględnie konieczne; przepisy określają wyjątkowe sytuacje, kiedy można
prowadzić spis składników majątkowych bez udziału osoby materialnie
odpowiedzialnej, ale wtedy skład komisji powinien być większy i wskazany jest
udział w spisie osoby reprezentującej dana nieobecna osobę materialnie
odpowiedzialna.
 Zasada

rzetelności

i

dokładności

–

polega

na

prowadzeniu

prac

inwentaryzacyjnych w sposób rzetelny i dokładny, zgodnie ze stanem
faktycznym, prawdziwym w momencie spisu.
 Zasadę podwójnego sprawdzianu – polega ona na dwukrotnym sprawdzeniu
każdej spisywanej pozycji przed wpisaniem jej do arkusza inwentaryzacyjnego;
stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi błędami.
 Zasadę kompleksowości – polega ona na objęciu inwentaryzacją wszystkich
składników majątkowych znajdujących się w danym miejscu i czasie.
 Zasadę zaskoczenia – stosuje się ją wobec osób materialnie odpowiedzialnych,
do których pracodawca nie ma jeszcze zaufania lub zarządzono inwentaryzację
w trybie nagłym przez organ nadzorczy lub kontrolny; polega na zarządzeniu
inwentaryzacji w sposób nagły, bez zapowiedzi.
 Zasadę ograniczonego zaufania – polega ona na utrzymywaniu pewnego
dystansu miedzy właścicielem majątku a osobami, którym powierzono pieczę
nad tym majątkiem; jeżeli dana osoba dobrze wylicza się po kolejnej
inwentaryzacji, wówczas wzrasta zaufanie do niej, ale prawie zawsze jest ono
ograniczone.

W pojęciu "inwentaryzacja" mieszczą się następujące czynności:
1. ustalenie stanu faktycznego aktywów i pasywów za pomocą odpowiednich
metod inwentaryzacji,
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2. udokumentowanie inwentaryzacji i jej wyników oraz wycena składników, jeżeli
mają wyraz ilościowy,
3. ustalenie różnic stwierdzonych między stanem rzeczywistym a stanem
księgowym,
4. wyjaśnienie różnic z podaniem ich przyczyn,
5. dostosowanie danych wynikających z ewidencji księgowej do danych
rzeczywistych,
6. rozliczenie osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych z powierzonego
im mienia,
7. ocena przydatności inwentaryzowanych składników oraz realności ich stanu
księgowego,
8. podjęcie decyzji w sprawie stwierdzonych różnic pomiędzy stanem księgowym
a stanem faktycznym (i wyeliminowanie - jeżeli jest to możliwe - przyczyn je
powodujących),
9. rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu
doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi.

Przedmiotem inwentaryzacji są wszystkie ujęte w ewidencji aktywa i pasywa jednostki,
a w szczególności:
a) rzeczowe składniki aktywów trwałych, do których zalicza się:
· środki trwałe,
· środki trwałe w budowie,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych:
· materiały, w tym: środki żywności, opał, paliwo, środki czystości
· towary, tj. rzeczowe składniki majątku,
d) aktywa finansowe, w tym:
· nieruchomości,
· wartości niematerialne i prawne,
· dzieła sztuki, eksponaty muzealne, zbiory biblioteczne
· udzielone pożyczki,
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· środki pieniężne- krajowe i zagraniczne, tj. gotówka w kasie, środki pieniężne
na rachunkach bankowych, inne aktywa pieniężne,
e) należności i zobowiązania,
f) pozostałe aktywa i pasywa.
5. Inwentaryzacją należy także objąć:
 znajdujące się w jednostce obce składniki aktywów, które zostały
powierzone

do

przechowywania,

przetworzenia,

sprzedaży

lub

użytkowania,
 własne składniki aktywów, które zostały powierzone innym jednostkom
w celu ich przerobu, użytkowania, przechowania itp.
6. W jednostce stosuje się następujące rodzaje i metody inwentaryzacji rzeczowych
i pieniężnych składników majątku:
 inwentaryzację

okresową

(w

tym

roczną,

przeprowadzaną

zgodnie

z postanowieniami ustawy o rachunkowości) - przeprowadza się zgodnie
z harmonogramem inwentaryzacji, uwzględniającym terminy i częstotliwość
inwentaryzacji. Plan inwentaryzacji opracowuje Kierownik jednostki. Plan
stanowi

dokument

poufny,

zabezpieczony

przed

dostępem

osób

nieupoważnionych. W przypadku inwentaryzacji rocznej Wójt wydaje
zarządzenie w sprawie spisu z natury.
 inwentaryzację zdawczo-odbiorczą (okolicznościową), przeprowadzaną na
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej jej przeprowadzenie, tj.
zmiany osób materialnie odpowiedzialnych (po spełnieniu określonych
warunków może ona być uznana za inwentaryzację okresową, a w tym roczną),
zaistnienia zdarzeń losowych, np. pożar, powódź, kradzież, zmiana formy
własności oraz w wyniku zarządzenia pracowników kontroli skarbowej
i podatkowej. Polecenie przeprowadzenia tego typu inwentaryzacji wydaje
kierownik jednostki.
 inwentaryzację niezapowiedzianą.
7. Za właściwe i terminowe przeprowadzenie spisu z natury odpowiedzialny jest
kierownik jednostki. Do kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji należy:
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 wydawanie

wewnętrznych

przepisów

w

zakresie

inwentaryzacji

-

w szczególności zarządzenia wewnętrznego w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
 powoływanie

organów

i

osób

zobowiązanych

do

przeprowadzenia

inwentaryzacji
 zatwierdzenie zaopiniowanych (przez głównego księgowego) wniosków komisji
inwentaryzacyjnej,
 podejmowanie poleceń w sprawie wykorzystania w przyszłości spostrzeżeń
dokonanych

podczas

inwentaryzacji

oraz

innych

decyzji

w

sprawie

inwentaryzacji.
8. Do kompetencji głównego księgowego Urzędu Gminy w zakresie inwentaryzacji
należy:
a. przedstawienie kierownikowi jednostki wniosków w sprawach, np.:
 powoływania przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej,
a także innych specjalistów, których kwalifikacje pozwolą na rzetelne określenie
wartości inwentaryzowanych składników aktywów i pasywów,
 częściowego lub całkowitego unieważnienia określonych spisów z natury,
 zarządzenia spisów ponownych, uzupełniających lub dodatkowych,
b. sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych - tj.
nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów
inwentaryzacyjnych,
c. przeprowadzenie szkolenia komisji inwentaryzacyjnej,
d.

uzgadnianie

z

przewodniczącym

komisji

inwentaryzacyjnej

terminarza

wykonywania poszczególnych etapów inwentaryzacji,
e.

zapewnienie

uzgodnienia

ewidencji

księgowej

z

ewidencją

prowadzoną

w poszczególnych polach spisowych,
f. zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów nie objętych spisami
z natury, tj. środków pieniężnych i kredytów bankowych oraz rozrachunków,
z wyjątkiem spornych i wątpliwych, publicznoprawnych oraz z pracownikami
i innymi osobami nie prowadzącymi ewidencji drogą uzgodnienia sald,
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g. zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów nie objętych spisami
z natury i potwierdzeniem sald, tj. pozostałych aktywów i pasywów - drogą weryfikacji
stanów księgowych z dokumentacją,
h. zapewnienie wyceny arkuszy spisowych,
i.

ustalenie

różnic

inwentaryzacyjnych,

dokonania

ewentualnych

kompensat

i ujęcia w księgach wyników inwentaryzacji,
j. zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic
inwentaryzacyjnych.
k. ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych opracowanie planu inwentaryzacji.
9. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy
w szczególności:
 stawianie wniosków w sprawie powołania składu osobowego komisji
inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych – na członków zespołów spisowych
powołuje się osoby o przygotowaniu fachowym, zapewniającym prawidłowość
spisu;, tj. umiejętność właściwego identyfikowania przedmiotów spisu,
ustalania ich ilości oraz stanu jakości - muszą to być osoby, które będą dawały
gwarancję rzetelnego traktowania swoich obowiązków,
 organizowanie

prac

przygotowawczych

do

inwentaryzacji

rzeczowych

składników majątku oraz pozostałych składników bilansowych, a także
dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie,
 prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki
ścisłego zarachowania,
 skompletowanie wszystkich protokołów inwentaryzacyjnych, sporządzonych dla
składników bilansowych inwentaryzowanych innymi metodami niż spis z natury,
 stawianie uzasadnionych wniosków w sprawie:
· zmiany terminu inwentaryzacji,
· inwentaryzacji niektórych składników na podstawie obliczeń technicznych lub
szacunku,
· powołania fachowców lub rzeczoznawców do ustalenia stanów rzeczywistych
składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku,
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· przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony, przeprowadzenia
spisów uzupełniających lub powtórnych,
 kontrolowanie

przygotowań

do

przeprowadzenia

inwentaryzacji

(np. odpowiednie przygotowanie składników rzeczowych w magazynach),
 kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych arkuszy
inwentaryzacyjnych i innych dokumentów z inwentaryzacji,
 dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień odnośnie ewentualnych różnic
inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie,
 ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i postawienie
wniosków w sprawie ich rozliczenia,
 przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia
niedoborów i szkód zawinionych,
 stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania - ujawnionych
w czasie inwentaryzacji zapasów niepełnowartościowych, zbędnych lub
nadmiernych

orazw

sprawie

usprawnienia

gospodarki

rzeczowymi

i pieniężnymi składnikami majątku.
10. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część z uprawnionych czynności
zlecić do wykonania członkom komisji inwentaryzacyjnej, nie zwalnia to go jednak od
odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie.
11. Członków komisji inwentaryzacyjnej powołuje kierownik jednostki.
12. Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im składniki majątkowe składają
oświadczenia o ujęciu w ewidencji magazynowej i przekazaniu do działu księgowości
wszystkich dokumentów według wzoru nr 2.
13. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
a. zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną oraz z przepisami o prowadzeniu spisu
z natury,
b. zaopatrzenie się w arkusze spisowe i inne potrzebne druki,
c. poinformowanie osoby materialnie odpowiedzialnej o zarządzeniu inwentaryzacji
w określonym terminie,
d.

skompletowanie

od

tych

osób

stwierdzających miedzy innymi, że:
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· dokumentacja placówki jest aktualna i kompletna,
· wszystkie dowody zostały przekazane do księgowości,
· wszystkie składniki majątkowe znajdują się w danej placówce lub innych wskazanych
miejscach,
· nie występują (lub występują) okoliczności, które mogą mieć wpływ na
wyniki spisu i wyliczenie końcowe,
e. dopilnowanie, aby przez cały czas trwania spisu, równolegle z zespołem spisowym
osoba materialnie odpowiedzialna dokonywała liczenia, mierzenia lub odczytywania
wskazań wagi i aby do arkusza spisowego wprowadzone były dane ilościowe
uzgodnione z tą osobą,
f. ustalenie kolejności spisu składników majątku,
g. sprawdzenie przyrządów pomiarowych pod względem użyteczności, sprawności
i posiadania aktualnej legalizacji urzędowej,
h. zorganizowanie pracy w ten sposób, aby normalna działalność komórki nie została
zakłócona,
i. terminowe przeprowadzenie spisu z natury na wyznaczonym polu spisowym,
j. terminowe przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy
spisowych oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu
nieprawidłowościach, zapasach niepełnowartościowych,
k. przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury.
14. Plan inwentaryzacji opracowuje główny księgowy i przedstawia do zatwierdzenia
kierownikowi jednostki. Plan inwentaryzacyjny sporządzany jest odrębnie dla każdego
roku, z podziałem na miesiące. Terminy przyjęte w planie inwentaryzacji nie powinny
zakłócać normalnej działalności.

2.Terminy i metody inwentaryzacji

1. Terminy inwentaryzacji składników aktywów i pasywów określa ustawa o
rachunkowości i zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce.
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Inwentaryzację przeprowadza się w drodze:
- spisu z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg
rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic
- drogą otrzymania od banków i kontrahentów pisemnych potwierdzeń prawidłowości
wykazanych sald oraz wyjaśnienia ewentualnych różnic (uzgodnienie salda)
- porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
realnej wartości składników majątku (weryfikacja sald).Poszczególnym składnikom
majątku przyporządkowana jest ściśle określona metoda inwentaryzacji.
2. W drodze spisu z natury przeprowadza się inwentaryzację następujących zasobów
majątkowych:
a. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych, ponieważ są one inwentaryzowane poprzez potwierdzenie
sald), w tym:
· gotówki w kasie w złotych polskich i w walutach obcych,
· czeków i weksli obcych o terminie płatności lub wymagalności do 3 miesięcy,
b. rzeczowych składników aktywów obrotowych, w tym:
· surowców, materiałów, opakowań,
· pozostałych składników obrotowych,
c. środków trwałych (z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie
utrudniony i gruntów, które inwentaryzowane są drogą weryfikacji),
d. maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie.
3. Ustalenie rzeczywistego stanu wskazanych powyżej składników następuje drogą
ich przeliczenia lub pomiaru w inny sposób; o sposobie pomiaru decyduje ich
rodzaj, wielkość, kształt, postać fizyczna lub inne cechy specyficzne. Wpływ na
wybór techniki liczenia i pomiaru mają również warunki składowania, dostęp do
pól spisowych oraz możliwości zastosowania albo posiadania specjalnego sprzętu
mierniczego. Wynik ustalenia stanu bezpośrednio wpisuje się na arkusze spisu
z natury – bez stosowania jakichkolwiek zapisów pomocniczych (wyjątkiem mogą
być tylko obliczenia techniczne przy ustalaniu ilości za pomocą obliczeń, lecz
wówczas kartki te należy objąć ewidencją druków ścisłego zarachowania).
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4. W sytuacji, kiedy składniki majątkowe są niedostępne, niepoliczalne, niemierzalne
lub dostęp do nich jest utrudniony - ich stan ilościowy określa się na podstawie
obliczeń technicznych lub szacunków, tj. w sposób uproszczony.
5. Uproszczoną technikę spisu z natury stosuje się do inwentaryzacji zbiorów
bibliotecznych znajdujących się w bibliotece szkolnej.
Terminy i metody inwentaryzacji
LP

Rodzaj aktywów i pasywów

Sposób inwentaryzacji

Termin i częstotliwość

1

Grunty i środki trwałe, do
których dostęp jest znacznie
utrudniony

Na ostatni dzień roku obrotowego

2

Środki trwałe oraz maszyny i
urządzenia wchodzące w
skład środków trwałych w
budowie

Porównanie danych
ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi
dokumentami i
weryfikacja realnej
wartości tych
składników
Spis z natury

3

Wartości niematerialne i
prawne

4.

Aktywa finansowe oraz
akcje, obligacje i inne
papiery wartościowe
Aktywa finansowe
zgromadzone na rachunkach
bankowych

5.

6.

Zapasy materiałów,
towarów, produktów
gotowych i półproduktów

7.

Zapasy towarów i opakowań
w punktach prowadzących
gospodarkę leśną
Zapasy drewna w
jednostkach prowadzących
gospodarkę leśną
Produkcja w toku oraz

8.

9.

Porównanie danych z
ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi
dokumentami i
weryfikacja realnej
wartości tych
składników
Spis z natury

Uzyskanie pisemnego
potwierdzenia od banku
prawidłowości
wykazanego salda
Spis z natury

Na ostatni dzień roku obrotowego z
możliwością jej przeprowadzenia w
IV kwartale roku obrotowego i do 15
dnia roku następnego; na terenie
strzeżonym – raz w ciągu 4 lat.
Na ostatni dzień roku obrotowego

Na ostatni dzień roku obrotowego
Na ostatni dzień roku obrotowego

Spis z natury

Na ostatni dzień roku obrotowego z
możliwością jej przeprowadzenia w
IV kwartale roku obrotowego i do 15
dnia roku następnego; na
strzeżonych składowiskach objętych
ewidencją ilościowo-wartościowa –
raz na dwa lata.
Raz w roku

Spis z natury

Raz w roku

Spis z natury

Na ostatni dzień roku obrotowego
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10.

zapasy materiałów, towarów
i produktów gotowych
odpisywane w koszty w
momencie ich wytworzenia
lub zakupu
Składniki majątkowe będące
własnością innych jednostek

11.

Własne składniki majątkowe
powierzone kontrahentom

12.

Należności od kontrahentów

13.

Należności i zobowiązania
wobec osób nie
prowadzących ksiąg
rachunkowych

14

Należności i zobowiązania
publicznoprawne

15.

Należności sporne i wątpliwe

16.

Pozostałe nie wymienione
aktywa i pasywa

Spis z natury

Uzyskanie pisemnego
potwierdzenia
prawidłowości ich stanu
wykazanego w księgach
rachunkowych
Uzyskanie pisemnego
potwierdzenia od
kontrahenta
prawidłowości salda
wykazanego w księgach
rachunkowych
Porównanie danych
ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi
dokumentami i
weryfikacja realnej
wartości
Porównanie danych
ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi
dokumentami i
weryfikacja realnej
wartości
Porównanie danych
ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi
dokumentami i
weryfikacja realnej
wartości
Porównanie danych
ksiąg rachunkowych z
odpowiednimi
dokumentami i
weryfikacja realnej
wartości

Arkusze spisowe
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możliwością jej przeprowadzenia w
IV kwartale roku obrotowego i do 15
dnia roku następnego
Na ostatni dzień roku obrotowego z
możliwością jej przeprowadzenia w
IV kwartale roku obrotowego i do 15
dnia roku następnego
Na ostatni dzień roku obrotowego z
możliwością jej przeprowadzenia w
IV kwartale roku obrotowego i do 15
dnia roku następnego
Na ostatni dzień roku obrotowego z
możliwością jej przeprowadzenia w
IV kwartale roku obrotowego i do 15
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dzień roku obrotowego z możliwością
jej przeprowadzenia w IV kwartale
roku obrotowego i do 15 dnia roku
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1. Arkusze spisowe traktuje się jako druki objęte ścisłą kontrolą i wydaje zespołom
spisowym, po uprzednim ponumerowaniu i zaparafowaniu przez upoważnioną
osobę z komórki księgowości, za pokwitowaniem, do późniejszego rozliczenia po
zakończeniu spisów.
2. W arkuszach

spisowych

zespół

spisowy

wpisuje

istotne

informacje,

a

w szczególności:
a. na każdej karcie spisu: określenie objętego inwentaryzacją pola spisowego oraz
rodzaju inwentaryzacji, nazwiska i imiona i podpisy osób materialnie
odpowiedzialnych, członków zespołu spisowego oraz innych osób uczestniczących
przy spisie (np. biegłych rewidentów), datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia
spisu,
b. w każdej pozycji spisu: cechy spisywanych składników umożliwiające ich
identyfikację, ilości poszczególnych składników,
c. adnotacje, na której pozycji spis zakończono oraz inne informacje, np. dotyczące
ruchu w czasie inwentaryzacji (przyjmowania lub wydawania składników).
3. Wpisu do arkusza spisowego należy dokonać bezpośrednio po ustaleniu stanu
składnika.
4. Błędy popełnione w arkuszach spisu można poprawiać wyłącznie przez skreślenie
błędnego zapisu (tekstu lub liczby), tak aby pozostał on czytelny, a następnie
wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być potwierdzona
podpisem przez osobę dokonującą spisu z natury oraz osobę materialnie
odpowiedzialną. Natomiast błędy powstałe np. przy wycenie arkuszy powinny być
poprawione i podpisane przez osoby, którym powierzono wykonanie tej czynności.
5. Dokonywanie poprawek winno znaleźć swoje odbicie w protokole opisowym
z przebiegu inwentaryzacji, w którym należy zamieścić uwagę odnośnie dokonanej
poprawki: pozycja spisowa, powód dokonania poprawki, przez kogo (nie wolno
poprawiać części wyrazy lub liczby).
6. W czasie inwentaryzacji nie powinno mieć miejsca wydawanie i przyjmowanie
w polu spisowym składników majątkowych, z wyjątkiem przypadków szczególnych.
W tych sytuacjach należy odpowiednio oznaczyć dowody ruchu takich składników,
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a także dokonać odpowiednich adnotacji w arkuszach spisowych, zapewniających
rzetelne rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
7. Arkusze spisowe stanowią dowód księgowy i jako takie powinny spełniać
podstawowe wymogi ustawowe:
a. nazwa jednostki i pola spisowego (pieczęć firmowa),
b. numer arkusza,
c. skład komisji inwentaryzacyjnej, osób odpowiedzialnych materialnie lub innych
osób uczestniczących w spisie, np. biegłych (imiona, nazwiska, podpisy),
d. datę (godzinę) rozpoczęcia i zakończenia spisu, tj. datę i godzinę rzeczywistego
rozpoczęcia i zakończenia w danym dniu spisu ( na każdym arkuszu)
e. dane dotyczące spisywanych składników (numer kolejny, symbol indeksu, nazwa,
jednostka miary, ilość stwierdzona w czasie spisu),
f. podsumowanie arkusza,
g. na każdej stronie arkusza spisowego muszą być podpisy osób odpowiedzialnych
materialnie i zespołu spisowego,
h. na stronie, na której zakończono spis danej grypy składników umieszcza się
klauzulę „Spis zakończono na poz. ... strona .”
8. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacjach
zdawczo-odbiorczych w trzech. Oryginał otrzymuje księgowość, a kopię osoba
materialnie odpowiedzialna, w której obecności winny być spisywane wszystkie
składniki majątkowe.
9. W arkuszach nie powinno się zostawiać wolnych - niewypełnionych wierszy.
10. Spis z natury może być prowadzony jednocześnie na kilku oddzielnych arkuszach
spisowych, do których wpisuje się np.:
a. własne składniki pełnowartościowe,
b. własne składniki niepełnowartościowe (zbędne, nieprzydatne, uszkodzone,
niemodne),
c. obce składniki pełnowartościowe i niepełnowartościowe, zamieszczając
odpowiednie uwagi.
11. Dla składników niepełnowartościowych spisanych na arkuszu spisowym należy
sporządzić protokół wyceny tych składników.
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12. Osoby materialnie odpowiedzialne składają oświadczenia, że wszystkie składniki
zostały objęte spisem i osoby te nie wnoszą zastrzeżeń do kompletności spisów i do
pracy zespołu spisowego.
13. Po

zakończeniu

inwentaryzacji,

zespół

spisowy

sporządza

sprawozdanie

z przeprowadzonej inwentaryzacji.
14. W trakcie inwentaryzacji przeprowadzane są kontrole. Uprawnionymi do
przeprowadzenia takiej kontroli są:
 główny księgowy, kierownik jednostki,
 powołani kontrolerzy spisowi,
 biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe jednostki,
 organy kontroli skarbowej.
15. Po przeprowadzonej kontroli, osoby dokonujące takiej kontroli powinny sporządzić
protokół z jej przeprowadzenia lub na dowód sprawdzenia na arkuszu spisowym
przy sprawdzanej pozycji kontrolujący podpisuje i przystawia pieczątkę imienną
(jeśli taką posiada).

Terminy spisu z natury

1. Co do zasady, spis z natury przeprowadza się:

A. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Dotrzymanie tego terminu
i częstotliwości inwentaryzacji będzie uznane, jeżeli inwentaryzację:
·

składników

aktywów

-

(z

wyłączeniem

aktywów

pieniężnych,

papierów

wartościowych, produktów w toku oraz materiałów, towarów i produktów gotowych,
które odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia) rozpocznie się
nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy do 15 dnia
następnego roku; ustalenie więc ich stanu na dzień bilansowy nastąpi poprzez
dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu - przychodów
i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu a dniem
ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych (31 grudnia), przy czym stan
wynikający z ksiąg nie może być ustalony po dniu bilansowym,
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· zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półfabrykatów, znajdujących
się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową przeprowadzi się raz w ciągu 2 lat,
· środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych
w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym – przeprowadzi się raz w ciągu
4 lat.
B.

Obowiązkowo na ostatni dzień roku obrotowego - wyłącznie, sporządza się spis
z natury aktywów pieniężnych, papierów wartościowych.

2. Termin określony w tym punkcie należy rozumieć następująco:, jeżeli spis z natury
nie może być przeprowadzony w dniu, na który przypada termin inwentaryzacji,
wówczas w danych spisu z natury należy uwzględnić udokumentowane przychody
i rozchody, dokonane w okresie miedzy przypadającym terminem inwentaryzacji
(31 grudnia) składników a dniem spisu. Inwentaryzacja paliwa w zbiornikach
samochodów polegała będzie na tym, że pierwszego dnia pracy w nowym roku
zbiorniki paliwowe będą dopełnione do pełna i na podstawie ilości paliwa
zakupionego w stosunku do pojemności zbiorników ustalona będzie ilość na dzień
31 grudnia.
3. W przypadku inwentaryzacji dokonywanej raz na cztery lata (środki trwałe) lub raz
na dwa lata (zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego) - nie musi ona
nastąpić w okresie ostatniego kwartału roku obrotowego oraz pierwszych 15 dni
roku następnego. Wymienione składniki mogą być inwentaryzowane w dowolnym
terminie w ciągu roku obrotowego.
4. Obowiązkowo na ostatni dzień roku obrotowego muszą być inwentaryzowane
środki pieniężne znajdujące się w kasie, jak i na rachunku bankowym oraz papiery
wartościowe.
5. Opał (koks, węgiel) stosuje się inwentaryzację ciągłą, tzn. terminy inwentaryzacji
będą ustalone w dniach, kiedy stan jest na minimalnym poziomie. W związku z tym
przyjmuje się zasadę sygnalizowania o zapasach, których stany zbliżają się do
minimalnego poziomu. W tym przypadku plan inwentaryzacji jest poufny
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i udostępniany jedynie głównemu księgowemu i przewodniczącemu komisji
inwentaryzacyjnej.
6. Głównym celem inwentaryzacji materiałów, towarów, produktów gotowych,
produktów w toku produkcji, odpisywanych w koszty w momencie ich zakupu lub
wytworzenia jest korekta kosztów danej jednostki o wartość tych składników, które
nie zostały jeszcze wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Spis z natury środków trwałych
1. Celem inwentaryzacji środków trwałych jest:\


ustalenie ich rzeczywistego stanu - ilości, klasyfikacji, oznaczenia i miejsca,
w którym się znajdują,



ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości,



ustalenie środków trwałych obcych (w leasingu, dzierżawie), które należy
spisać na oddzielnym arkuszu spisowym, a o ich stanie zawiadomić właściciela,



określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych,

niewykorzystywanych, zbędnych,
 ujawnienie wykonanych modernizacji (metoda weryfikacji, z wyjątkiem maszyn
i urządzeń będących środkami w budowie),
 rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.

Inwentaryzacja na podstawie spisu z natury
Lp

Rodzaj czynności

1.

Przygotowanie składników majątkowych do spisu

2.

3.

Osoby odpowiedzialne
Osoba odpowiedzialna za
powierzone mienie

Powołanie i przeszkolenie zespołów, przygotowanie i doręczenie

Przewodniczący komisji

zarządzeń, formularzy, materiałów koniecznych do spisu

inwentaryzacyjnej

Przeprowadzenie spisów z natury

Zespół spisowy
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4.

Kontrola prawidłowości spisów

5.

Wycena i ustalenie wartości spisywanych składników majątku

Przewodniczący komisji
inwentaryzacyjnej
Główny księgowy

oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych

Zakończenie i rozliczenie spisu z natury

1. Komisja inwentaryzacyjna, po wstępnej ocenie jakości i poprawności przekazuje
dokumentację inwentaryzacyjną głównemu księgowemu jednostki do wyceny
i ustalenia różnic.
2. Po zakończeniu spisu i przekazaniu arkuszy spisowych główny księgowy zarządza
wycenę majątku bezpośrednio na arkuszach spisowych. W wyliczeniu tym ustala
się:
 wartość składników według spisu z natury,


wartość składników według ksiąg,



różnice inwentaryzacyjne, w tym:
· ubytki naturalne,
· pozostały niedobór,
· stwierdzone nadwyżki.

3. W czasie przekazywania do księgowości kompletu dokumentacji może nastąpić
pełne rozliczenie zespołów spisowych z pobranych druków ścisłego zarachowania.
4. Po wycenie wstępnej (pierwotnej) przeprowadzona może być wycena powtórna,
tzw. Wycena wtórna, która może być wykonana:
a. jako sprawdzian poprawności wyceny pierwotnej,
b. na wniosek zgłoszony przez osoby materialnie odpowiedzialne,
c. w celu nowej wyceny składników.
5. Wyliczenie ostateczne przeprowadzane jest po dokonaniu wstępnej i wtórnej
wyceny; polega na porównaniu stanów rzeczywistych wynikających ze spisu
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
6. Dane ewidencyjne uważa się za wiarygodne, jeżeli:
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a. zaksięgowane zostały wszystkie dokumenty źródłowe,
b. obroty i salda zostały uzgodnione,
c. nie ma wątpliwości, że dane księgowe są kompletne i wiarygodne.
7. Wyliczenie ostateczne jest podstawą do finalnego rozliczenia osób materialnie
odpowiedzialnych oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
8. Stwierdzone

różnice

inwentaryzacyjne

powinny

być

uporządkowane

i pogrupowane według składników i osób materialnie odpowiedzialnych oraz
przedstawione w formie wykazu – z podziałem na niedobory i nadwyżki.
9. Przed podjęciem decyzji, wykaz różnic inwentaryzacyjnych podlega weryfikacji,
której celem jest ustalenie przyczyn powstania tych różnic oraz podjęcie wniosków
w sprawie ich rozliczenia.
10. Osoby

materialnie

odpowiedzialne

zobowiązane

są

do

niezwłocznego

ustosunkowania się do przedstawionych im obliczeń różnic inwentaryzacyjnych,
złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn ich powstania oraz propozycji, co do
sposobu ich rozliczenia.
11. Weryfikacją różnic zajmuje się komisja inwentaryzacyjna. Komisja może domagać
się ustnych lub pisemnych wyjaśnień od pracowników, którzy mogą udzielić
informacji pozwalających wykryć powody rozbieżności, a także sięgnąć do
dowodów źródłowych i ewidencji księgowej, zalecając w razie potrzeby ich
sprawdzenie. Może również zażądać przeprowadzenia ponownego spisu
z natury.
12. Na podstawie zgromadzonych materiałów (oświadczeń, notatek, wyciągów
z dokumentacji księgowej) komisja, odrębnie dla każdej pozycji różnic, ustala jej
przyczynę i odpowiednio do niej proponuje określony sposób rozliczenia.
13. Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki mogą być kompensowane,
jednakże powinny wówczas zostać spełnione następujące warunki kompensaty:
a. zostały stwierdzone w ramach jednego spisu z natury,
b. dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej lub zespołu osób,
c. zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku lub dotyczą
składników
majątku w podobnych opakowaniach, co może uzasadniać możliwość omyłek,
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d. kompensaty nie mają zastosowania do środków trwałych.
Kompensuje się tylko ilości. Koszty kompensaty ponosi osoba odpowiedzialna
materialnie (niedobór), nadwyżki księguje się w zyski.
14. Po przeprowadzeniu weryfikacji, analizy oraz wniosków odnośnie różnic, komisja
inwentaryzacyjna sporządza protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
i przedkłada go kierownikowi jednostki do akceptacji.
15. Dokumentację rozliczeniową stanowią:
 zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
 protokół z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic
inwentaryzacyjnych,
 sprawozdanie końcowe przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

Lp

Rodzaj czynności

Osoby odpowiedzialne

Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic oraz

Przewodniczący komisji

postawienie wniosków co do sposobu ich rozliczenia

inwentaryzacyjnej

1.

Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w
2.

Kierownik Jednostki

przypadku uznania niedoborów za nie mieszczące się w
granicach norm lub zawinione
Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w

3.

sprawie rozliczenia różnic pod względem formalnym i

Główny księgowy

rachunkowym
Główny księgowy
4.

Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych

Ocena przydatności gospodarczej składników majątkowych
objętych spisami, postawienie wniosków w sprawie
5.

zagospodarowania zapasów zbędnych i nadmiernych oraz
innych nieprawidłowości w gospodarce składnikami
majątku stwierdzonych w czasie spisu.
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Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald

1. Drogą potwierdzenia sald inwentaryzuje się:
 środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, lokaty i kredyty,
 należności,

pożyczki,

zobowiązania

-

z

wyjątkiem

rozrachunków

z pracownikami i innymi podmiotami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,
rozrachunków z tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych,
 powierzone kontrahentowi własne składniki majątkowe.
2. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych polega na
potwierdzeniu przez bank stanu środków ulokowanych przez jednostkę na
otwartych rachunkach bankowych zaciągniętych kredytów. Jeżeli stany są zgodne
z danymi księgowymi jednostki -inwentaryzacja została spełniona.
3. Jednostka nie jest zwolniona z obowiązku uzgodnienia i potwierdzenia zobowiązań
wobec wierzycieli na ich żądanie.
4. Na dzień bilansowy jednostka wycenia:
a. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty,
b. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Uzgodnienie sald odbywa się w formie pisemnej. Wykonywane jest przez
pracowników księgowości, względnie przez innych wyznaczonych pracowników,
w sprawach trudniejszych powoływani mogą być eksperci od tych spraw.
6. Pismo o potwierdzenie salda wystawia się w trzech egzemplarzach i wysyła listem
poleconym: dwa egzemplarze do kontrahenta celem potwierdzenia salda, trzeci
egzemplarz zostaje w aktach jednostki. Jeden z wysłanych egzemplarzy powinien
wrócić do jednostki potwierdzony przez dłużnika.
7. Potwierdzenie salda może odbywać się również telefaksem albo telefonicznie,
jednak w tym przypadku należy sporządzić notatkę z przeprowadzonej rozmowy.
8. Jeżeli nie udało się uzyskanie potwierdzenia salda, wówczas takie saldo podlega
inwentaryzacji w drodze weryfikacji.
9. Nie zezwala się na tzw." Milczące potwierdzenie sald".
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10. W przypadku potwierdzenia niewielkich sald, tzw. Sald "zerowych", w sytuacji,
gdy salda te nie wykazują zmian przez dłuższy okres czasu, główny księgowy może
zadecydować, o odpisaniu ich w pozostałe koszty lub przychody operacyjne.
11. W każdym przypadku pewnej lub uprawdopodobnionej nieściągalności należności,
należy

zaktualizować

wartość

należności

poprzez

dokonanie

odpisu

aktualizującego.
12. Odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się w odniesieniu do:
 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości
do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności,

zgłoszonej

likwidatorowi

lub

sędziemu

komisarzowi

w postępowaniu upadłościowym,
 należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
 należność kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik
zalega, i według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata
należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości nie
pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności,
w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
 należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym
stopniu

prawdopodobieństwa

uzasadnionych

rodzajem

nieściągalności,

prowadzonej

w

działalności

przypadkach
lub

strukturą

odbiorców, w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym
także ogólnego, na nieściągalne należności.
13. Dokumenty stanowiące podstawę księgowania odpisu aktualizującego powinny
szczegółowo określać przesłanki jego dokonania, np.: charakterystykę sytuacji
finansowej dłużnika oraz przyczyn powstania zaległości w spłacie należności,
ocenę możliwości spłaty zaległych i bieżących należności, przyjętych zabezpieczeń
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i ich realnej wartości na dzień powstania należności i na dzień dokonania
aktualizacji, opis czynności podjętych dla ściągnięcia należności.
14. Aktualizacja nie zwalnia od działań służących ściągnięciu należności.
15. Dokonując odpisu aktualizującego, bierze się pod uwagę miedzy innymi:
a. czas zalegania z zapłatą,
b. wyniki monitów, rozmów,
c. sytuację płatniczą kontrahenta.
16. Formularz potwierdzenia salda powinien zawierać:
a. kwotę salda,
b. wskazanie strony "Wn" lub "Ma"
c. pieczątkę zakładu i podpisy osób upoważnionych (głównego
księgowego).
17. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald,
sporządza się protokół zbiorczy z potwierdzenia sald.
18. W przypadku składników powierzonych kontrahentom, należy uzyskać od jednostki,
której przekazano składniki majątkowe, potwierdzenie ich stanu.
19. W przypadku składników otrzymanych od kontrahentów, inwentaryzowane są na
terenie tej jednostki za pomocą spisu z natury.
20. Termin potwierdzenia sald to termin na ostatni dzień roku obrotowego, przy czym
inwentaryzację można rozpocząć w ciągu IV kwartału, a skończyć do 15 stycznia roku
następnego.

Inwentaryzacja na podstawie uzgodnienia sald z kontrahentami
Lp

1.

2.

Rodzaj czynności

Osoba odpowiedzialna

Sporządzenie i wysłanie do banku zawiadomienia o
wysokości sald

Główny księgowy

Potwierdzenie wysokości sald wykazanych w
zawiadomieniach nadesłanych przez bank lub wyjaśnienie
rozbieżności
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3.

Ustalenie niezgodności sald, ich wyjaśnienie i rozliczenie w
księgach rachunkowych

Główny księgowy przy
współpracy z kierownikiem
jednostki

Inwentaryzacja drogą weryfikacji
1. Metoda weryfikacji polega na porównaniu stanu wynikającego z zapisów
w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach
źródłowych lub wtórnych, rejestrach, kontrolkach, kartotekach operacyjnych oraz
doprowadzenia ich do realnej wartości.
Inwentaryzacja na podstawie weryfikacji stanów ewidencyjnych
Lp
1.

2.

Rodzaj czynności

Osoba odpowiedzialna

Ustalenie stanu ewidencyjnego i porównanie
z odpowiednimi dowodami
Ustalenie nieprawidłowości, ich wyjaśnienie,
rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych

Główny księgowy
Główny księgowy przy
współpracy z kierownikiem
jednostki

2. Celem weryfikacji jest:
a. ustalenie faktu istnienia określonych składników majątku i źródeł ich pochodzenia,
b. stwierdzenie realnej wartości tych składników,
c. stwierdzenie kompletności ich ujęcia.
3. Metodą weryfikacji inwentaryzuje się wszystkie aktywa i pasywa, które:
a. nie mogą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury,
b. nie mogą być inwentaryzowane przez wzajemne uzgodnienie i potwierdzenie na
piśmie ich stanu księgowego,
c. nie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji co roku, np. w stosunku do środków
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trwałych.
4. Metodą weryfikacji inwentaryzuje się w szczególności następujące składniki
aktywów i pasywów:
a. wartości niematerialne i prawne,
b. grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c. udziały i akcje w spółkach kapitałowych,
d. materiały i towary w drodze oraz dostawy niefakturowane,
e. środki pieniężne w drodze,
f. należności sporne i wątpliwe,
g. rozrachunki publicznoprawne,
h. należności i zobowiązania z osobami nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,
i. rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
j. kapitały ( fundusze ) własne i specjalne,
k. rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
l. środki trwałe w budowie,
m. wszystkie inne, nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów.
5. Rozliczenie i ujęcie w księgach skutków inwentaryzacji ma nastąpić w tym roku
obrotowym, na jaki przypadał termin inwentaryzacji.
6. Wyniki inwentaryzacji potwierdzone muszą być na piśmie w formie protokołów
weryfikacji

podpisanych

przez

osoby

dokonujące

tej

inwentaryzacji,

zaakceptowanych przez kierownika jednostki.
7. Wykonania postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzeń i decyzji
kierownika jednostki powierza się osobom, stanowiskom, komórkom i organom
wymienionym w instrukcji, a także wszystkim pozostałym osobom zatrudnionym
w jednostce zgodnie z ich zakresami czynności i kompetencjami.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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3. Wzory dokumentów inwentaryzacyjnych
Wzór 1
PROTOKÓŁ
Inwentaryzacji dokonanej drogą potwierdzenia salda
„Należności z tytułu dostaw i usług”
Na dzień 31 grudnia…………………….r.
Zespół weryfikacyjny w składzie: 1…………………………………….
2…………………………………….
Numer konta……………………..
Lp Nr
Symbol Wartość
Odsetki
Wartość
Wartość
Załącznik
kontrahenta konta
nominalna naliczone wymagana potwierdzona nr/data
otrzymania
potwierdzenia
1
2
3
Razem
należności z
tytułu dostaw i
usług na dzień
Załącznik nr………………………do sprawozdania finansowego
Za rok………………………………..
Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego
1.
………………………………………….
2.
…………………………………………

……………………………………………
Główny księgowy

…………………………………………..
Zatwierdzono

…………………………………………..
Kierownik jednostki
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Wzór 2
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI Nr………………………..
Pozycja bilansu……………………………………………………….
Symbol i nazwa konta:……………………………………………….
1. saldo debet/ kredyt konta:…………………………………….. wynika z
załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych i wynosi….zł.
2. Przebieg inwentaryzacji:
Zespół weryfikacyjny w składzie: 1…………………………………..
2…………………………………..
Potwierdził, że:
Saldo badanej pozycji bilansowej na dzień……………wynosi: zł…….i
wynika………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
1)

……………………………………………………….zł…………………….

2)

……………………………………………………….zł…………………….

……………………………………………
Podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego

1…………………………………………….
2…………………………………………….
…………………………………………….
Główny księgowy

…………………………………………….
Zatwierdzono

…………………………………………….
Kierownik jednostki

Data…………………………………..

143

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

Wzór 3

SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI
Dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów i pasywów
nieobjętych inwentaryzacją poprzez spis z natury lub potwierdzenie sald sporządzone na
dzień………………………….
Nazwa składnika

Lp

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.

Środki trwałe

3.

Środki trwałe w budowie

4.

Długoterminowe aktywa finansowe

5.

Środki pieniężne w drodze

6.

Należności wątpliwe, zagrożone

7.

Zobowiązania wobec kontrahentów

8.

Należności publicznoprawne

9.

Zobowiązania publicznoprawne

10.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

11.

Pozostałe należności

12.

Pozostałe zobowiązania

13.

Materiały w drodze

14.

Dostawy niefakturowane

15.

Materiały poza jednostką

16.

Materiały

17.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

18.

Rozliczenia międzyokresowe bierne

19.

Kapitały podstawowe

20.

Rezerwy

21.
22.

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Fundusze specjalne

23.

Pozostałe aktywa

24.

Pozostałe pasywa

25.

Zobowiązania warunkowe

26.

Inne pozycje bilansowe

Symbol
konta

księgowy

Stan
Ustalony w drodze
weryfikacji

Nr
protokołu
weryfikacji

Salda objęte niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawdziwe.
Załącznik nr………………………….do sprawozdania finansowego za rok……………..
Daty i podpisy członków zespołu weryfikacyjnego
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1…………………………………………
2……………………………………………

……………………………..
Główny księgowy

…………………………………………….
Zatwierdzono
……………………………………………
Data…………………………………………………………

Kierownik jednostki

Wzór 4.
…………………………………..
pieczątka jednostki

Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej
na okres od dnia…………………………..….. do odwołania
Niniejszym powołuję na członków komisji inwentaryzacyjnej zastępujące osoby::
Lp
Imię i nazwisko
Stanowisko
Funkcja w komisji
1.
Przewodniczący
2.
z-ca przewodniczącego
3.
Sekretarz
4.
Członek
5.
Członek
6.
Członek
…………………………………………
Kierownik jednostki

Data………………………………………………..

Wzór 5.
…………………………………..
pieczątka jednostki

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykaz powołanych członków komisji spisowych
na okres od dnia………………do odwołania
Pole spisowe
Spis na dzień
Termin od-do Skład zespołu
spisowego
Nazwa
Nr.
Przewodniczący
Członek
Członek
Przewodniczący
Członek
członek
…………………………………………
Kierownik jednostki

Data………………………………………………..
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Wzór 6.
…………………………………..
pieczątka jednostki

Przykładowy harmonogram czynności
związanych z inwentaryzacją
Czynność
1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
2. Powołanie i przeszkolenie zespołów
spisowych

Termin
1.09
10.09

Osoba odpowiedzialna
Kierownik jednostki
Przewodniczący komisji
inwentaryzacyjnej

3.Przygotowanie dokumentów
inwentaryzacyjnych, narzędzi pomiaru
4.Przygotowanie pola spisowego
5.Spis z natury

20.09

Przewodniczący komisji
inwentaryzacyjnej
Osoba odpowiedzialna materialnie
Członkowie zespołów spisowych

6. Wycena spisanych składników
7. Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia
sald
8. Inwentaryzacja w drodze porównania z
dokumentacją księgową
9. Protokół różnic
10. Wyjaśnienie przyczyn różnic
inwentaryzacyjnych
11.Protokół rozliczenia różnic
inwentaryzacyjnych
12.Podjecie decyzji w sprawie rozliczenia
różnic inwentaryzacyjnych
13.Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich
rozliczenie w księgach rachunkowych
14. Sprawozdanie z zakończenia
inwentaryzacji

25.09
1.1015.01
20.01
1.1015.01
1.1215.01
20.01
25.01

Pracownik księgowości
Pracownik księgowości
Pracownik księgowości

2.02

Pracownik księgowości
Członkowie komisji
inwentaryzacyjnej
Przewodniczący komisji
inwentaryzacyjnej
Kierownik jednostki

10.02

Pracownik księgowości

15.02

Przewodniczący komisji
inwentaryzacyjnej

31.01
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Wzór 7.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam niniejszym, że znane mi są obowiązki oraz świadomy (a) jestem odpowiedzialności
materialnej na podstawie art.114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy
w ................................................... w ............................................... .
Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie powierzone
mi bezpośrednio, tj.:
1. .............................................
2. .............................................
jak również za mienie, nad którym powierzono mi nadzór w związku z pełnioną funkcją, stosownie
do treści przepisów art. 124 kodeksu pracy.
Zobowiązuję się jednocześnie do zwrotu ww. mienia lub wyliczenia się w wypadku
.................................................................................... .

........................................................

.........................................

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

(data i podpis pracownika)

Wzór 8.
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej
przed inwentaryzacją
Ja, niżej podpisany(na) jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone składniki majątkowe
w ................................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki, numer pokoju)

należące do
........................................................................................................................................................ ............
(wymienić właściciela)

oświadczam co następuje:
1. Wszystkie dowody rachunkowe przychodowe i rozchodowe zostały wystawione i przekazane do
księgowości jednostki oraz są ujęte w dokumentacji ewidencyjnej (księgach rachunkowych) według
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stanu na dzień ........................., natomiast dowody bieżące do czasu rozpoczęcia spisu, tj. do dnia
......................... przekazałem /łam/ Przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
2. Żadnych innych dowodów przychodowych i rozchodowych oraz innych, mogących mieć wpływ
na wyliczenia i wynik inwentaryzacji nie posiadam.
3. Wszystkie składniki majątkowe w tej placówce należą do firmy z wyjątkiem:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
które są własnością .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Stan zabezpieczenia powierzonego majątku jest .............................................................................
....................................................................................................................................................................
(dokonać oceny)

mam zastrzeżenia do .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(wymienić zastrzeżenia)

5. W okresie między inwentaryzacyjnym wystąpiły (nie wystąpiły) zdarzenia i okoliczności mające
wpływ na wynik obecnej inwentaryzacji i wyliczenia. Należą do nich w szczególności:
.................................................................................................................................................................. .

...................................................

...........................................................

(miejscowość i data)

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Sporządzono w 2-ch egz.
1. ...................................................
2. ...................................................

Wzór 9.
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Oświadczenie
osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji
1. Oświadczam, że brałem(am) czynny udział w inwentaryzacji powierzonych mojej osobie
składników majątkowych w ......................................................................................................................
(nazwa i adres placówki)

w dniu ..........................
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i stwierdzam, że spisem z natury objęto wszystkie składniki majątkowe, zgodnie z zakresem
przedmiotowym określonym w zarządzeniu kierownika jednostki z dnia ........................................... .
2. Oświadczam, że w arkuszach spisu z natury objęto wszystkie, znajdujące się w placówce,
składniki rzeczowe, będące na jej stanie.
3. Nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń do pracy Komisji Inwetaryzacyjnej (Zespołu
Spisowego).
4. Nie wnoszę zastrzeżeń do wyceny składników majątkowych i do wyniku wstępnej wyceny.
5. Wnoszę uwagi do ............................................................................................................................ .
........................................ data .............................
(miejscowość)

....................................................................................
(imię i nazwisko, podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)

Wzór 10
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Spis inwentarza
(wywieszka)

........................................................
Komórka organizacyjna

Lp.

w pomieszczeniu Nr.............

Ilość

Nazwa przedmiotu

...................................dnia.................

Nr inwentarzowe

................................

(miejscowość)

(podpis)

149

Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy

Wzór 11.
....................................................
(pieczęć jednostki)

….............................., dnia......................

WNIOSEK DO KOMISJI LIKWIDACYJNEJ URZĘDU GMINY W RZECZENICY
Stawiam wniosek o likwidację następujących składników majątkowych:
Lp.

Nazwa

Numer
inwent.

Data
zakupu

Cena
jednostk.
(zł)

Ilość
(szt.)

Wartość
Wartość
początkowa umorzona
(zł)
(zł)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UZASADNIENIE WNIOSKU:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
….........................................
(podpis osoby składającej wniosek)

egz.1 – przewodniczący stałej komisji likwidacyjnej
egz. 2. - osoba, której mienie zostało powierzone
egz. 3 – referat finansowy
Wyrażam zgodę
…...............................................
(kierownik jednostki organizacyjnej)

Zatwierdzam
…...............................
(Wójt gminy)
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.................................................................
(pieczęć jednostki)
….............................., dnia......................
PROTOKÓŁ NR …......................................................
LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
W związku ze złożonym drugostronnie wnioskiem o likwidację, Komisja Likwidacyjna
Urzędu Gminy w Rzeczenicy w składzie:
Przewodniczący …...............................................................
Członkowie
…...............................................................
…................................................................
…................................................................
przeprowadziła postępowanie likwidacyjne w obecności osoby, której mienie zostało
powierzone ….................................. i stwierdziła, że składniki odwrotnie wymienione od poz.
….......................
…... do poz. ….................................
uległy:............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................
(zużyciu, zniszczeniu, uszkodzeniu nienadającym się do naprawy, itp.)

Wyżej wymienione składniki majątkowe uległy fizycznej likwidacji przez:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................
Podpisy:
Przewodniczący:
- …...................................................................
Członkowie:
- …...................................................................
- …...................................................................
- …...................................................................
Zatwierdzam
…......................................
(Wójt gminy)

Księgowość
Wpłynęło dnia....................................................... podpis......................................................
Dotyczy.............................................................................
Treść

KONTO
Winien

SUMA KONTO

KONTO
Ma

…..........................
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(Skarbnik Gminy)

........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Protokół likwidacji środków trwałych
/środków trwałych w używaniu/
(Uwaga! Sporządzony oddzielnie dla środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wyposażenia nie podlegającego
ewidencji ilościowo-wartościowej).

Komisja likwidacyjna w składzie:
1. ...................................................... – przewodniczący
2. ...................................................... – członek
3. ...................................................... – członek
w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:
1. ...................................................
2. ...................................................
Dokonała w dniu .......................... oględzin niżej wymienionych środków trwałych i stwierdziła,
że z uwagi na zużycie ................................... nadają się one jedynie do likwidacji
przez ....................................................................................................................................................... .
W związku z powyższym dokonano likwidacji ................................................................... (środków trwałych /
środków trwałych w używaniu / wyposażenia) zniszczonych / nieprzydatnych jak niżej:
Lp.

Nazwa środka

Nr
Ilość
inwent.

Cena

Wartość

Sposób fizycznej
Likwidacji

R a z e m
Słownie złotych: (podać wartość) ...................................................................................................................
Podpisy członków komisji:
...................................................
...................................................
...................................................

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej
..................................................................

Zatwierdzam likwidację ......................................................
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

................................................. data ..............................
(miejscowość)
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Wzór 12
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Arkusz spisu
z natury – uniwersalny
Str. ..............
Rodzaj inwentaryzacji – ............................................................................................................................
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji – ...............................................................................................
...........................................................
.....................................................................
(Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej)

(Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej)

Skład komisji inwentaryzacyjnej
(Zespołu spisującego)

Inne osoby i stanowisko służbowe
(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

........................................................
.............................................................
........................................................
.............................................................
........................................................
.............................................................
Spis rozpoczęto dnia ................ o godz. ......... zakończono dnia ............... o godz. .........

Lp.

1.

KTM- symbol
indeksu

2.

Nazwa
(określenie)
przedmiotu
spisowego

Ilość
J.m. stwierdzona

3.

4.

5.

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej .........................................
(podpis)

Wycenił ........................................................

.................................

(imię i nazwisko)

(podpis)

Skład komisji inwentaryzacyjnej:
Przewodniczący: ..........................................

..................................
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Członek: .......................................................
Członek: ........................................................
Członek: .......................................................

..................................
..................................
..................................

(imię i nazwisko)

Sprawdził ......................................................

(podpis)

..................................

Wzór.13.
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury
Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr ........... z dnia
..........................
w składzie:
1. ...................................................... – przewodniczący
2. ...................................................... – członek
3. ...................................................... – członek
Przeprowadził w dniach ............................. spis z natury w:
a) ...............................................................................................................................................................
(nazwa jednostki, oznaczenie inwentaryzacyjnych pomieszczeń, itp.)

b) ...............................................................................................................................................................
(rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych)

c) osoba materialnie odpowiedzialna: ........................................................................................................
1. Objęte spisem z natury składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury
od nr .............. do nr .............. liczba pozycji ..............
2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki
majątku podlegające spisowi zostały ujęte na arkuszach spisów z natury.
3. Stan pomieszczeń jest następujący:
...............................................................................................................................................................
4. W czasie dokonania spisu z natury stwierdzono następujące usterki i nieprawidłowości
w zakresie przechowywania mienia oraz magazynowania i konserwacji:
...............................................................................................................................................................
5. Nie stwierdzono uchybień w zakresie zabezpieczenia mienia.
6. W celu pełnego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki
zabezpieczające: .........................................................................................................................................
(wypełnić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień)
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7. W czasie spisu z natury Zespół spisowy napotkał następujące trudności
...............................................................................................................................................................
8. Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury
...............................................................................................................................................................
9. Uwagi i spostrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej za objęte spisem składniki majątku
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................ data .............................
(miejscowość)

...........................................................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
(podpisy zespołu spisującego)

(podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)
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Wzór 14.
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
Pieczęć firmowa

Lp.

Nr dokum.

KTM –
symbol
indeksu

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
........................ na dzień .....................
2... r.
Nazwa
Stan faktyczny
(określenie) j.m cena
w dniu spisu
przedmiotu
spisowego

Dotyczy

strona

Stan księgowy
w dniu spisu
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Wzór 15.

........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Rozliczenie końcowe (ilościowo-wartościowe)
Jednostki ...............................................................................................................................................
(nazwa i adres)

Rozliczenie obejmuje okres od dnia ....................................... do dnia ................................................
Podstawę rozliczenia stanowią dokumenty inwetaryzacyjne, sporządzone przez Komisję
Inwentaryzacyjną (Zespół Spisowy)
w dniach ....................................... w składzie osobowym:
1. ................................................... – przewodniczący
2. ................................................... – członek
3. ................................................... – członek
przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
w oparciu o zarządzenie kierownika jednostki Nr .............. z dnia ...........................................................
a także:
– dokumenty z poprzedniej inwentaryzacji .......................... z dnia ......................................................,
– dokumenty przychodowe i rozchodowe placówki, sprawdzone i zaksięgowane za okres od
................................ do .................................,
– księgę inwentarzową,
– zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
– doręczone dodatkowo dowody ............................................................................................................ .......
przed sporządzeniem niniejszego rozliczenia.
Wyceny dokonał(a) ...............................................................................................................................
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Ustalony stan ewidencyjny:
– środków trwałych (011) – wartość ogółem ............................................................................... .............zł
– środków trwałych w używaniu ( 013 ) – wartość ogółem ...................................................................... zł
Ustalony stan wg spisu z natury:
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– środków trwałych (011) – wartość ogółem ............................................................................................ zł
– środków trwałych w używaniu ( 013 ) – wartość ogółem ...................................................................... zł

Dołączone „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych” sporządził (a) .................................................
...............................................................................................................................................................
zatrudniony (a) na stanowisku pracy ...................................................................................................

Potwierdzam rozliczenie:

Rozliczenie sporządziła:

dnia.................................

dnia................................................

(pieczęć i podpis

(pieczęć i podpis )

głównego księgowego)
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Wzór 16

........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:
1. ...................................................... – przewodniczący
2. ...................................................... – członek
3. ...................................................... – członek
na posiedzeniu w dniu ......................................... dotyczącym inwentaryzacji w .....................................
w dniach ................................................... arkusze spisu z natury nr ........................................ dokonała
następującego rozliczenia:
a) nazwa obiektu .....................................................................................................................................
b) rodzaj składników majątkowych: .......................................................................................................
c) rozliczenie obejmuje okres od ............................................... do ...................................................... .

1)

2)

1)
2)

,
,

I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji:
Ustalony stan ewidencyjny:
– środków trwałych ( 011) – wartość ogółem ........................................................................................... zł
– środków trwałych w używaniu ( 013 ) – wartość ogółem ...................................................................... zł
Ustalony stan wg spisu z natury:
– środków trwałych ( 011) – wartość ogółem .......................................................................................... zł
– środków trwałych w używaniu ( 013 ) – wartość ogółem ..................................................................... zł
II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych składników majątkowych niż w pkt. I wg
„Zestawienia różnic inwetaryzacyjnych” wartość:
niedobory ogółem ................................zł
nadwyżki ogółem .................................zł

III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co
następuje:
1)
2) Przyczyny powstania ww. niedoborów (nadwyżek) ocenia następująco:
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3) Zdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory (nadwyżki) należy zakwalifikować jako:
a) niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych,
b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie odpowiedzialne jak niżej:
...............................................................................................................................................................

..................................................
(podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................
2. ..............................................
(podpisy członków komisji)

Opinia radcy prawnego:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

........................................

...................................

(data)

(podpis)

Opinia głównego księgowego:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

........................................

...................................

(data)

(podpis)

Wzór 17.
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Decyzja kierownika jednostki
w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
Zatwierdzam rozliczenie końcowe (ostateczne) sporządzone
w dniu ................................
przez ..........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię oraz stanowisko pracy)

dotyczące: ..................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki)
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za okres od ...................................................................... do ....................................................................
i stanowiące wyliczenie powierzonego majątku u osoby (osób) materialnie odpowiedzialnej (-nych):
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
(nazwiska, imiona i stanowiska pracy)

zamykające się wynikiem:
– nadwyżka w kwocie ....................................... złotych
– niedobór w kwocie ......................................... złotych
Po rozpatrzeniu całej dokumentacji inwentaryzacyjnej i księgowej oraz opinii i wniosków:
1. Komisji inwentaryzacyjnej,
2. Głównego księgowego,
3. Radcy prawnego,
postanawiam:
1. Uznać niedobór w kwocie ........................................ zł jako:
a) niezawiniony i spisać w straty nadzwyczajne*
b) zawiniony i obciążyć:*
1. ........................................................ kwotą niedoboru w wysokości .............................................zł
2. ........................................................ kwotą niedoboru w wysokości .............................................zł
2. Uznać nadwyżkę w kwocie ....................... zł jako niezawinioną (zawinioną)* i zaliczyć na zyski
nadzwyczajne.
3. Uznać szkodę w mieniu w kwocie ............................ zł w składnikach majątkowych spisanych
jako ............................................................................................................................................................
(niepełnowartościowe , uszkodzone, zepsute, zbędne, itp.)

za niezawinione (zawinione)* i postąpić z nimi w sposób jak niżej:
...............................................................................................................................................................
W związku z dokonanym rozliczeniem postanawiam ponadto:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
(wymienić inne)

............................... data ..........................

....................................................
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

* niepotrzebne skreślić
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Wzór 18.
........................................................
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Protokół z weryfikacji aktywów i pasywów
Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:
1. ...................................................... – przewodniczący
2. ...................................................... – członek
3. ...................................................... – członek
na posiedzeniu w dniu ........................................... dotyczącym inwentaryzacji w .................................
w dniach ...................................................... arkusze spisu z natury nr ..................................... dokonała
weryfikacji aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem sald:
a) nazwa obiektu ........................................................................................................................................... ,
b) rodzaj składników majątkowych: środki trwałe trudno dostępne, należności sporne i wątpliwe,
należności i zobowiązania wobec pracowników, należności i zobowiązania publiczno – prawne,
należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, środki trwałe
w budowie,
c) weryfikacja obejmuje okres od ...................................................... do .............................................. .
I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji
1) Ustalony stan ewidencyjny:
– środków trwałych w budowie – wartość ogółem ....................................................................... ........... zł
– środków trwałych trudno dostępnych oglądowi – wartość ogółem ...................................................... zł
– należności spornych i wątpliwych – wartość ogółem ........................................................................... zł
– zł
2) Ustalony stan wg dokumentów źródłowych:
– środków trwałych w budowie – wartość ogółem ................................................................................... zł
– środków trwałych trudno dostępnych oglądowi – wartość ogółem ...................................................... zł
– należności spornych i wątpliwych – wartość ogółem ........................................................................... zł
– zł
RAZEM .............................................................................. zł
II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych składników majątkowych niż w pkt. I wg
zestawienia różnic inwetaryzacyjnych wartość:
1) niedobory ogółem ................................ zł
2) nadwyżki ogółem ................................. zł
III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co
następuje:
1)
2) Przyczyny powstania ww. niedoborów (nadwyżek) ocenia następująco:
3) Zdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory (nadwyżki) należy zakwalifikować jako:
a) niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych.
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b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie odpowiedzialne jak niżej:
...............................................................................................................................................................

..................................................
(podpis przewodniczącego komisji)

1. ..............................................
2. ..............................................
(podpisy członków komisji)

Opinia radcy prawnego: .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

.................................. .................................
miejscowość

...............................................

data

podpis radcy prawnego
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