
ZARZĄDZENIE NR 30/2022 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 217 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku załącznik nr 3a 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Starostwa oraz Kierownikowi Referatu 
Budżetu Powiatu. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 

Wykaz załączników: 
Załącznik - Wykaz kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego („Organ”) 
  STAROSTA 

Maciej Awiżeń 
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Wykaz kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego („Organ”) 

     

1.   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 

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.   Konta pozabilansowe 
 

991 -  Planowane dochody budżetu 

992 -  Planowane wydatki budżetu 

993 -  Rozliczenia z innymi budżetami 
 

3.   Konta pozabilansowe w walutach obcych 
 

Do kont bilansowych, na których dokonywane są zapisy wynikające z operacji w walutach 

obcych, w szczególności związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, można zakładać konta pozabilansowe w walutach obcych. Konta 

te tworzy się w zależności od potrzeb sprawozdawczych, kontrolnych i informacyjnych. 

Zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda tych kont oraz zapisy w zakresie treści operacji 

odpowiadają kontom bilansowym. Kwoty na kontach pozabilansowych ujmowane są w danej walucie 

obcej. 

Załącznik do zarządzenia Nr 30/2022

Starosty Kłodzkiego

z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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Symbole kont pozabilansowych w walutach obcych tworzy się według zasad: 

XXX-999-XXXXX-XXXX-XX, gdzie 999 oznacza konto pozabilansowe w walucie obcej, a X symbol 

z tożsamego konta bilansowego. 

Przykłady: 

133-000-00000-0000-60 – konto bilansowe w PLN dotyczące projektu finansowanego ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

133-999-00000-0000-60 – konto pozabilansowe w walucie obcej do konta bilansowego 133-000-

00000-0000-60, 

901-600-60014-6257-60 - konto bilansowe w PLN dotyczące projektu finansowanego ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

901-999-60014-6257-60 - konto pozabilansowe w walucie obcej do konta bilansowego 901-600-

60014-6257-60 
 

1. Konta bilansowe 
 

Zapisy techniczne na kontach bilansowych mogą być stosowane jeżeli zachodzi konieczność 

zachowania zasady czystości obrotów. 
 

133 -  Rachunek budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  
Wpływy dochodów budżetowych 

zrealizowanych przez jednostki budżetowe 
222 1.  

Zwrot środków do jednostki z tytułu 

nadmiernie przekazanych dochodów 

(zwroty nadpłaconych dochodów) 

222 

2.  

Wpływy dotacji, subwencji i innych środków 

dla jednostki samorządu terytorialnego w tym 

samym roku, którego dotyczą. 

901 2.  

Zwroty w ciągu roku, które nie zostały 

przypisane na koncie 224: 

 - niewykorzystanych dotacji, 

- dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

- dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych 

wcześniej przez powiat  (np. środki z 

PFRON) 

901 

3.  
Wpływy dotacji, subwencji i innych środków 

w roku bieżącym na następny rok budżetowy 
909 3.  

Przelewy wychodzące przypisanych do 

zwrotu na koniec poprzedniego roku: 

 - niewykorzystanych dotacji, 

- dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

- dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

- innych środków otrzymanych przez 

powiat  (np. środki z PFRON) 

224 

4.  
Wpływy z urzędów skarbowych udziałów w 

podatku dochodowym od osób prawnych 
224 4.  

Zwrot do urzędów skarbowych 

nadpłaty z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych  

224 

5.  
Wpływy udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
224 5.  

Przekazanie środków na wydzielone 

rachunki jednostek budżetowych na 

realizację zadań finansowych z budżetu 

223 
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Unii Europejskiej lub ze środków 

pomocy zagranicznej  

niepodlegających zwrotowi 

6.  

Zwrot z jednostki budżetowej  

niewykorzystanych środków na wydatki 

budżetowe (zwrot zasilenia) 

223 6.  

Przekazanie środków na rachunki 

bieżące jednostek budżetowych na 

realizację wydatków  

223 

7.  

Wpływy z rachunku wydatków 

niewygasających, środków 

niewykorzystanych w terminie wydatków, 

które nie wygasły z upływem poprzedniego 

roku budżetowego 

901 7.  

Przelew środków na rachunek 

wydatków niewygasających 

(wyciąg bankowy „Organu”) 

140 

8.  
Wpływy środków pieniężnych z tytułu 

zaciągniętego kredytu  
134 8.  Spłata raty kredytu 134 

9.  

Wpływy środków pieniężnych z tytułu 

zaciągniętej pożyczki oraz z tytułu emisji 

obligacji 

260 9.  
Spłata raty pożyczki oraz wykup 

obligacji  
260 

10.  
Wpływy z tytułu zakończenia lokaty 

terminowej 
240 10.  Założenie lokaty terminowej 240 

11.  

Wpływy odsetek z tytułu lokat terminowych 

i odsetek od środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym 

240 11.  

Przelew na konto dochodów Starostwa 

odsetek z tytułu lokat terminowych i 

odsetek od środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym  

240 

12.  
Błędne wpływy środków na rachunek 

bankowy (sumy do wyjaśnienia) 
240 12.  

Błędne wypłaty lub przelewy 

wyjaśnionych błędnych wpłat 

(sumy do wyjaśnienia) 

240 

13.  
Wpływ raty / spłaty udzielonej przez powiat 

pożyczki 
250 13.  

Wypłata środków z tytułu udzielonej 

przez powiat pożyczki 
250 

14.  Wykup obligacji obcych przez emitenta 250 14.  Zakup obligacji obcych  250 

15.  

Wpływ środków na wyodrębniony rachunek 

bankowy budżetu Powiatu Kłodzkiego np. 

rachunek bankowy projektu UE 

(wyciąg bankowy projektu UE) 

140 15.  

Przelew środków na wyodrębniony 

rachunek bankowy budżetu Powiatu 

Kłodzkiego np. rachunek bankowy 

projektu UE  

(wyciąg bankowy „Organu”) 

140 

16.  

Zapis techniczny do zwrotów w ciągu roku 

(jeżeli zachodzi konieczność zachowania 

zasady czystości obrotów) np. 

-do zwrotów nadpłat do urzędów skarbowych 

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych, 

- do zwrotów niewykorzystanych dotacji, 

- do zwrotów innych środków, 

- do zwrotów zasileń. 

(ze znakiem minus) 

133 16.  

Zapis techniczny do zwrotów w ciągu 

roku (jeżeli zachodzi konieczność 

zachowania zasady czystości obrotów) 

np. 

- do zwrotów nadpłat do urzędów 

skarbowych z tytułu udziałów w 

podatku dochodowym od osób 

prawnych, 

- do zwrotów niewykorzystanych 

dotacji, 

- do zwrotów innych środków, 

- do zwrotów zasileń.  

(ze znakiem minus) 

133 

17.  

Wpływy środków otrzymanych z innych 

budżetów lub od innych jednostek w 

przypadku, gdy środki te zostały przekazane 

w poprzednim okresie sprawozdawczym i są 

objęte wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego (np. 

wpływy udziałów w podatku dochodowym 

od osób prawnych na przełomie okresów 

sprawozdawczych, w szczególności za 

miesiące III, VI, IX, XII) 

(księgowanie wyciągu bankowego np. WB z 

01 IV z wpływem udziałów CIT z datą 

operacji / przelanych przez urząd skarbowy 

31 III ) 

140    
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18.  

Wpływ dotacji i innych środków, które nie 

zostały przekazane powiatowi w terminie 

(wpływ należności wymagalnych) 

224    

19.  

Wpływ należności od Skarbu Państwa za 

poprzedni rok budżetowy z tytułu udziału w 

dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami (§2360)  

224    

20.  

Wpływ dochodów za poprzedni rok 

należnych powiatowi od innych budżetów 

(np. środki z PFRON) 

224    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona według poszczególnych rachunków bankowych.   

Ewidencja szczegółowa może być prowadzona według wybranych beneficjentów dotacji oraz według wybranych 

dochodów budżetowych m.in. w celu poprawnego rozliczenia dotacji, projektów i innych wyodrębnionych środków 

oraz sporządzenia sprawozdań.  

Przykłady ewidencji szczegółowej do konta 133: 

- dotacje dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   

- dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   

- dotacje na składki zdrowotne za bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy   

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawych 

- subwencja oświatowa.  
 

 

134 -  Kredyty bankowe 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  Spłata raty kredytu 133 1.  
Wpływy środków pieniężnych z tytułu 

zaciągniętego kredytu 
133 

2.  

Spłata naliczonych (wycenionych) na koniec 

roku odsetek od zobowiązań z tytułu kredytu 

(polecenie księgowe na podstawie informacji 

ze Starostwa  o zapłacie odsetek)    

909 2. 

Naliczenie na koniec roku (przypis) 

odsetek od zobowiązań z tytułu 

kredytu, płatnych w roku następnym -

wycena odsetek od kredytu (polecenie 

księgowe na podstawie informacji ze 

Starostwa) 

909 

3.  Umorzenie kredytu 962    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 134 umożliwia ustalenie zadłużenia i jest prowadzona według poszczególnych 

umów kredytowych.   
 

135 -  Rachunek środków na niewygasające wydatki 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Wpływy środków na rachunek wydatków 

niewygasających  

(wyciąg bankowy „wydatki niewygasające”) 

 

140 

 

1.  

Przekazanie środków na rachunki 

jednostek budżetowych na pokrycie 

wydatków niewygasających 

225 

2.  
Wpływy odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym 
240 2.  

Przelew na konto dochodów Starostwa 

odsetek od środków zgromadzonych 

na rachunku bankowym  

240 

3.  
Błędne wpływy środków na rachunek 

bankowy (sumy do wyjaśnienia) 
240 3.  

Błędne wypłaty lub przelewy 

wyjaśnionych błędnych wpłat 

(sumy do wyjaśnienia) 

240 

4.  

Zwrot z jednostki budżetowej 

niewykorzystanych środków, które 

przeznaczone były na pokrycie wydatków 

niewygasających 

225 4.  

Przekazanie na dochody budżetu jst 

środków z niewykorzystanych w 

terminie wydatków niewygasających 

904 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 135.  

 

140 -  Środki pieniężne w drodze  

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Przelew środków na rachunek wydatków 

niewygasających 

(wyciąg bankowy „Organu”) 

133 1.  

Wpływ środków na rachunek 

wydatków niewygasających 

(wyciąg bankowy „wydatki 

niewygasające”) 

135 

2.  

Przelew środków na wyodrębniony rachunek 

bankowy budżetu Powiatu Kłodzkiego np. 

rachunek bankowy projektu UE  

(wyciąg bankowy „Organu”) 

133 2.  

Wpływ środków na wyodrębniony 

rachunek bankowy budżetu Powiatu 

Kłodzkiego np. rachunek bankowy 

projektu UE 

(wyciąg bankowy projektu UE) 

133 

3.  

Środki z innych budżetów lub od innych 

jednostek w przypadku, gdy środki te zostały 

przekazane w poprzednim okresie 

sprawozdawczym i są objęte wyciągiem 

bankowym z datą następnego okresu 

sprawozdawczego (np. wpływy udziałów w 

podatku dochodowym od osób prawnych na 

przełomie okresów sprawozdawczych, w 

szczególności za miesiące III, VI, IX, XII) 

(polecenie księgowe na koniec okresu 

sprawozdawczego na podstawie wyciągu 

bankowego z następnego okresu 

sprawozdawczego – np. PK na 31 III na 

podstawie WB z 01 IV) 

224 3.  

Wpływy środków otrzymanych z 

innych budżetów lub od innych 

jednostek w przypadku, gdy środki te 

zostały przekazane w poprzednim 

okresie sprawozdawczym i są objęte 

wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego 

(np. wpływy udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych na 

przełomie okresów sprawozdawczych, 

w szczególności za miesiące III, VI, 

IX, XII) 

(księgowanie wyciągu bankowego np. 

WB z 01 IV z wpływem udziałów CIT 

z datą operacji / przelanych przez urząd 

skarbowy 31 III ) 

133 
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Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej:  

Ewidencja szczegółowa może być prowadzona według wybranych kont bankowych, zadań i innych kryteriów w 

zależności od potrzeb informacyjnych, sprawozdawczych itp. 

 

222 -  Rozliczenie dochodów budżetowych 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Dochody budżetowe zrealizowane przez 

jednostki budżetowe w wysokości 

wynikającej z okresowych sprawozdań tych 

jednostek 

901 1.  

Wpływy dochodów budżetowych 

zrealizowanych przez jednostki 

budżetowe 

133 

2.  

Zwrot środków do jednostki z tytułu 

nadmiernie przekazanych dochodów  

(zwroty nadpłaconych dochodów) 

133 2.  

Przekazanie środków dla jednostek 

budżetowych na realizację wydatków -  

na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych 

(finansowane z udziałem środków 

m.in. z budżetu Unii Europejskiej i 

środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi). 

(obrót bezgotówkowy) 
 

Powyższy zapis może mieć 

zastosowanie w przypadku wpływu 

dotacji, płatności lub innych środków 

zewnętrznych (w szczególności w 

walucie obcej) bezpośrednio na 

subkonto prowadzone w jednostce 

realizującej program, projekt lub 

zadanie. Wówczas równolegle do 

zaksięgowanego sprawozdania Rb-27S 

jednostki, sporządza się polecenie 

księgowe, ujmujące otrzymany dochód 

przeznaczony na realizację wydatków 

jednostki (zasilenie). 

223 

3.  

Zapis techniczny do zwrotu do jednostki 

środków z tytułu nadmiernie przekazanych 

dochodów (kwota ze znakiem minus) 

222 3.  

Zapis techniczny do zwrotu do 

jednostki środków z tytułu nadmiernie 

przekazanych dochodów (kwota ze 

znakiem minus) 

222 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 222 jest prowadzona według poszczególnych jednostek budżetowych oraz może 

być prowadzona według poszczególnych programów, projektów lub zadań realizowanych przez jednostki i 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

(finansowanych z udziałem środków m.in. z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi).  
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223 -  Rozliczenie wydatków budżetowych 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Przekazanie środków na rachunki bieżące 

jednostek budżetowych na realizację 

wydatków 

133 1.  

Wydatki dokonane przez jednostki 

budżetowe w wysokości wynikającej z 

okresowych sprawozdań tych 

jednostek 

902 

2.  

Przekazanie środków na wydzielone 

rachunki jednostek budżetowych na 

realizację zadań finansowych z budżetu Unii 

Europejskiej lub ze środków pomocy 

zagranicznej niepodlegających zwrotowi 

133 2.  

Zwrot z jednostki budżetowej  

niewykorzystanych środków na 

wydatki budżetowe 

(zwrot zasilenia) 

133 

3.  

Zapis techniczny (kwota ze znakiem minus) 

do zwrotu z jednostki budżetowej  

niewykorzystanych środków na wydatki 

budżetowe (do zwrotu zasilenia) 

223 3.  

Zapis techniczny (kwota ze znakiem 

minus) do zwrotu z jednostki 

budżetowej niewykorzystanych 

środków na wydatki budżetowe (do 

zwrotu zasilenia) 

223 

4.  

Przekazanie środków dla jednostek 

budżetowych na realizację wydatków -  na 

programy, projekty lub zadania finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych (finansowane z udziałem 

środków m.in. z budżetu Unii Europejskiej i 

środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi). 

(obrót bezgotówkowy) 
 

Powyższy zapis może mieć zastosowanie w 

przypadku wpływu dotacji, płatności lub 

innych środków zewnętrznych (w 

szczególności w walucie obcej) bezpośrednio 

na subkonto prowadzone w jednostce 

realizującej program, projekt lub zadanie. 

Wówczas równolegle do zaksięgowanego 

sprawozdania Rb-27S jednostki, sporządza 

się polecenie księgowe, ujmujące otrzymany 

dochód przeznaczony na realizację 

wydatków jednostki (zasilenie). 

222    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 223 jest prowadzona według poszczególnych jednostek budżetowych oraz może 

być prowadzona według poszczególnych programów, projektów lub zadań realizowanych przez jednostki i 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

(finansowanych z udziałem środków m.in. z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi). 
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224 – Rozrachunki budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Przypis należnych od urzędów skarbowych 

udziałów w podatku dochodowym od osób 

prawnych  

(na podstawie wyciągu bankowego)  

901 1.  

Wpływy z urzędów skarbowych 

udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych 

(na podstawie wyciągu bankowego) 

(Jednoczesne księgowanie przypisu 

należnych udziałów 224/901) 

133 

2.  

Rozliczenie dochodów wykonanych z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym od osób 

prawnych za marzec, czerwiec, wrzesień i 

rok budżetowy - uzgodnienie z danymi 

wykazanymi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych 

 

901 2.  

Rozliczenie dochodów wykonanych z 

tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych za 

marzec, czerwiec, wrzesień i rok 

budżetowy - uzgodnienie z danymi 

wykazanymi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu 

obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych 

901 

3.  

Przypis należności z tytułu środków z innych 

budżetów lub od innych jednostek w 

przypadku, gdy środki te zostały przekazane 

w poprzednim okresie sprawozdawczym i są 

objęte wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego (np. 

przypis udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych na przełomie okresów 

sprawozdawczych, w szczególności za 

miesiące III, VI, IX, XII) 

(polecenie księgowe na koniec okresu 

sprawozdawczego na podstawie wyciągu 

bankowego z następnego okresu 

sprawozdawczego – np. PK na 31 III na 

podstawie WB z 01 IV) 

901 3.  

Wpłata środków z innych budżetów lub 

od innych jednostek w przypadku, gdy 

środki te zostały przekazane w 

poprzednim okresie sprawozdawczym 

i są objęte wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego 

(np. wpływy udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych na 

przełomie okresów sprawozdawczych, 

w szczególności za miesiące III, VI, 

IX, XII) (polecenie księgowe – 

zaksięgowanie wpłaty na koniec okresu 

sprawozdawczego na podstawie 

wyciągu bankowego z następnego 

okresu sprawozdawczego – np. PK na 

31 III na podstawie WB z 01 IV) 

140 

4.  

Zwrot do urzędu skarbowego nadpłaty z 

tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych  

(na podstawie wyciągu bankowego) 

133 4.  

Przypis należnej do zwrotu do urzędu 

skarbowego nadpłaty z tytułu udziałów 

w podatku dochodowym od osób 

prawnych (na podstawie pisma z 

urzędu skarbowego) 

 

901 

5.  

Przypis należnych udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na 

przełomie okresów sprawozdawczych  

(np. udziałów za styczeń, które wpłynęły w 

lutym; za luty, które wpłynęły w marcu itd. 

oraz za grudzień danego roku, które wpłynęły 

w styczniu następnego roku;  

na podstawie wyciągu bankowego)  

901 5.  

Wpływ należnych udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na 

przełomie okresów sprawozdawczych 

(np. udziałów za styczeń, które 

wpłynęły w lutym; za luty, które 

wpłynęły w marcu itd. oraz tych, które 

wpłynęły w styczniu za grudzień 

poprzedniego roku; na podstawie 

wyciągu bankowego) 

 

133  
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6.  

  

Przypis należnych udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych w danym 

okresie sprawozdawczym (np. w grudniu za 

grudzień; na podstawie wyciągu bankowego) 

 

901 6.  

Wpływy udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych w 

danym okresie sprawozdawczym (np. 

w grudniu za grudzień; na podstawie 

wyciągu bankowego) 

(Jednoczesne księgowanie przypisu 

należnych udziałów 224/901) 

 

133 

7.  

Przelewy wychodzące przypisanych do 

zwrotu na koniec poprzedniego roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

-dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

-dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

- innych środków otrzymanych przez powiat  

(np. środki z PFRON) 

133 7.  

Przypis należnych do zwrotu na koniec 

roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

-dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

-dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych 

wcześniej przez powiat  (np. środki z 

PFRON) 

901 

8.  

Przypis należnych dotacji i innych środków, 

które nie zostały przekazane powiatowi w 

terminie (należności wymagalne) 

909 8.  

Wpływ dotacji i innych środków, 

które nie zostały przekazane 

powiatowi w terminie (wpływ 

należności wymagalnych) 

133 

9.  

Przypis na koniec roku należności od Skarbu 

Państwa z tytułu udziału w dochodach 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 

związku z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (§2360)  

901 9.  

Wpływ należności od Skarbu Państwa 

za poprzedni rok budżetowy z tytułu 

udziału w dochodach uzyskiwanych na 

rzecz budżetu państwa w związku z 

realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami (§2360)  

133 

10.  

Przypis na koniec roku dochodów należnych 

powiatowi od innych budżetów, które zostały 

przekazane w następnym roku  (np. środki z 

PFRON)  

901 10.  

Wpływ dochodów za poprzedni rok 

należnych powiatowi od innych 

budżetów (np. środki z PFRON) 

133 

    11.  

Przeksięgowanie salda konta 224 za 

rok poprzedni – w przypadku braku 

wpływów w styczniu udziałów w 

podatku dochodowym od osób 

prawnych za rok poprzedni, 

przypisanych na podstawie informacji 

wykazanej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu 

obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych 

(rozliczenie udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych za rok 

poprzedni) (ze znakiem plus) 

 

960 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 jest prowadzona według poszczególnych urzędów skarbowych, według 

poszczególnych budżetów oraz według poszczególnych tytułów.  

 

225 – Rozliczenie niewygasających wydatków  

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 
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Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Przekazanie środków na rachunki jednostek 

budżetowych na pokrycie wydatków 

niewygasających 

135 1.  

Wydatki niewygasające zrealizowane 

przez jednostki budżetowe  

(na podstawie sprawozdania Rb-

28NWS) 

904 

2.  

Zapis techniczny do zwrotu z jednostki 

budżetowej niewykorzystanych 

środków, które przeznaczone były na 

pokrycie wydatków niewygasających 

(ze znakiem minus) 

225 2.  

Zapis techniczny do zwrotu z jednostki 

budżetowej niewykorzystanych 

środków, które przeznaczone były na 

pokrycie wydatków niewygasających 

(ze znakiem minus) 

225 

   3.  

Zwrot z jednostki budżetowej 

niewykorzystanych środków, które 

przeznaczone były na pokrycie 

wydatków niewygasających 

135 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 jest prowadzona według poszczególnych jednostek budżetowych realizujących 

wydatki niewygasające. 

 

240 – Pozostałe rozrachunki 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  Założenie lokaty terminowej 133 1.  
Wpływy z tytułu zakończenia lokaty 

terminowej 
133 

2.  

Przelew na konto dochodów Starostwa 

odsetek z tytułu lokat terminowych i odsetek 

od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym  

133 2.  

Wpływy odsetek z tytułu lokat 

terminowych i odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku 

bankowym 

133 

3.  

Przelew na konto dochodów Starostwa 

odsetek od środków zgromadzonych na 

rachunku bankowym wydatków 

niewygasających 

135 3.  

Wpływy odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku 

bankowym wydatków 

niewygasających 

135 

4.  

Błędne wypłaty lub przelewy wyjaśnionych 

błędnych wpłat 

(sumy do wyjaśnienia) 

133 

135 
4.  

Błędne wpływy środków na rachunek 

bankowy (sumy do wyjaśnienia) 

133 

135 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 240 jest prowadzona według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.   

 

250 – Należności finansowe 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 
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Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  
Wypłata środków z tytułu udzielonej przez 

powiat pożyczki 
133 1.  

Wpływ raty / spłaty udzielonej przez 

powiat pożyczki 
133 

2.  Zakup obligacji obcych  133 2.  
Wykup obligacji obcych przez 

emitenta 
133 

   3.  

Umorzenie udzielonej przez jst 

pożyczki / należności finansowej 

(zadłużenie podstawowe): 

– nieobjętej wcześniejszym odpisem 

aktualizującym, 

– objętej wcześniejszym odpisem 

aktualizującym 

 

 

962 

 

290 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 250 jest prowadzona według poszczególnych kontrahentów, według tytułów 

należności. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi 

kontrahentami według tytułów należności. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności 

finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. 
 

260 – Zobowiązania finansowe 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  Spłata raty pożyczki oraz wykup obligacji 133 1.  

Wpływy środków pieniężnych z tytułu 

zaciągniętej pożyczki oraz z tytułu 

emisji obligacji 

133 

2.  

Spłata naliczonych (wycenionych) na koniec 

roku odsetek od zobowiązań z tytułu 

pożyczek i wyemitowanych obligacji 

(polecenie księgowe na podstawie informacji 

ze Starostwa o zapłacie odsetek)    

909 2.  

Naliczenie na koniec roku (przypis) 

odsetek od zobowiązań z tytułu 

pożyczek i wyemitowanych obligacji, 

płatnych w roku następnym - wycena 

odsetek od pożyczek i wyemitowanych 

obligacji (polecenie księgowe na 

podstawie informacji ze Starostwa)   

909 

3.  
Umorzenie zaciągniętej pożyczki / 

zobowiązania finansowego 
962    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 260 jest prowadzona według poszczególnych kontrahentów, według tytułów 

zobowiązań. Ewidencja szczegółowa 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.  
 

290 – Odpisy aktualizujące należności 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 
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Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Umorzenie udzielonej przez jst pożyczki / 

należności finansowej objętej odpisem 

aktualizującym – należność podstawowa 

250 1.  

Odpis aktualizujący należności 

finansowe np. z tytułu udzielonej 

przez jst pożyczki – należność 

podstawowa 

962 

2.  

Zmniejszenie odpisu aktualizującego 

należność finansową np. z tytułu udzielonej 

przez jst pożyczki (w związku z ustaniem 

przyczyny, dla której go dokonano) 

962    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 290 jest prowadzona według poszczególnych należności.  

 

901 – Dochody budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Przypis należnej do zwrotu do urzędu 

skarbowego nadpłaty z tytułu udziałów w 

podatku dochodowym od osób prawnych  

(na podstawie pisma z urzędu skarbowego) 

224 1.  

Wpływy dotacji, subwencji i innych 

środków dla jednostki samorządu 

terytorialnego w tym samym roku, 

którego dotyczą. 

133 

2.  

Zapis techniczny do przypisu należnej do 

zwrotu do urzędu skarbowego nadpłaty z 

tytułu udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych (na podstawie pisma z urzędu 

skarbowego; ze znakiem minus) 

901 2.  

Wpływy z rachunku wydatków 

niewygasających środków z 

niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasły z 

upływem poprzedniego roku 

budżetowego 

133 

3.  

Rozliczenie dochodów wykonanych z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym od osób 

prawnych na początku kwartału II, III, IV na 

podstawie danych wykazanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie  urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych za poprzedni kwartał 

224 3.  

Dochody budżetowe zrealizowane 

przez jednostki budżetowe w 

wysokości wynikającej z okresowych 

sprawozdań tych jednostek 

222 

4.  

Zapis techniczny do rozliczenia dochodów 

wykonanych z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych na początku 

kwartału II, III, IV na podstawie danych 

wykazanych w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych za poprzedni kwartał (ze 

znakiem minus) 

901 4.  

Przypis należnych od urzędów 

skarbowych udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych  

(na podstawie wyciągu bankowego) 

224 

5.  

Przypis należnych do zwrotu na koniec roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

-dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

-dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych wcześniej 

przez powiat  (np. środki z PFRON) 

224 5.  

Zapis techniczny do przypisu należnej 

do zwrotu do urzędu skarbowego 

nadpłaty z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych (na 

podstawie pisma z urzędu skarbowego; 

ze znakiem minus) 

901 
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6.  

Zapis techniczny do przypisu należnych do 

zwrotu wg stanu na koniec roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

-dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

-dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych wcześniej 

przez powiat  (np. środki z PFRON) 

(ze znakiem minus) 

901 6.  

Przypis należności z tytułu środków z 

innych budżetów lub od innych 

jednostek w przypadku, gdy środki te 

zostały przekazane w poprzednim 

okresie sprawozdawczym i są objęte 

wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego 

(np. przypis udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych na 

przełomie okresów sprawozdawczych, 

w szczególności za miesiące III, VI, 

IX, XII) 

(polecenie księgowe na koniec okresu 

sprawozdawczego na podstawie 

wyciągu bankowego z następnego 

okresu sprawozdawczego – np. PK na 

31 III na podstawie WB z 01 IV) 

224 

7.  

Zwroty w ciągu roku, które nie zostały 

przypisane na koncie 224: 

- niewykorzystanych dotacji, 

-dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

-dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych wcześniej 

przez powiat  (np. środki z PFRON) 

133 7.  

Rozliczenie dochodów wykonanych z 

tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych za 

marzec, czerwiec, wrzesień i rok 

budżetowy - uzgodnienie z danymi 

wykazanymi w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu 

obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych 

224 

8.  

Zapis techniczny do zwrotów w ciągu roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

-dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

-dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych wcześniej 

przez powiat  (np. środki z PFRON) 

(ze znakiem minus) 

901 8.  

Zapis techniczny do rozliczenia 

dochodów wykonanych z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych na początku kwartału 

II, III, IV na podstawie danych 

wykazanych w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu 

obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych za 

poprzedni kwartał (ze znakiem minus) 

901 

9.  

Przeniesienie salda konta pod datą ostatniego 

dnia roku budżetowego na wynik wykonania 

budżetu  

961 9.  

Zapis techniczny do przypisu 

należnych do zwrotu wg stanu na 

koniec roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

- dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

- dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych 

wcześniej przez powiat  (np. środki z 

PFRON) (ze znakiem minus) 

901 

   10.  

Zapis techniczny do zwrotów w ciągu 

roku: 

- niewykorzystanych dotacji, 

- dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

- dotacji pobranych nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości, 

-innych środków otrzymanych 

wcześniej przez powiat  (np. środki z 

PFRON) (ze znakiem minus) 

901 

   11.  

Przypis należnych udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na 

przełomie okresów sprawozdawczych 

224 
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(np. udziałów za styczeń, które 

wpłynęły w lutym; za luty, które 

wpłynęły w marcu itd. oraz za grudzień 

danego roku, które wpłynęły w 

styczniu następnego roku; na 

podstawie wyciągu bankowego)  

   12.  

Przypis należnych udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych w 

danym okresie sprawozdawczym (np. 

w grudniu za grudzień; na podstawie 

wyciągu bankowego) 

224 

   13.  

Przypis na koniec roku należności od 

Skarbu Państwa z tytułu udziału w 

dochodach uzyskiwanych na rzecz 

budżetu państwa w związku z 

realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami (§2360) 

224 

   14.  

Przypis na koniec roku dochodów 

należnych powiatowi od innych 

budżetów, które zostały przekazane w 

następnym roku  (np. środki z PFRON) 

224 

   15.  

Przeksięgowanie na dochody danego 

roku dotacji, subwencji i innych 

środków otrzymanych w poprzednim 

roku budżetowym  

909 

   16.  

Przeksięgowanie na dochody dotacji i 

innych środków, które nie zostały 

przekazane powiatowi w terminie 

(ujęte wcześniej jako należności 

wymagalne; na podstawie wyciągu 

bankowego z wpływem tych dotacji / 

środków) 

909 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 901 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego i 

jednostek budżetowych oraz może być prowadzona według poszczególnych programów, projektów lub zadań 

realizowanych przez jednostki i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych (finansowanych z udziałem środków m.in. z budżetu Unii Europejskiej i środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). 

 

902 – Wydatki budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Wydatki dokonane przez jednostki 

budżetowe w wysokości wynikającej z 

okresowych sprawozdań tych jednostek 

223 1.  

Przeniesienie salda konta pod datą 

ostatniego dnia roku budżetowego na 

wynik wykonania budżetu  

961 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 
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Ewidencja szczegółowa do konta 902 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego i 

jednostek budżetowych oraz może być prowadzona według poszczególnych programów, projektów lub zadań 

realizowanych przez jednostki i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych (finansowanych z udziałem środków m.in. z budżetu Unii Europejskiej i środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). 

 

903 – Niewykonane wydatki 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Wartość niewykonanych wydatków 

zatwierdzonych do realizacji w następnym 

roku (PK na podstawie uchwały rady 

powiatu) 

904 1.  

Przeniesienie salda konta pod datą 

ostatniego dnia roku budżetowego na 

wynik wykonania budżetu  

961 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 903 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego i 

jednostek budżetowych. 

 

904 – Niewygasające wydatki 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Wydatki niewygasające zrealizowane przez 

jednostki budżetowe  

(na podstawie sprawozdania Rb-28NWS) 

225 1.  

Wartość niewykonanych wydatków 

zatwierdzonych do realizacji w 

następnym roku (PK na podstawie 

uchwały rady powiatu) 

903 

2.  

Przekazanie na dochody budżetu jst środków 

z niewykorzystanych w terminie wydatków 

niewygasających 

(wyciąg bankowy „Wydatki niewygasające”) 

135 2.  

Zapis techniczny do przekazania na 

dochody budżetu jst środków z 

niewykorzystanych w terminie 

wydatków niewygasających 

(ze znakiem minus) 

904 

3.  

Zapis techniczny do przekazania na dochody 

budżetu jst środków z niewykorzystanych w 

terminie wydatków niewygasających 

(ze znakiem minus)  

904    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 904 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego i 

jednostek budżetowych. 
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909 – Rozliczenia międzyokresowe 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  

Przeksięgowanie na dochody danego roku 

dotacji, subwencji i innych środków 

otrzymanych w poprzednim roku 

budżetowym 

901 1.  

Wpływy dotacji, subwencji i innych 

środków w roku bieżącym na następny 

rok budżetowy 

133 

2.  

Przeksięgowanie na dochody dotacji i 

innych środków, które nie zostały 

przekazane powiatowi w terminie (ujęte 

wcześniej jako należności wymagalne;  

na podstawie wyciągu bankowego  

z wpływem tych dotacji / środków) 

901 2.  

Przypis należnych dotacji i innych 

środków, które nie zostały przekazane 

powiatowi w terminie (należności 

wymagalne) 

224 

3. 

Naliczenie na koniec roku (przypis) odsetek 

od zobowiązań z tytułu kredytu, płatnych w 

roku następnym -wycena odsetek od kredytu 

(polecenie księgowe na podstawie informacji 

ze Starostwa Powiatowego) 

134 3.  

Spłata naliczonych (wycenionych) na 

koniec roku odsetek od zobowiązań z 

tytułu kredytu (polecenie księgowe na 

podstawie informacji ze Starostwa 

Powiatowego o zapłacie odsetek)    

134 

4.  

Naliczenie na koniec roku (przypis) odsetek 

od zobowiązań z tytułu pożyczek i 

wyemitowanych obligacji, płatnych w roku 

następnym - wycena odsetek od pożyczek i 

wyemitowanych obligacji (polecenie 

księgowe na podstawie informacji ze 

Starostwa Powiatowego)   

260 4.  

Spłata naliczonych (wycenionych) na 

koniec roku odsetek od zobowiązań z 

tytułu pożyczek i wyemitowanych 

obligacji (polecenie księgowe na 

podstawie informacji ze Starostwa 

Powiatowego o zapłacie odsetek)    

260 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 909 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego oraz 

może być prowadzona według poszczególnych budżetów i tytułów oraz poszczególnych programów, projektów lub 

zadań realizowanych przez jednostki i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych (finansowanych z udziałem środków m.in. z budżetu Unii Europejskiej i środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna 

umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn 

i Ma. 
 

960 – Skumulowane wyniki budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciw

stawne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciw

stawne 

1. 

Przeksięgowanie wyniku wykonania budżetu 

(deficyt) za poprzedni rok budżetowy na 

skumulowany wynik budżetu (pod datą 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu) 

961 1.  

Przeksięgowanie wyniku wykonania 

budżetu (nadwyżka) za poprzedni rok 

budżetowy na skumulowany wynik 

budżetu (pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu) 

961 
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2. 

Przeniesienie salda konta 962 za poprzedni 

rok budżetowy na skumulowany wynik 

budżetu (pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu) 

962 2.  

Przeniesienie salda konta 962 za 

poprzedni rok budżetowy na 

skumulowany wynik budżetu (pod datą 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu) 

962 

3. 

Przeksięgowanie salda konta 224 za rok 

poprzedni – w przypadku braku wpływów w 

styczniu udziałów w podatku dochodowym 

od osób prawnych za rok poprzedni, 

przypisanych na podstawie informacji 

wykazanej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie  urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych (rozliczenie udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych za rok 

poprzedni) (ze znakiem plus) 

224    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 960.  

 

961 – Wynik wykonania budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwsta

wne 

1.  

Przeksięgowanie wyniku wykonania budżetu 

(nadwyżka) za poprzedni rok budżetowy na 

skumulowany wynik budżetu (pod datą 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu) 

960 1.  

Przeksięgowanie wyniku wykonania 

budżetu (deficyt) za poprzedni rok 

budżetowy na skumulowany wynik 

budżetu (pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu) 

960 

2.  

Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku 

budżetowego poniesionych w ciągu roku 

wydatków budżetu 

902 2.  

Przeniesienie pod datą ostatniego dnia 

roku budżetowego zrealizowanych w 

ciągu roku dochodów budżetu 

901 

3.  
Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku 

budżetowego niewykonanych wydatków 
903    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 961. 

 

962 – Wynik na pozostałych operacjach 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwsta

wne 
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1.  

Przeniesienie salda konta 962 za poprzedni 

rok budżetowy na skumulowany wynik 

budżetu (pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu) 

960 1.  

Przeniesienie salda konta 962 za 

poprzedni rok budżetowy na 

skumulowany wynik budżetu (pod datą 

zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu) 

960 

2.  Ujemne różnice kursowe 
Konta 

zespołu 

1 i 2 
2.  Dodatnie różnice kursowe 

Konta 

zespołu 

1 i 2 

3.  

Inne koszty finansowe oraz pozostałe koszty 

operacyjne związane z operacjami 

budżetowymi 

Konta 

zespołu 

1 i 2 
3.  

Inne przychody finansowe oraz 

pozostałe przychody operacyjne 

związane z operacjami budżetowymi 

Konta 

zespołu 

1 i 2 

4.  

Odpis aktualizujący należności finansowe np. 

z tytułu udzielonej przez jst pożyczki – 

należność podstawowa 

290 4.  

Zmniejszenie odpisu aktualizującego 

należność finansową np. z tytułu 

udzielonej przez jst pożyczki 

(w związku z ustaniem przyczyny, dla 

której go dokonano) 

290 

5.  

Umorzenie udzielonej przez jst pożyczki / 

należności finansowej (zadłużenie 

podstawowe): 

–nieobjętej wcześniejszym odpisem 

aktualizującym 

250 5.  Umorzenie kredytu 134 

   6.  
Umorzenie zaciągniętej pożyczki / 

zobowiązania finansowego 
260 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta 962. 
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2.   Konta pozabilansowe 
 

991 – Planowane dochody budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  
Zmiany budżetu zmniejszające plan 

dochodów budżetu 
- 1.  

Planowane dochody budżetu oraz 

zmiany budżetu zwiększające 

planowane dochody 

- 

2.  
Wyksięgowanie salda konta 991 na koniec 

roku 
-    

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 991 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego. 
 

992 – Planowane wydatki budżetu 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  
Planowane wydatki budżetu oraz zmiany 

budżetu zwiększające planowane wydatki 
- 1.  

Zmiany budżetu zmniejszające plan 

wydatków budżetowych lub wydatki 

zablokowane 

- 

   2.  
Wyksięgowanie salda konta 992 na 

koniec roku 
- 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 992 jest prowadzona według poszczególnych podziałek planu finansowego. 

 

993 – Rozliczenia z innymi budżetami  

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i znaczenie salda konta: zgodnie z opisem konta wg rozporządzenia w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Typowe zapisy na koncie: 

Wn Ma 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

Lp Treść operacji 

Konto 

przeciwst

awne 

1.  Należności z innych budżetów  - 1.  
Wpłaty należności otrzymane z innych 

budżetów 
- 

2.  Spłata zobowiązań wobec innych budżetów - 2.  Zobowiązania wobec innych budżetów  - 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej: 

Ewidencja szczegółowa do konta 993 jest prowadzona według poszczególnych budżetów. 
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UZASADNIENIE 

W związku z wprowadzeniem nowych zapisów dotyczących księgowania operacji gospodarczych 
należy dokonać aktualizacji planu kont budżetu Powiatu Kłodzkiego „Organu”. 
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