Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 2/11
Burmistrza Drezdenka
z dnia 03 stycznia 2011 roku
Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych
dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz
plan kont dla ewidencji operacji dotyczących środków z funduszy pomocowych
1. Wyodrębnienie środków pomocowych następuje poprzez:
a) odrębne rachunki bankowe,
b) odrębny system rachunkowości,
c) odrębny zbiór dokumentów.
Ad. a) Dla każdego realizowanego projektu należy w budżecie gminy wyodrębnić oddzielne
konto bankowe, na którym będą gromadzone środki dla całego zadania (chyba, że umowa
nie wymaga wyodrębnienia konta).
Ad. b) Wyodrębnienie ewidencji księgowej następuje zgodnie z przepisami krajowymi, tj. ustawy o
rachunkowości; dla każdego realizowanego projektu ustala się odrębny system księgowy, w tym:
- dziennik,
- konta syntetyczne,
- konta analityczne,
- zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i zestawienie sald kont
analitycznych.
Zasady przekazywania środków między budżetem a jednostką
W ewidencji budżetu, zapisy będą dokonywane na rachunku bankowym przewidzianym dla budżetu,
oddzielnie dla każdego realizowanego projektu (chyba, że umowa wymaga wyodrębnienia konta).
Zapisy dokonywane w ewidencji budżetu, na którym będą
gromadzone
środki
dla
całego
zadania, będą przechowywane razem z całą ewidencją budżetową.
Ewidencja wydatków w jednostce będzie dokonywana na wyodrębnionym rachunku bankowym, co
ułatwi kompletowanie oryginałów dokumentów. Wyodrębniony rachunek utworzony zostanie
oddzielnie dla każdego programu realizowanego z udziałem środków z funduszy pomocowych.
Zapisy na tym koncie będą dokonywane w sposób umożliwiający wydzielenie każdego realizowanego
programu.
Ad. c) Dokumenty dotyczące realizacji projektów z udziałem środków pomocowych mają być
przechowywane w oddzielnych segregatorach przez okres co najmniej 10 lat.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc,
kwartał i rok.
3. Opis systemu przetwarzania danych, opis sytemu informatycznego oraz systemu służącego
ochronie danych i ich zbiorów zawiera Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4/11 Burmistrza
Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i planu
kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Drezdenku.
4. W budżecie gminy do ewidencji operacji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
niezbędne są konta:
Konta bilansowe
133 Rachunek budżetu
134 Kredyty bankowe
135 Rachunek środków na niewygasające wydatki
140 Środki pieniężne w drodze
223 Rozliczenie wydatków budżetowych
225 Rozliczenie niewygasających wydatków
240 Pozostałe rozrachunki
260 Zobowiązania finansowe
901 Dochody budżetu
902 Wydatki budżetu
903 Niewykonane wydatki
904 Niewygasające wydatki
909 Rozliczenia międzyokresowe
960 Skumulowane wyniki budżetu

961 Wynik wykonania budżetu
Konto 133 „Rachunek budżetu” służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym
budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w
związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na stronie Wn konta
133 ujmuje się wpływy z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków zrealizowanych z
dochodów budżetu, podlegających refundacji ze środków pomocowych (konto 902) oraz wpływów
dotacji z budżetu państwa na finansowanie projektów, w korespondencji z kontem 901. Na stronie Ma
konta 133 ujmuje się: wypłaty bezpośrednie związane z realizacją projektu w ramach wkładu
własnego lub dotacji celowej w korespondencji z kontem 902; środki na realizację projektu przelane
na rachunek bieżący urzędu lub innej jednostki budżetowej, przelewy środków na wyodrębniony
rachunek przeznaczony do finansowania wszystkich operacji związanych z projektem, w
korespondencji z kontem 223.
Ewidencja szczegółowa do konta 133 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego
wyodrębnionego funduszu pomocowego, z ewentualnym dalszym podziałem wpływów i wydatków
oraz stanów środków według zasad wynikających dla danego funduszu pomocowego.
Konto 134 „Kredyty bankowe” służy do ewidencji kredytów pomostowych na realizację projektów,
spłacanych po otrzymaniu dotacji celowych i refundacji wcześniej poniesionych wydatków ze środków
pomocowych oraz kredytów na sfinansowanie wydatków w ramach wkładu własnego. Na stronie Wn
konta 134 ujmuje się spłaty kredytów, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 134
ujmuje się kredyt pomostowy na finansowanie projektów, w korespondencji z kontem 133.
Konto 135 – „Rachunek środków na niewygasające wydatki” służy do ewidencji operacji
pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki.
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z
czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na
niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na
pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków
na niewygasające wydatki.
Konto 140 "Środki pieniężne w drodze" służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym
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;
Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane
na bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie
Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami
budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych, również wydatków
finansowanych lub podlegających refundacji ze środków funduszy pomocowych. Na stronie Wn konta
223 ujmuje się środki przelane z rachunku podstawowego 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 okresowych sprawozdań budżetowych Rb-28S
tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Jeśli rozliczenia z tytułu wydatków budżetowych
dokonanych są prowadzone więcej niż z jedną jednostką budżetową, wówczas prowadzi się
ewidencję szczegółową do konta 223.
Ewidencja ta powinna zapewniać ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami
budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki bieżące środków na realizację wydatków objętych
planem danego roku budżetowego, jak również ustalenie stanu rozliczeń dotyczących każdego
programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków pomocowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych,
lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.
Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków" 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 w
korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z kontem
135.
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.
Konto 240 „Pozostałe rozrachunki” służy do ewidencji operacji obrazujących stan rozliczeń z
instytucją pośredniczącą z tytułu wydatków podlegających refundacji ze środków unijnych,
poniesionych z własnych środków lub z pożyczek na prefinansowanie. Na stronie Ma konta 240
księguje się wpływ środków unijnych z tytułu refundacji, w korespondencji z kontem 240 jako
wyksięgowanie należności budżetu i zobowiązań funduszy pomocowych. Ewidencja szczegółowa do
konta 240 powinna umożliwić ustalenie rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według
kontrahentów. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo
Ma konta 240 oznacza stan zobowiązań z tytułu rozrachunków.
Konto 260 „Zobowiązania finansowe” służy do ewidencji zobowiązań finansowych (pożyczek i
wyemitowanych instrumentów finansowych) zaciągniętych na finansowanie wydatków związanych z
realizacją projektu. Pożyczki spłacane z dofinansowania ze środków unijnych lub z budżetu państwa
w formie dotacji określa się mianem pożyczek pomostowych. Środki z pożyczek pomostowych i środki
z pożyczek na finansowanie wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane
na wyodrębniony rachunek bankowy, założony dla potrzeb finansowania projektu. Spłata pożyczek
zaciągniętych na realizację projektu może być dokonywana z wyodrębnionego rachunku bankowego
lub podstawowego rachunku bankowego budżetu. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość
spłaconych zobowiązań finansowych, w korespondencji z kontem 133 (pożyczki spłacane ze środków
unijnych i pożyczki dotacji celowych, przelanych na wyodrębniony rachunek, pożyczki na
finansowanie wkładu własnego w okresie realizacji projektu i pożyczki z dotacji przekazanych na
rachunek budżetu). Na stronie Ma konta 260 ujmuje się wartość pożyczek zaciągniętych, w
korespondencji z kontem 133 (jeżeli z umowy pożyczki wynika, że pożyczka zostanie przekazana na
podstawowy rachunek budżetu).
Konto 901 „Dochody budżetu” służy do ewidencji dochodów otrzymanych z budżetu państwa w
formie dotacji celowych na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych:
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie kwoty dotacji otrzymanych w danym roku
budżetowym na konto 961, a na stronie Ma wartość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na dofinansowanie projektu, w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczegółowa prowadzona do
konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek
planu finansowego. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się
na konto 961.
Konto 902 "Wydatki budżetu" - służy do ewidencji wydatków projektu.
Na stronie Wn konta 902 księguje się wydatki projektu, w korespondencji z kontem 133, jeżeli wypłaty
są dokonywane bezpośrednio z rachunku budżetu lub rachunku projektu lub z kontem 223 na
podstawie okresowych sprawozdań, jeżeli środki na tego typu wydatki są przekazywane na rachunek
urzędu lub na rachunki jednostek realizujących projekt. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się
przeniesienie na koniec roku wydatków projektu ujmowanych na tym koncie na konto 961.
Konto 903 "Niewykonane wydatki" - służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych
do realizacji w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w
latach następnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.
Konto 904 "Niewygasające wydatki" - służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na
podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub
do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
Konto 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – 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 kontem 134 lub 260),
a na stronie Ma – przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np. dotacje
przekazane w grudniu a dotyczące następnego roku budżetowego). Ewidencja szczegółowa
prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według
ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.
Konto 960 "Skumulowane wyniki budżetu" - służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub
zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie salda konta 961. Konto 960 może wykazywać saldo
Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan
skumulowanej nadwyżki budżetu.
Konto 961 „Wynik wykonania budżetu" - służy do ustalenia wyniku budżetu za dany rok
związanego z poniesieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, w ramach projektu objętego
odrębną ewidencją księgową, wydatków kwalifikowanych w ramach wkładu własnego i wydatków
niekwalifikowanych projektu oraz wydatków projektu, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa w
formie dotacji celowej. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje
się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z
kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903. Pod datą ostatniego
dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku
dochodów budżetu, odpowiednio z kontem 901.
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku
wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu
budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
W następnym roku budżetowym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok
poprzedni, saldo konta 961 przenosi się na konto 960. Jeżeli zakończenie projektu w następnym roku
budżetowym i związane z tym zamknięcie ksiąg rachunkowych nastąpi przed zatwierdzeniem
sprawozdania z wykonania budżetu, to przeksięgowanie salda konta 961 za rok poprzedni na konto
960 następuje pod datą zamknięcia ksiąg rachunkowych danego projektu.

5. W ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej do ewidencji operacji związanych z realizacją
projektu niezbędne są konta:
Konta bilansowe:
011 Środki trwałe
080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)
101 Kasa
130 Rachunek bieżący jednostki
141 Środki pieniężne w drodze
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
223 Rozliczenie wydatków budżetowych
225 Rozrachunki z budżetami
240 Pozostałe rozrachunki
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
403 Podatki i opłaty
404 Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na
inwestycje
860 Wynik finansowy
405
409
800
810

Konta pozabilansowe:
975 Wydatki strukturalne
998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Konto 011 „Środki trwałe” - służy do ewidencji zakupów gotowych środków trwałych, dokonywanych
w związku z realizacją projektu lub do ewidencji efektów w wyniku inwestycji prowadzonych w ramach
danego projektu. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zakupy gotowych środków trwałych w wartości
wynikającej z faktur VAT wystawionych przez dostawców, w korespondencji z kontem 201 oraz
przyjęcie na stan środków trwałych z prowadzonej w ramach projektu działalności inwestycyjnej, w
korespondencji z kontem 080.
Konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” - służy do ewidencji kosztów inwestycji
rozpoczętych, realizowanych w ramach danego projektu oraz do rozliczenia kosztów inwestycji na
uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się poniesione koszty dotyczące inwestycji, wartość robót i usług
wynikającą z otrzymanych faktur VAT, w korespondencji z kontem 201.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wartość sprzedanych i nieodpłatnie
przekazanych inwestycji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewniać co najmniej wyodrębnienie
kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych
środków trwałych. Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji
niezakończonych.
Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych dotyczących danego projektu konto 080 nie powinno
wykazywać salda.
Konto 101 „Kasa” - służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach
jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:
1)
stanu gotówki w walucie polskiej;
2)
stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na
poszczególne waluty obce;
3)
wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” - w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego służy do
ewidencji środków otrzymanych z budżetu na realizację wydatków projektu, w części podlegającej
finansowaniu ze środków własnych i w części objętej dofinansowaniem z budżetu państwa, w formie
dotacji celowej oraz wydatków projektu zrealizowanych z rachunku bieżącego urzędu jako jednostki
budżetowej. Na stronie Wn konta 130 ujmowane są wpływy środków na omawiane wydatki projektu,
objętego planem finansowym wydatków urzędu, przelane z rachunku budżetu lub z wyodrębnionego
w budżecie rachunku projektu, w korespondencji z kontem 223. Na stronie Ma konta 130 są
księgowane wypłaty dotyczące projektu w omawianym zakresie, m.in. w korespondencji:
- z kontem 201 w odniesieniu do wydatków związanych z opłaceniem faktur za dostawy gotowych
środków trwałych, za roboty budowlane i usługi dotyczące zadań inwestycyjnych oraz za dostawy,
roboty i usługi zaliczane do wydatków bieżących;
- z kontami zespołu 4, w odniesieniu do wydatków, które w dacie ich poniesienia można zaliczyć w
ciężar kosztów działalności bieżącej jednostki;
Ewidencja na koncie 130 może być prowadzona także w przypadku, gdy omawiane wydatki
(dofinansowanie z budżetu państwa, wkład własny w wydatkach kwalifikowanych i wydatki
niekwalifikowane) są, w zależności od wewnętrznych ustaleń, realizowane bezpośrednio z rachunku
budżetu lub wyodrębnionego w budżecie rachunku projektu. Na podstawie dokumentów bankowych,

dotyczących tego typu operacji w ewidencji urzędu są dokonywane na stronie Ma konta 130 zapisy
równoległe, w korespondencji z odpowiednimi kontami urzędu (np. 201, konta zespołu 4, 810). Saldo
Ma prowadzonego w ten sposób konta 130 jest przeksięgowywane na podstawie okresowych
sprawozdań z wykonania wydatków na konto 800.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych
zapisów, zwrotów nadpłat, korekt, wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego
dochodów i wydatków budżetowych.
Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze" służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie
Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane
na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego.
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” - służy do ewidencjonowania rozrachunków
z dostawcami i wykonawcami, dokonującymi sprzedaży związanej z realizacją projektu. Na stronie Wn
konta 201 ujmuje się zapłatę faktur dotyczących projektu, w korespondencji z kontem 130, gdy
wydatek nastąpił z wyodrębnionego w urzędzie rachunku środków pomocowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków
według kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan
zobowiązań.
Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” 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 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
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:
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
okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia,
w korespondencji z kontem 130
Na koncie 223 ujmuje się 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.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się okresowe przeksięgowania zrealizowanych wydatków na
podstawie okresowych sprawozdań na konto 800, a na stronie Ma okresowe przelewy środków na
rachunek bieżący; w korespondencji z kontem 130.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu
rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych.
Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami” - służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w
szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z
budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania
wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i
zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań
wobec budżetów.
Konto 240 „Pozostałe rozrachunki” – służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i
roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201. Konto 240 może być używane
również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i
roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewniać ustalenie rozrachunków,
roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan
zobowiązań.
Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii" - służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii
na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na
stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i
energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia
materiałów i energii na konto 860.
Konto 402 - "Usługi obce" - służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na
rzecz działalności podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402
ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług
obcych na konto 860.
Konto 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.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się
zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na
konto 860.
Konto 404 - "Wynagrodzenia" - służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu
wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej
z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Konto 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.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 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.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń
na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło
i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe" - służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej,
które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności
zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty
krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności
finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie
oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.
Konto 800 „Fundusz jednostki” - 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:
przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku ubiegłego z konta 860;

przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów
budżetowych z konta 222;
przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
różnice z aktualizacji środków trwałych;
wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji;
wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku
bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków
budżetowych z konta 223;
przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków
europejskich z konta 227;
okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi z konta 228;
wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
różnice z aktualizacji środków trwałych;
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;
wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn
zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
W ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej w wyodrębnionej ewidencji projektu służy do ewidencji
wydatków zrealizowanych w ramach projektu, w korespondencji ze stroną Wn kont 130, 223 oraz do
przeksięgowania ujemnego wyniku z konta 860.
Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z
budżetu na inwestycje" - służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków
europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na
finansowanie inwestycji.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na
konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 860 - "Wynik finansowy" - służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409;
zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na
początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto;
wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730,
oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760;
dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących
się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z
kontem 740;
kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;
strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771;
obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na
początek roku, w korespondencji z kontem 490;
dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem
740;
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, pod datą przyjęcia
sprawozdania finansowego, na konto 800.

Konta pozabilansowe
Konto 975 - "Wydatki strukturalne" - 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 konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według
klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Na stronie Ma konta 975 ujmuje się wartość wydatków strukturalnych.
Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" - służy do ewidencji
prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej
danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych
ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku
bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" - służy do ewidencji
prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków,
które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach
poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy
niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków
budżetowych lat przyszłych.
Konta 998, 999
W planie kont jednostek budżetowych Minister Finansów określił konta pozabilansowe służące
do ewidencji prawnego zaangażowania. Jednostka budżetowa realizująca zadania współfinansowane
ze środków z budżetu Unii Europejskiej powinna wprowadzić do zakładowego planu kont – konta 998
"Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego", służące do ewidencji prawnego
zaangażowania środków funduszy pomocowych roku bieżącego oraz konto 999 „Zaangażowanie
wydatków budżetowych przyszłych lat”, służące do ewidencji prawnego zaangażowania środków
funduszy pomocowych lat następnych.
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Ponieważ ewidencja szczegółowa zaangażowania prowadzona jest według paragrafów wydatków
odzwierciedlających również strukturę źródeł finansowania, osoby odpowiedzialne za realizację
projektu (zarządzające projektem) powinny określać planowane źródła finansowania wydatków
projektu, a tym samym decydować o zastosowaniu czwartej cyfry paragrafu wydatków (którą może
być odpowiednio 7, 8 i 9 ) i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność.
Podstawą ewidencji na kontach pozabilansowych zaangażowania projektu (998 i 999) może być na
przykład sporządzone przez kompetentnego pracownika merytorycznego – na podstawie zawartych
umów - zestawienie określające co najmniej:
ogólną wartość robót, z wyodrębnieniem wydatków objętych umową o
dofinansowanie
projektu (tzw. budżetem projektu) i dalszym podziałem na
koszty (wydatki)
kwalifikowane i niekwalifikowalne,
kwoty i termin płatności w przypadku umów wieloletnich.
6. Księgi rachunkowe dla potrzeb prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej projektu otwiera się w
momencie wystąpienia pierwszej operacji, związanej z projektem dofinansowanym na podstawie
umowy zawartej z instytucją pośredniczącą i na początek kolejnego roku realizacji projektu, a zamyka
się na koniec każdego kolejnego roku i na dzień zakończenia realizacji projektu. Wyodrębniona
ewidencja księgowa projektów objętych dofinansowaniem jest integralną częścią ewidencji księgowej
prowadzonej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec roku zestawienie obrotów i
sald, dotyczące ewidencji projektu sumuje się z zestawieniami obrotów i sald, dotyczącymi innej
działalności objętej rachunkowością budżetu i urzędu jako jednostki budżetowej. Po zakończeniu
prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla danego projektu w związku z zakończeniem jego
realizacji, salda z zamknięcia ksiąg rachunkowych projektu należy przenieść na odpowiednie konta
syntetyczne, prowadzone dla pozostałej działalności jednostki samorządu terytorialnego.
7. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ksiąg inwentarzowych wykorzystywany jest program
komputerowy. Do końca 2010 roku księgi inwentarzowe środków trwałych prowadzi się ręcznie, od
01.01.2011r. księgi inwentarzowe prowadzić się będzie przy pomocy systemu komputerowego.
8. Poza systemem komputerowym jako ewidencję pozabilansową wprowadza się w formie
zestawienia danych zaangażowanie środków funduszy pomocowych dla poszczególnych projektów.
Zestawienie powinno zawierać:
a) nazwę zadania, nr projektu, nr umowy;
b) klasyfikację budżetową wydatków, klasyfikację wydatków strukturalnych oraz kod literowy
identyfikujący zadanie;
c) wartość umowy z instytucją pośredniczącą , z tego :
- wartość dofinansowania zadania ze środków pomocowych,
- wartość dofinansowania z budżetu państwa,
- wartość nakładów własnych, z uwzględnieniem etapów realizacji w poszczególnych
latach;
d) wydatki poniesione z poszczególnych źródeł ze wskazaniem źródeł finansowania
wydatków.

