
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  6 / 2016

   Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie: Zakładowego Planu Kont 

 w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art.83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r.
Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych
zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetu  jednostek  samorządu  terytorialnego,
jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz
państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej
(Dz.  U. Nr 128 poz. 861z późn. zm.),  oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.  (z
późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r. z późn. zm.). Jak również na
podstawie wyroku Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  dnia  29 września  2015r.  (C-276/14)  oraz
uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (sygn. I FPS 4/15) oraz ustawy z
dnia  05  września  2016r.  o  szczególnych  zasadach  rozliczeń  podatku  od  towarów i  usług  (Dz.U.  z  2016r.,
poz.1454 z późn.zm.). 
zarządza się co następuje:

      § 1        
Wprowadza  się  Zakładowy  Plan  Kont  dla  Ośrodka  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  w
Zdzieszowicach w brzmieniu z następującymi załącznikami:
Załącznik Nr 1 - Opis przyjętych zasad rachunkowości ,

Załącznik Nr 2 - Wykaz kont syntetycznych dla budżetu Ośrodka ,

Załącznik Nr 3 -  Wycena aktywów i pasywów,

Załącznik Nr 4 - Instrukcja ochrony danych komputerowego systemu księgowego  Ośrodka Profilaktyki

               i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach,

Załącznik Nr 5 - Dokumentacja przetworzenia danych księgowych przy użyciu Komputera w Ośrodku 

    Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

                                                                           § 2
Za nadzór nad przestrzeganiem w/w uregulowań odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka powierzający
w/w  uregulowania  Głównemu  Księgowemu  w  Ośrodku  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  w
Zdzieszowicach.
                                                                           § 3
Traci  moc  Zarządzenie Nr   8/2012  Kierownika  Ośrodka  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny  w
Zdzieszowicach z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Ośrodka Profilaktyki
i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

    § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2017r. do 
sporządzania finansowego  od  2017 roku.

……………………………….
(Kierownik   jednostki)



Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 6/2016  Kierownika OPiWR

z dnia 23 grudnia 2016 r.

OPIS   PRZYJĘTYCH   ZASAD   RACHUNKOWOŚCI

Niniejsza  polityka  rachunkowości  jest  dostosowana  do potrzeb i  wymóg:  Ośrodka  Profilaktyki  i  Wspierania
Rodziny w Zdzieszowicach z uwzględnieniem zasad zawartych w :

1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r.)

2. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego,  jednostek
budżetowych,  samorządowych  zakładów  budżetowych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz
państwowych  jednostek  budżetowych  mających  siedzibę  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej
(Dz.U.Nr 128 poz 861)

3. Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Z 2010 r. Nr 208, poz.
1375)

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości/ Dz.U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694/z późniejszymi
zmianami.

5. Wyroku  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  z  dnia  29  września  2015r.  (C-276/14)  oraz
uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (sygn. I FPS 4/15) 

6. Ustawy z dnia 05 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2016r., poz.1454 z późn.zm.). 

W celu  zapewnienia  poprawności  zasad  stosowania  postanowień przepisów powołanych wyżej  ustala  się  co
następuje:

1. Księgi  rachunkowe Ośrodka Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny w Zdzieszowicach prowadzone są  w
siedzibie przy ul. B. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach.

2. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, którym będzie okres 12 miesięcy, od 1 stycznia do 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego.

3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc w roku obrotowym.
4. Księgi  rachunkowe  jednostki  prowadzone  są  za  pomocą  komputera  za  wyjątkiem   ksiąg  kont

pomocniczych, które prowadzi się metoda ręczną :

 środków trwałych 

 pozostałych środków trwałych, 

 zbiorów bibliotecznych.
5. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

 dziennik

 księgę główną

 księgi pomocnicze

 zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,

 wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
6. Jednym z elementem polityki rachunkowości są wytyczne zawarte w Zarządzeniu                               Nr

SG.0050.260.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 05 października 2016 r.  w sprawie scentralizowanych



rozliczeń  podatku  VAT w Gminie  Zdzieszowice  i  jej  jednostkach.  Na  podstawie,  którego wszystkie
umowy cywilnoprawne oraz faktury wystawiane i otrzymywane przez OPiWR zawierane są w imieniu i
na  rzecz  gminy  z  następującymi  danymi  (pełna  nazwa  gminy,  jej  adres  i  NIP oraz  dane  OPiWR
reprezentujący gminę czyli  pełna nazwa, adres) a także prowadzi się ewidencję sprzedaży i zakupów
(jeśli  jednostce  przysługuje  prawo do odliczeń  podatku  naliczonego VAT)  za  poszczególne  miesiące
rozliczeniowe.



Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 6/2016  Kierownika OPiWR

z dnia 23 grudnia  2016 r.

WYKAZ  KONT  SYNTETYCZNYCH  DLA  OŚRODKA  PROFILAKTYKI  I  WSPIERANIA
RODZINY  W  ZDZIESZOWICACH  JAKO  JEDNOSTKI  BUDŻETOWEJ  ORAZ  DLA

ORGANÓW  PODATKOWYCH

Zakładowy Plan Kont dla Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w 
Zdzieszowicach

I. INFORMACJE  OGÓLNE

1. Rokiem obrotowym dla Ośrodka Profilaktyki  i  Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach jest  rok
kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

2. Wycena aktywów i pasywów jest dokonana nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o
rachunkowości, z tym że:

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

b) ujmuje  się  wszystkie  etapy  rozliczeń  poprzedzające  płatność  dochodów  i  wydatków,  a  w
zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków;

c) odsetki  od  nieterminowych płatności  nalicza  się  i  ewidencjonuje  nie  później  niż  na  koniec
każdego kwartału;

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

3. Analityka  do  kont  syntetycznych  może  być  rozbudowana  w  zależności  od  potrzeb  jednostki.
Dodanie konta analitycznego nie wymaga każdorazowo zmiany zarządzenia Kierownika Ośrodka
Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach w sprawie zakładowego planu kont. Decyzję
w tym zakresie podejmuje Główny Księgowy.

II Ustalenia szczegółowe

1. Wykaz kont księgi głównej :

Konto Wyszczególnienie

011
013
014
020
071
072

080

Zespół 0 – Majątek trwały

Środki trwałe 
Pozostałe środki trwałe
Zbiory biblioteczne
Wartości niematerialne i prawne
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie pozostałych  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz zbiorów bibliotecznych
Środki trwałe w budowie (inwestycje)



130
135

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

Rachunek bieżący jednostki
Rachunek środków funduszy specjalnego

201
221
222
223
225
229
231
234
240
245

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
Należności z tytułu dochodów budżetowych
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Rozrachunki z budżetami 
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Pozostałe rozrachunki
Wpływy do wyjaśnienia

400
401
402
403
404
405
409

Zespół 4 – Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie

Amortyzacja 
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

720
750
751
760
761

Zespół 7- Przychody, dochody i koszty

Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

800
810

851
860

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 
na inwestycje
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wynik finansowy

976
980
998
999

Konta pozabilansowe  i techniczne
Wzajemne rozliczenia między jednostkami
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat



2. Zasady klasyfikacji zdarzeń

Poszczególne operacje gospodarcze klasyfikuje się stosownie do ich wpływu na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy. W przypadku operacji zakupu wprowadza się obowiązek opisywania
dokumentów  odzwierciedlających  daną  operację  gospodarczą  przez  osobę  merytorycznie
odpowiedzialną  za  jej  dokonanie.  Stosowny  opis  powinien  zawierać  niezbędne  informacje  dla
prawidłowej dekretacji dokumentu. 

WYKAZ I OPIS  KONT SYNTETYCZNYCH 
KONTA BILANSOWE

ZESPÓŁ – „0” Majątek trwały

Konto 011 – Środki trwałe 
Konto 011 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych.

Na stronie  Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, na  Ma  zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków
trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
-przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub
inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,
-nieodpłatne otrzymanie środków trwałych,
-przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
-zwiększenie wartości środków trwałych na skutek aktualizacji i ich wyceny,

Na stronie Ma księguje się w szczególności:
-wycofanie  środków trwałych z  używania  na  skutek  ich  likwidacji,  zniszczenia  lub  zużycia,  sprzedaży oraz
nieodpłatnego przekazania,
-ujawnione niedobory środków trwałych,
-zmniejszenie wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny.

Konto 011 służy również do ewidencji zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu zapłaty podatku w formie
nie pieniężnej/przeniesienie praw majątkowych lub rzeczy w zamian za należności podatkowe/w korespondencji
z kontem 221.
Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  011  powinna  umożliwić  ustalenie  wartości  początkowej
poszczególnych środków trwałych,ustalenie osób którym mienie powierzono, należyte obliczenie umorzenia.
Konto 011 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe 
Konto 013 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych,
wydanych do użytkowania, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania.
Na stronie Wn konta 013 księguje się w szczególności:
- pozostałe środki trwałe przyjęte z zakupu,
- stwierdzone nadwyżki pozostałych środków trwałych,
- nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe.

Na stronie Ma konta 013 księguje się w szczególności:
-  wycofanie  z  użytkowania  pozostałych  środków  trwałych  na  skutek  likwidacji,  zniszczenia  lub  zużycia,
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,
- ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.



Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  013  powinna  umożliwić  ustalenie  wartości  początkowej
poszczególnych środków trwałych, ustalenie osób którym mienie powierzono
Konto 013 wykazuje saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych w  wartości początkowej.

Konto 014 - Zbiory biblioteczne
Konto  014 służy do ewidencji  stanu  oraz  zwiększeń  i  zmniejszeń  wartości  zbiorów bibliotecznych
znajdujących się w bibliotece.

Na stronie  Wn kont  014 ujmuje się  zwiększenia,  a  na stronie  Ma –  zmniejszenia  stanu i  wartości
początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.

Na stronie Wn kont 014 ujmuje się w szczególności:
-  przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych;
-  nadwyżki zbiorów bibliotecznych.

Na stronie Ma kont 014 ujmuje się w szczególności:
-  rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;
-  niedobory zbiorów bibliotecznych.

 Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia. Przychody z tytułu
nieodpłatnego  otrzymywania  lub  nadwyżki  wycenia  się  zgodnie  z  komisyjnym  oszacowaniem  ich
wartości.
Do stwierdzonych podczas  inwentaryzacji  braków względnych zbiorów bibliotecznych prowadzi  się
syntetycznie konto 014 pozabilansowo.

Konto 014 może wykazać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w
jednostce.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne
Konto 020 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych.

Po stronie Wn konta 020 księguje się zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych.
Po stronie Ma konta 020 księguje się zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 020 prowadzi się oddzielnie do wartości:
-umarzanych w 100% w momencie zakupu w korespondencji z kontem 072,
-umarzanych stopniowo w korespondencji z kontem 071.
Konto 020 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek umorzeniowych określonych w przepisach do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe są dokonywane jednorazowo za okres całego
roku w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a po stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się odrębnie dla konta 011 i konta 020.



Konto  071  wykazuje  saldo  Ma,  które  wyraża  stan  umorzenia  wartości  środków  trwałych  i  wartości
niematerialnych i prawnych.

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

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, oraz wartości
niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do ich
używania.
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększania, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości początkowej
pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych
zlikwidowanych z  powodu zużycia  lub zniszczenia,  sprzedanych,  przekazanych,   nieodpłatnie,  stanowiących
niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzeniowe nowych, wydanych do używania pozostałych środków
trwałych,  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych  obciążające  odpowiednie  koszty  dotyczące  nadwyżek
pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 wykazuje saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości pozostałych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.

Konto 080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów środków trwałych
w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
- podniesione koszty związanych ze środkami trwałymi w budowie (np. z tytułu zakupionych robót, dostaw i
usług) w obszarze prowadzonych inwestycji przez obcych i własnych wykonawców,
- poniesione koszty związane z przekazanymi do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do użycia maszyn, urządzeń
oraz  innych przedmiotów,  zakupionych od  kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej  działalności
gospodarczej;
-  poniesione  koszty  ulepszenia  środka  trwałego  (przebudowa,  rozbudowa,  rekonstrukcja,  adaptacja  lub
modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartości uzyskanych efektów, a w szczególności:
- środków trwałych,
- wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Na koncie 080 księgujemy również rozliczenie kosztów dotyczących zakupu gotowych środków trwałych.
Szczegółowa  ewidencja  prowadzona  do  konta  080  zapewnia  wyodrębnienie  kosztów  środków  trwałych  w
budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

Konto 080 wykazuje saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

ZESPÓŁ „1”-  Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konto 130 -Rachunek bieżący jednostek
Konto 130 służy do ewidencji stanu  środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki z
tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym.



Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wszystkie wpływy środków pieniężnych:
- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz   dla dysponentów
niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;

-  z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja   szczegółowa według
podziałek klasyfikacji  dochodów budżetowych),  w korespondencji  z kontem 101,  221 lub innym właściwym
kontem.

- wpływ odsetek z oprocentowania rachunku bieżącego, koto przeciwstawne 750
- wypływ z tytułu korekt, omyłek bankowych i niewłaściwego obciążenia rachunku, koto przeciwstawne 240
- wpłaty sum nie wykorzystanych zaliczek i innych należności pracowników ( storno czerwone),
  konto  przeciwstawne 234

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
-  zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki
pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji
wydatków budżetowych),  w korespondencji  z  właściwymi  kontami  zespołu 1,  2,  3,  4,  7  lub 8;  (przelew na
rachunki pracowników wynagrodzeń - konto przeciwstawne 231, zwroty środków poniesionych   i wyłożonych
przez pracownika w imieniu jednostki - konto przeciwstawne 234, zapłata zobowiązań wobec ZUS i Urzędu
skarbowego  -  konto  przeciwstawne  229,225,  przelew  środków  na  konto  ZFŚS  konto  przeciwstawne  135,
obciążenia z tytułu opłat i prowizji bankowych, konto przeciwstawne 402, omyłkowe obciążenia rachunku, konto
przeciwstawne 240)

-  okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;

-   zwrot  pozostałych  środków  budżetowych  na  rachunek  bieżący  budżetu  samorządu  terytorialnego,  konto
przeciwstawne 223

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów (wyciągów)  bankowych, w związku z czym
musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów
nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

.

Konto 130  w ciągu roku może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku
bieżącym jednostki budżetowej. 

Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które
oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do
końca roku;

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które
oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie
zostały przelane do budżetu.

 Na koniec roku tj. na dzień 31grudnia saldo to ulega likwidacji poprzez przelanie niewykorzystanych środków
budżetowych oraz pobranych dochodów na rachunek budżetu – Urząd Miejski w Zdzieszowicach 

Konto 135 -Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
Konto 135 służy do ewidencji  środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, którymi dysponuje jednostka.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy.



Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty środków z rachunku bankowego.

Konto 135 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu.

ZESPÓŁ „2”- Rozrachunki i roszczenia

Konto 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług w tym również zaliczek na
poczet dostaw, robót i usług.
Na koncie 201 nie ujmuje się należności zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie
221.
Na stronie Wn konta 201 ujmuje się zapłatę zobowiązań oraz zapłatę zaliczek
Na stronie Ma ujmuje się należności z tytułu dostaw robót i usług.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić ustalenie należności i zobowiązań według
kontrahentów.
Konto 201 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 221- Należności z tytułu dochodów budżetowych
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostki z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn księguje się w szczególności :
- należności z tytułu dochodów budżetowych  i zwrot nadpłat, konto przeciwstawne 720
- przypisane odsetki za zwłokę, konto przeciwstawne 750

Na stronie Ma księguje się w szczególności:
- otrzymaną zapłatę należności na rachunek bankowy, konto przeciwstawne 130
- odpisy należności uprzednio przypisanych, konto przeciwstawne 720,750,760

Przypis odsetek za zwłokę w zapłacie nalicza się na koniec każdego  kwartału, a następnie w pierwszych dniach
następnego kwartału naliczoną należność z wyksięgowuje się w korespondencji z kontem 750.
Przypisy należności z tytułu podatków i opłat księguje się  w korespondencji z kontem 720,  a zwroty nadpłat  w
korespondencji z kontem 130.
Przypis należności realizowanych na rzecz innych jednostek księguje się w korespondencji z kontem 225.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów, odpisy (zmniejszenia) należności w
tym podatków i opłat oraz wpłaty należności realizowanych na rzecz innych jednostek.
Odpisy należności podatkowych księguje się w korespondencji z kontem 720 natomiast wpłaty należności w
korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się również w korespondencji z kontem 011 przyjęcie od podatnika w zamian za
zaległości podatkowe przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych.

 
Ewidencja  szczegółowa  powinna  zapewnić  ustalenie  stanu  zaległości  i  nadpłat  poszczególnych  dłużników .
Winna być prowadzona wg klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Konto 221 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności z
tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma będące zobowiązaniem z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych. 

Na  stronie  Wn  konta  222  ujmuje  się  dochody budżetowe  przelane  do  budżetu  – Urzędu  Miejskiego w
Zdzieszowicach, w korespondencji odpowiednio z kontem 130.



Na stronie Ma konta 222 ujmuje się roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto
800, na podstawie sprawozdań budżetowych (Rb-27 S).

Konto 222 może wykazać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych a  nieprzelanych
do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych.
Na koniec roku tj. na 31 grudnia  konto wykazuje saldo zerowe. 

Konto 223 – Rozliczenie wydatków  budżetowych
Konto  223  służy  do  ewidencji  rozliczenia  zrealizowanych  przez  jednostkę  wydatków budżetowych,  w  tym
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności: 
1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych

(Rb-28S),  zrealizowanych  wydatków  budżetowych,  w  tym  wydatków  budżetu  państwa  w  ramach
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800;

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

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

wydatków budżetu  państwa w ramach  współfinansowania  programów i  projektów realizowanych  ze
środków europejskich, w korespondencji z kontem 130;

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

W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływani
środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Konto  223  może  wykazać  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 rachunek dysponenta wyższego stopnia środków
pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. 

Na koniec roku tj. na 31 grudnia  konto wykazuje saldo zerowe. 

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami.

Na  stronie  Wn  konta  225  ujmuje  się  nadpłaty  i  wpłaty  do  budżetu  między  innymi  z  tytułu  dochodów
realizowanych na rzecz innych budżetów, podatku VAT, podatku dochodowego.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się zobowiązania wobec budżetów z tytułu realizowanych dochodów na ich
rzecz, podatku VAT, podatku dochodowego.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań
według każdego rozrachunku z budżetem.
Konto 225 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań wobec
budżetów.



Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 229 służy do innych niż  z  budżetami,  rozrachunków publicznoprawnych,  a  w szczególności  z  tytułu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Na  stronie  Wn  konta  229  ujmuje  się  należności,  spłatę  i  zmniejszenie  zobowiązań  z  tytułu  ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
Na  stronie  Ma  konta  229  ujmuje  się  zobowiązania,  spłatę  i  zmniejszenie  zobowiązań  z  tytułu  ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
Ewidencja szczegółowa do konta 229 powinna zapewnić ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów
rozrachunków oraz podmiotów z którymi dokonywane są rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu
wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych, zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w
szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się:
- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
- wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
- potrącenia z wynagrodzeń obciążające pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja  szczegółowa  powinna  zapewnić  możliwość  ustalenia  stanów  należności  i  zobowiązań  z  tytułu
wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Konto 234 służy do ewidencji  należności,  roszczeń i  zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż
wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia,
- należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,
- należność z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- należność i roszczenia z tytułu niedoborów i szkód.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
- wydatki wyłożone przez pracownika w imieniu jednostki,
- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
- wpływy należności od pracownika.
Ewidencja  szczegółowa prowadzona do konta  234 powinna zapewnić  możliwość ustalenia  stanu należności,
roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami.
Konto 243 może wykazywać dwa salda. Saldo konta Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki
Konto 240 służy do ewidencji należności i roszczeń nie objętych ewidencją na kontach 201-234.
Konto 240 może być również używane do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także należności
funduszy celowych.



Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań w
tym:
- wynagrodzenie obciążające sumy na zlecenie,
- zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie i sum depozytowych,
 -ujawnione niedobory i szkody,
- kompensata nadwyżek z niedoborami,
- wyksięgowanie nadwyżek pozornych,
- roszczenia z tytułu niedoborów,
- roszczenia sporne,
- spłata  zaciągniętych pożyczek i innych zobowiązań,
- wypłata dodatków mieszkaniowych.
Na stronie Ma konta 240 ujmuje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń w
tym:
- otrzymane sumy na zlecenie i sumy depozytowe,
- ujawnione nadwyżki
- rozliczenie niedoborów i szkód w wyniku: kompensaty z nadwyżkami,
- niesłuszne uznania oraz mylne obciążenia bankowe,
- dodatki mieszkaniowe w korespondencji z kontem 400,
- pozostałe zobowiązania wynikające z listy płac
Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  240  powinna   zapewnić  ustalenie  rozrachunków,  roszczeń  i
rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może  mieć dwa salda. Saldo Wn  oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 245- Wpływy do wyjaśnienia
Konto  245  służy  do  ewidencji  wpłaconych,  a   niewyjaśnionych  kwot  należności  z  tytułu   dochodów
budżetowych.

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.

Konto 245 może wykazać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.

ZESPÓŁ „3” – Materiały i towary – nie występuje w jednostce

KONTA WYNIKOWE

ZESPÓŁ „4”- Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie

Konto 400 - Amortyzacja
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się
ewentualne  zmniejszenie  odpisów amortyzacyjnych  oraz  przeniesienie  w  końcu  roku  salda  konta  na  wynik
finansowy.

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

Konto 401- Zużycie materiałów i energii
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii.



Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma
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
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się
zmniejszenie kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów usług
obcych na konto 860.

Konto 403-Podatki i opłaty
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od
środków transportowych ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także
opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i administracyjnej.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z w/w tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenia
poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy-przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Konto 404- Wynagrodzenia
Konto 404 służy do ewidencji  kosztów 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, a na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz
przeniesienie na dzień bilansowy kosztów na konto 860.

Konto 405-  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto  405  służy  do  ewidencji  kosztów  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 ubezpieczeń społecznych 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
Konto 409 służy do ewidencji kosztów, 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 w/w tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień
bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.



ZESPÓŁ „5” – Koszty według typów działalności i ich rozliczanie - nie występuje w jednostce

ZESPÓŁ „6” – Produkty - nie występuje w jednostce

ZESPÓŁ „7” Przychody i koszty ich uzyskania

KONTO 720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Konto  720  służy  do  ewidencji  przychodów  z  tytułu  dochodów  budżetowych,  związanych  bezpośrednio  z
podstawową działalnością jednostki,  głównie dochodów, do których zalicza się podatki,  składki,  opłaty,  inne
dochody budżetu jednostki, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje
się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja  szczegółowa  prowadzona  do  konta  720  powinna  zapewnić  wyodrębnienie  przychodów  z  tytułu
dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W zakresie podatkowych i  niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest  prowadzona
według  zasad  rachunkowości  podatkowej,  natomiast  w  zakresie  podatków  pobieranych  przez  inne  organy
ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Konto 750 - Przychody finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiących dochodów budżetowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody  ze
sprzedaży papierów wartościowych ,  przychody z  udziałów i  akcji,  dywidendy oraz odsetki  od udzielonych
pożyczek, dyskonto przy zakupie  weksli , czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w
zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z
tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki
za zwłokę od należności.

W końcu roku obrotowego przenosi  się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 751- Koszty finansowe
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów
wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań,
z wyjątkiem obciążających środków trwałych w budowie,  odpisy aktualizacyjne wartości  należności  z tytułu
operacji  finansowych,  dyskonto  przy  sprzedaży weksli,  czeków  obcych  i  papierów  wartościowych,  ujemne
różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji
finansowych- naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.



Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym
wszelkich innych przychodów niż podlegających ewidencji na kontach 720, 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
- przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, 
- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i  prawnych oraz środków trwałych w
budowie,
-  odpisane  przedawnione  zobowiązania,  otrzymane  odszkodowania,  kary,  nieodpłatnie  otrzymane,  w  tym w
drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, 
-  równowartość  odpisów  amortyzacyjnych  od  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych
otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowych a także od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych  i  prawnych,  na  sfinansowanie  których  samorządowy  zakład  budżetowy  otrzymał  środki
pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800,

W  końcu  roku  obrotowego  przenosi  się  pozostałe  przychody  operacyjne  na  stronę  Ma  konta  860,  w
korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki.

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się;
-koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,
-pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnione , umorzone i
nieściągalne należności,  odpisy aktualizujące należności,  koszty postępowania spornego i  egzekucyjnego oraz
nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji
ze stroną Ma konta 761.

ZESPÓŁ- „8” Fundusze, rezerwy i wynik finansowy.

Konto 800 - Fundusz jednostki
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma-jego zwiększenia.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:
-  przeksięgowanie  w  roku  następnym   pod  datą  przyjęcia  sprawozdania  finansowego,  straty  bilansowej  z
ubiegłego roku z konta 860,
- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 130,
- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystywanych na
inwestycje z konta 810,
- różnice aktualizacji środków trwałych
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji,
- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.

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 130,
- wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
- różnice z aktualizacji środków trwałych,



- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje,
- wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.

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

Konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na
inwestycje. 
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków na
inwestycje.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
-wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z
kontem 224,
-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 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Konto służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135
„Rachunki  środków  funduszy  specjalnego  przeznaczenia”.  Pozostałe  środki  majątkowe  ujmuje  się  na
odpowiednich kontach działalności  podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających
sfinansowaniu z funduszu)
Po stronie Wn konta 851 ujmuje się:
- koszty związane z prowadzoną działalnością.
Po stronie Ma konta 851 ujmuje się:
- przychody działalności socjalnej.

Ewidencja szczegółowa do konta 851 zapewnia wyodrębnienie stanu, zwiększeń i zmniejszeń
Ewidencja szczegółowa do konta 851 zapewnia wyodrębnienie stanu, zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS z podziałem
według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń.
Saldo Ma wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 860 - Wynik finansowy
Konto służy do ustalenia 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
- wartość sprzedanych materiałów w korespondencji z kontem 760,
- kosztów operacji  finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w
korespondencji z kontem 761.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę uzyskanych przychodów w  korespondencji
z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki saldo Wn- stratę netto, saldo Ma-
zysk netto.
Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.



KONTA POZABILANSOWE

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami
Konto  976  służy  do  ewidencji  kwot  wynikających  ze  wzajemnych  rozliczeń  między  jednostkami  w  celu
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Na koncie 976 prowadzi się oddzielne ewidencje wzajemnych rozliczeń dla należności i zobowiązań wzajemnych
oraz przychodów i kosztów.

Po stronie Wn konta 976 ujmuje się:

- wzajemne należności (wyłączenia dotyczące aktywów bilansu) czyli zapłatę zobowiązania, 
-  przychody będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami  objętymi  łącznym rachunkiem
zysków i strat,
- korekty zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu spowodowanych przekazywaniem aktywów trwałych między
jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem,
- korekty wyniku finansowego ustalonego na operacjach między jednostkami zawartego w aktywach bilansu.

Natomiast po stronie Ma konta 976 ujmuje się:

- wzajemne zobowiązania (wyłączenia dotyczące pasywów bilansu),
- koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków
i strat,
- korekty wyniku finansowego ustalonego na operacjach między jednostkami zawartego w aktywach,
-  korekty  zmniejszeń  w  zestawieniu  zmian  funduszu  spowodowanych  przekazywaniem  aktywów  trwałych
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem.

Stan konta na koniec roku obrotowego może wykazywać saldo, które będzie oznaczało wartość niezapłaconych
należności między jednostkami.

Konto 980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
- równowartość zrealizowanych w roku wydatków budżetowych;
- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym;
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja  szczegółowa  do  konta  980  jest  prowadzona  w  szczegółowości  planu  finansowego  wydatków
budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 998 – Zaangażowanie wydatków  budżetowych roku bieżącego
Konto 998 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 innych postanowień,
których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym.



Ewidencja szczegółowa konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej wyodrębnieniem
planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
Konto  999  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 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego, z wyodrębnieniem
planu niewygasających wydatków.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat
przyszłych.

1. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązania z kontami syntetycznymi.

Numer
konta

Nazwa Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej
                ( ksiąg pomocniczych )

Oznaczenia ksiąg 
pomocniczych
( ewidencji 
analitycznej )

1 2 3 4
011 Środki trwałe Księgi  inwentarzowe prowadzone dla poszczególnych grup rodzajowych 

środków trwałych  prowadzone są metodą ręczną. 
011 – środki 
podzielone wg 
grup prowadzone 
są metodą ręczną.

013 Pozostałe środki trwałe Księgi inwentarzowe prowadzone są metodą ręczną. 013 – środki  z 
podziałem dla 
każdego rodzaju 
przedmiotów 
prowadzone są 
metodą ręczną . 

014 Zbiory biblioteczne Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych  prowadzone są metodą ręczną. 014 –  księgi 
inwentarzowe 
zbiorów 
bibliotecznych 
prowadzone są 
metodą ręczną.

071 Umorzenie środków 
trwałych oraz wartości 
niematerialnych 
i prawnych 

Umorzenia środków trwałych wylicza się systemem komputerowym .
Umorzenia  prowadzi się według działów gospodarki  narodowej .

Technika 
komputerowa
071 – 
1. umorzenie 
środków trwałych 
2. wartości 
niematerialne i 
prawne umarzane 
stopniowo



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

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i  
prawnych 
Umorzenie ustala się w wysokości 100% ,pod datą wydania pozostałych  
środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych . 

Technika 
komputerowa
072 –    
1.pozostałe środki 
trwałe
2.wartości 
niematerialne i 
prawne
3.zbiory 
biblioteczne      
ewidencja

080 Środki trwałe w 
budowie (inwestycje)

Ewidencję prowadzi się dla poszczególnych ( zadań) inwestycyjnych z  
podziałem  kosztów pozwalających wycenić wartość poszczególnych 
obiektów jak i wartość  środka trwałego  

Technika 
komputerowa     
080 /  ....   
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego .

130 Rachunek bieżący  
jednostki

Ewidencja analityczna wydatków i dochodów prowadzona według 
klasyfikacji budżetowej .Podział na 130-wydatki  i 130- dochody

Technika 
komputerowa
130-
1.wydatki
2.dochody

135 Rachunek środków 
funduszy specjalnego 
przeznaczenia

Ewidencja środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Ewidencji analitycznej nie prowadzi się.

Technika 
komputerowa .

201 Rozrachunki z 
dostawcami i 
odbiorcami

Ewidencję prowadzi się według poszczególnych kontrahentów Technika 
komputerowa
201 / .....  numer 
kolejny 
kontrahenta  w 
danym roku 
obrotowym

221 Należności z tytułu 
dochodów 
budżetowych 

Ewidencję prowadzi się dla każdego tytułu oraz kontrahenta . Technika 
komputerowa
221 /  .....  numer 
kolejny dla każdej 
należności

222 Rozliczenie  dochodów
budżetowych

Ewidencję analityczną prowadzi się w celu wykazania należności i 
zobowiązań  jednostki w zakresie dochodów jednostki . Zapisy dokonywane 
są na podstawie sprawozdań sporządzanych przez jednostki oraz przelewów .

Technika 
komputerowa

223 Rozliczenie wydatków 
budżetowych

Konto prowadzi się do rozliczeń z tytułu wydatków budżetowych jednostek . 
Zapisy na koncie dokonuje się na podstawie przelewów środków pieniężnych
oraz sprawozdań z wydatków realizowanych przez  jednostki .

Technika 
komputerowa

225 Rozrachunki z 
budżetami

Ewidencję do konta prowadzi się według klasyfikacji budżetowej oraz z 
podziałem na poszczególne rozrachunki .

Technika 
komputerowa.
225 /.....  numer 
kolejny 
rozrachunku
1.podatek docho.z 
wynagrodzeń prac.
2.VAT należny 
podlegający 
odprowadzeniu w 
bieżącym okresie;
3.VAT naliczony i 
jego rozliczenie;
4.VAT rozliczenie  
tytułu podatku VAT
z US;
5.VAT należny do 



rozliczenia w 
następnych 
okresach;
6.VAT naliczony 
do odliczenia w 
przyszłym 
miesiącu.

229 Pozostałe rozrachunki 
publicznoprawne 

Ewidencję prowadzi się w rozbiciu na poszczególne jednostki oraz  
rozrachunki tzn. : ZUS , PZU, oraz inne potrącenia .  

Technika 
komputerowa
229 /.....   numer 
kolejny 
poszczególnych 
rozrachunków
1.ZUS
2.PZU

231 Rozrachunki z tytułu 
wynagrodzeń

Ewidencję szczegółową prowadzi się dla każdego pracownika oddzielnie na 
kartach wynagrodzeń , które prowadzone są metodą komputerową w dziale 
płac

Technika 
sporządzania płac 
komputerowa 

234 Pozostałe rozrachunki z
pracownikami

Ewidencję szczegółową prowadzi się oddzielnie dla każdego pracownika 
pobierającego zaliczkę. Kartoteka powinna zapewnić ustalenie należności i 
zobowiązań poszczególnych pracowników.

Technika 
komputerowa
234 / nr kolejny 
rozrachunku z 
pracownikami wg 
nazwisk i imienia

240 Pozostałe rozrachunki Ewidencję szczegółową prowadzi się według właściwego tytułu  właściwego 
rozrachunku

Technika 
komputerowa.
240 / ..... według
poszczególnych 
rozrachunków

245 Wpływy do 
wyjaśnienia

Ewidencję prowadzi się wg poszczególnych tytułów Technika 
komputerowa .

400 Amortyzacja Ewidencję szczegółowa stanowi tabela amortyzacyjna poszczególnych 
środków trwałych prowadzona komputerowo dla każdego środka trwałego

Technika 
komputerowa .

401 Zużycie materiałów i 
energii

Ewidencja kosztów własnych prowadzona komputerowo  według 
klasyfikacji budżetowej .

Technika 
komputerowa .

402 Usługi obce Ewidencja usług obcych prowadzona komputerowo  według klasyfikacji 
budżetowej .

Technika 
komputerowa .

403 Podatki i opłaty Ewidencja podatków i opłat prowadzona komputerowo  według klasyfikacji 
budżetowej .

Technika 
komputerowa .

404 Wynagrodzenia Ewidencja wynagrodzeń prowadzona komputerowo  według klasyfikacji 
budżetowej .

Technika 
komputerowa .

405 Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia

Ewidencja ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń prowadzona 
komputerowo  według klasyfikacji budżetowej .

Technika 
komputerowa .

409 Pozostałe koszty 
rodzajowe

Ewidencja pozostałych  kosztów rodzajowych prowadzona komputerowo  
według klasyfikacji budżetowej .

Technika 
komputerowa .

720 Przychody z tytułu 
dochodów 
budżetowych

Ewidencja przychodów z tytułu dochodów budżetowych prowadzona 
komputerowo  według klasyfikacji budżetowej .

Technika 
komputerowa.

750 Przychody finansowe Ewidencję prowadzi się na podstawie wyciągów bankowych oraz  na 
poszczególne rodzaje przychodów finansowych .

Technika 
komputerowa .     
750 /......   numer 
kolejny rodzaju 
przychodów 

751 Koszty finansowe Ewidencję prowadzi się na podstawie wyciągów bankowych oraz  na 
poszczególne rodzaje kosztów finansowych .

Technika 
komputerowa .     
751 /......   numer 
kolejny rodzaju 
kosztów 



760 Pozostałe przychody 
operacyjne

Ewidencję prowadzi się na podstawie wyciągów bankowych oraz  w rozbiciu
na rodzaje pozostałych przychodów.  

Technika 
komputerowa .
760/ .....  numer 
kolejny rodzaju 
pozostałych 
przychodów 

761 Pozostałe koszty 
operacyjne

Ewidencję prowadzi się na podstawie wyciągów bankowych oraz  w rozbiciu
na rodzaje pozostałych kosztów.  

Technika 
komputerowa .
761/ .....  numer 
kolejny rodzaju 
pozostałych 
kosztów

800 Fundusz jednostki Ewidencję do konta 800 prowadzi się w rozbiciu na :
- fundusz jednostki ,
- fundusz środków trwałych ,
- fundusz inwestycji ,
- fundusz wartości niematerialnych i 

prawnych,

Technika 
komputerowa .
800 /.....    numer 
kolejny 
poszczególnego 
funduszu

810 Dotacje budżetowe, 
płatności z budżetu 
środków europejskich 
oraz środki z budżetu 
na inwestycje 

Analitykę do konta prowadzi się według klasyfikacji budżetowej. Technika 
komputerowa 

851 Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa  

860 Wynik finansowy Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa .

976 Wzajemne rozliczenia 
między jednostkami

Ewidencję prowadzi się dla poszczególnej jednostki budżetowej z podziałem 
na wzajemne należności i zobowiązania, przychody i koszty wzajemnych 
świadczeń.

Technika 
komputerowa. 

980 Plan finansowy 
wydatków 
budżetowych

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa

998 Zaangażowanie 
wydatków 
budżetowych roku 
bieżącego

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa

999 Zaangażowanie 
wydatków przyszłych 
lat

Ewidencji analitycznej nie prowadzi się. Technika 
komputerowa
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WYCENA    AKTYWÓW   I    PASYWÓW

Majątek trwały
I Rzeczowy majątek trwały:
 -  budynki i budowle – otrzymane w wyniku komunalizacji i od innych jednostek wg cen strony 
orzekającej ,
 -  urządzenia techniczne i maszyny – wg kosztów zakupu powiększonych o montaż i szkolenia,

Majątek trwały w bilansie wykazuje się w wartości netto tj. pomniejszony o umorzenie w wyjątkiem 
gruntów i wieczystego użytkowania .
Środki trwałe umarza się na koniec roku wg stawek dla poszczególnych grup środków trwałych 
ustalonych przez Ministra Finansów.

II Wartości niematerialne i prawne
 -  licencje i oprogramowania komputerowe – wg kosztów poniesionych łącznie z kosztami ich 
wdrożenia,
 -  otrzymane nieodpłatnie wg cen strony przekazującej
W bilansie licencje i oprogramowanie ujmuje się w wartości netto tj. pomniejszonej o umorzenia.

Majątek obrotowy

I Zapasy
 -  materiały i towary wycenia się wg cen zakupu

II Należności i roszczenia
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

III Środki pieniężne
Na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej .
Środki pieniężne w bankach poprzez potwierdzenia sald.

Fundusze

 I.  Fundusze specjalne

W tej pozycji bilansowej ujmuje się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wartościach 
nominalnych wynikających z ksiąg rachunkowych po dokonanej weryfikacji sald.
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Instrukcja ochrony danych komputerowego systemu księgowego
Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

w Zdzieszowicach

Część pierwsza

Opis przedmiotu zabezpieczenia

1. Wykaz programów 

a) Finanse DDJ  v. 6.0

b) Płace v. 5.1

c) Kadry  v. 5.2

d) Zlecone v. 5.2

e) Przelewy  v. 5.0

f) Wyposażenie v. 5.1

Są to części zintegrowanego pakietu  finansowo - księgowego firmy „ ProgMan Software”, ul. 
Pułaskiego 6, 81 - 368 Gdynia.

2. Opis programów i ich użytkowników

Ad. a) Finanse :

Służy do prowadzenia księgowości Jednostki Budżetowej OPiWR  Zdzieszowice – wydatki, 
koszty, zobowiązania i należności, dochody

Dostęp do programu posiadają:

Patrycja Błyszcz

Marzena Słobodzian

Ad. b) Płace :

Służy do obsługi spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników 

OPiWR Zdzieszowice.

Dostęp do programu posiadają:

Patrycja Błyszcz

Marzena Słobodzian

Ad. c)  Kadry :

         Służy do bieżącej obsługi kartotek pracowników, ewidencji danych osobowych, rejestrowanie 

absencji, współpraca z innymi systemami -Płatnik

Dostęp do programu posiadają:

Patrycja Błyszcz

Marzena Słobodzian

Ad. d)  Zlecone :
          Służy do ewidencji danych osobowych pracowników zatrudnionych na zlecenie, ewidencji 

wypłat, współpraca z innymi systemami - Płatnik, Przelewy, Kadry



Dostęp do programu posiadają:

Patrycja Błyszcz

Marzena Słobodzian

Ad. e)  Przelewy :
          Służy do tworzenia przelewów, zapisywania kontrahentów i ich danych, drukowanie

 utworzonych przelewów/wypłat.
Dostęp do programu posiadają:

Patrycja Błyszcz

Marzena Słobodzian

Ad. f)  Wyposażenie :
          Służy do ewidencji wyposażenia w jednostce, ewidencji środków trwałych.
Dostęp do programu posiadają:

Patrycja Błyszcz

Marzena Słobodzian

Część druga

Opis zabezpieczenia

3. Zasady ochrony danych

Dane są obsługiwane na systemie operacyjnym Windows XP.. Dane te znajdują się w bazach 
danych w katalogu C:/Program Files/Progman/.../

W ramach zapewnienia ochrony danych wykonuje się kopie:

kopię baz danych na dysk zewnętrzny. Kopie te wykonuje się raz w miesiącu. Wykonuje je Kierownik lub 
Główny Księgowy.

dostęp do programów jest ograniczony – dostęp ten posiadają jedynie użytkownicy wymienieni w części I 
instrukcji. Każdemu z programów przypisane jest hasło.

Przed każdą zmianą wersji oprogramowania wykonywane jest dodatkowe zabezpieczenie baz 
danych. Zarówno zmiana wersji programu jak i dodatkowa kopia wykonywana jest przez Kierownika 
jednostki.

4. Sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów

Właściwe stosowanie programów zapewnia:

 przeszkolenie przebyte przez pracowników

 bieżąca opieka administratora systemu

 interwencyjna opieka informatyka z firmy obsługującej OPiWR.

5. Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych

Elementarnym dowodem prawidłowego przetwarzania danych jest wydruk. 

Obejmuje to zgodnie z Ustawą o Rachunkowości następujące wydruki:

    I grupa:

 wydruki dzienników nie rzadziej niż raz na koniec miesiąca rachunkowego

II grupa:

 zestawienie obrotów i sald nie rzadziej niż raz na koniec miesiąca rachunkowego

    III grupa:

 wydruk stanu kont i bilansu nie rzadziej niż raz na koniec roku rachunkowego.
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Dokumentacja systemu przetwarzania danych księgowych
       przy użyciu komputera w OPiWR w Zdzieszowicach

3)    Wykaz programów stosowanych w OPiWR : 

FINANSE  DDJ - prowadzenie księgowości, ewidencji finansowej
System prowadzenia ewidencji finansowych :

 plan kont według uchwalonego budżetu ,

 dziennik obrotów ,

 zestawienie obrotów ,

 stanu kont analitycznych dochodów według klasyfikacji budżetowej ,

 stanu kont analitycznych wydatków i kosztów według klasyfikacji budżetowej ,

 stanu kont syntetycznych według rodzaju należności i dłużników,

 obrotów kont syntetycznych i analitycznych ,

 kont otwartych według poszczególnych należności budżetowych ,
            zestawienia sprawozdawcze .

Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania .

PŁACE – system obsługi pracowników OPiWR.
Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania .

            KADRY - obsługa kartotek pracowników
Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania .

            ZLECONE -  ewidencja danych osobowych pracowników na zlecenie
Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania .

            PRZELEWY - tworzenie przelewów
Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania .

           WYPOSAŻENIE - ewidencja wyposażenia w jednostce.
Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkowania .

 2.     Zasada ochrony danych 

Programy umożliwiające zabezpieczenie dostępu do systemów przy pomocy hasła nadanemu 
każdemu użytkownikowi. 
Po zaksięgowaniu i zamknięciu miesiąca dane stają się niedostępne dla wszystkich zmian i 
poprawek.
Osoby upoważnione do korzystania z wyżej wymienionych systemów zostały przeszkolone w 
zakresie ich prawidłowego użytkowania.    
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