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Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 79/2012 
Starosty Gryfińskiego 
z dnia  09 sierpnia 2012 r. 

 
 

ZAKŁADOWY PLAN KONT  
 

Rozdział 1 
Wykaz kont dla ewidencji budżet powiatu 

 
§ 1. 1. W budżecie Powiatu Gryfińskiego obowiązuje następujący wykaz 

kont bilansowych księgi głównej:  
1) 133 – Rachunek budżetu;   
2) 134 – Kredyty bankowe;  
3) 135 – Rachunek środków na niewygasające wydatki;  
4) 140 – Środki pieniężne w drodze;  
5) 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych;  
6) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych;  
7) 224 – Rozrachunki budżetu;  
8) 225 – Rozliczenie niewygasających wydatków; 
9) 240 – Pozostałe rozrachunki;  
10) 250 – Należności finansowe;  
11) 260 – Zobowiązania finansowe;  
12) 290 – Odpisy aktualizujące należności; 
13) 901 – Dochody budżetu;  
14) 902 – Wydatki budżetu;  
15) 903 – Niewykonane wydatki;  
16) 904 – Niewygasające wydatki;  
17) 909 – Rozliczenia międzyokresowe;  
18) 960 – Skumulowane wyniki budżetu;  
19) 961 – Wynik wykonania budżetu;  
20) 962 – Wynik na pozostałych operacjach;   
21) 968 – Prywatyzacja. 
 

2. W budżecie Powiatu Gryfińskiego obowiązuje następujący wykaz 
kont pozabilansowych :  

1) 292 – Gwarancje i poręczenia; 
2) 991 – Planowane dochody budżetu;  
3) 992 – Planowane wydatki budżetu;  
4) 993 – Rozliczenia z innymi budżetami;  
5) 994 – Przychody budżetu;  
6) 995 – Rozchody budżetu; 
7) 996 – Inne rozliczenia budżetu.  
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Rozdział 2 

Zasady budowy kont analitycznych kont bilansowych 
 dla budżetu powiatu 

 

§ 2. Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej (księgi pomocnicze) 
kont bilansowych: 
1) konto 133 – „Rachunek budżetu” przyjmuje strukturę  133/xx, gdzie xx 

stanowi dwucyfrowy kod oznaczający poszczególne rodzaje rachunków 
bankowych lub subkonta na których gromadzone są wyodrębnione 
środki, na przykład, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (nazwa 
projektu), rachunek lokaty terminowej (umowa), kredyt w rachunku 
bieżącym i inne wpływy których obowiązek wyodrębnienie wynika z 
przepisów lub umów oraz potrzeb np. planistycznych, 
sprawozdawczych itd. 

2) konto 133 – „Rachunek budżetu” może przyjąć strukturę 133/x/yy/zz     
gdzie: 
a) x –  jednocyfrowy kod oznaczający rachunek środków  

przyjmujący wartość y = 1 – rachunek podstawowy budżetu,  
x = 2 – rachunki pomocnicze budżetu, np. rachunek 
techniczny do obsługi lokaty (kredytu) w danym banku, dla x 
= 3 – rachunki środków ze źródeł zagranicznych oraz dalsze 
jednocyfrowe kody dla rachunków środków wymagających 
wyodrębnienia, 

b) yy –  dwucyfrowy kod oznaczający tytuły wyodrębnione 
środków w ramach danego rachunku  np.: dochody, wydatki, 
przychody i rozchody budżetu, lokaty terminowe w danym 
banku, kredyt w rachunku bieżącym, dany projekt 
finansowany środkami ze źródeł zagranicznych w ramach 
rachunku podstawowego (nazwa projektu), lokaty terminowe 
(umowy z danym bankiem) oraz dalsze dwucyfrowe kody 
wyodrębnionych tytułów środków,  

c) zz –  dwucyfrowy kod będący uszczegółowieniem tytułu/projektu 
np.: wpływy i wydatki, poszczególne umowy lokat 
terminowych (np. ich numery), dochody i wydatki projektów, 

- a zastosowanie konta  może wystąpić w przypadku  znacznej liczby 
kont pomocniczych i wpływów (tytułów) wymagajacych 
wyodrębnienia, których obowiązek wyodrębnienie wynika z umowy 
lub przepisu bądź potrzeb planistycznych,  sprawozdawczych itd. 

3) konto 134 – „Kredyty bankowe” przyjmuje strukturę 134/xx, gdzie xx 
stanowi dwucyfrowy kod oznaczający kolejny kredyt bankowy 
długoterminowy lub krótkoterminowy (umowa) wraz z odsetkami 
przeznaczony na finansowanie budżetu;  
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4) konto 135 – „Rachunek środków na niewygasające wydatki”  
przyjmuje strukturę 135/xx, gdzie xx stanowi dwucyfrowy kod 
oznaczający poszczególne rodzaje rachunków bankowych lub 
subkonta, na których gromadzi się wyodrębnione środki na zadania; 

5) konto 140 – „Środki pieniężne w drodze”  służy do ewidencji środków 
pieniężnych  w drodze na przełomie okresu sprawozdawczego i 
przyjmuje  strukturę 140/xx, gdzie: xx – dwucyfrowy kod oznaczający 
rodzaj (tytuł) środków pieniężnych, przyjmujący wartość od 01 do 99; 

6) konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” buduje się według 
struktury 222/x(v), gdzie:  
a) x –  jednocyfrowy kod tytułu rozrachunku z tytułu dochodów 

budżetowych przyjmujący wartość x = 1 - dla dochodów 
powiatu, x = 2 – dla dochodów Skarbu Państwa,  x = 3 – 
rozliczenie roku, od x = 4 do 9 kolejne tytuły wymagające 
wyodrębnienia, 

b) (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 
„jednostka realizująca”   poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego,   

c) w celu wyodrębnienia na koncie 222 obrotów tylko danego roku 
budżetowego z tytułu dochodów budżetowych , na koniec roku 
salda tego konta  można przenieść na odrębne konta analityczne 
dotyczące rozliczeń roku ubiegłego, 

7) na koncie 222 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co 
oznacza, że do błędnych zapisów,  zwrotów nadpłat, korekt – dane 
liczbowe - wprowadza się ze znakiem ujemnym lub dodatkowym 
zapisem ujemnym; 

8) konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” buduje się według 
struktury 223/xx/(v), gdzie: 
a) xx – dwucyfrowy kod  określający rodzaj (tytuł) środków na 

realizację planów finansowych jednostek, w tym środki na 
wydatki wymagajace ewidencyjnego wyodrębnienia, na 
przykład: środki na wydatki niewygasające, środki na 
realizację projektów finansowanych środkami pochodzącymi 
ze źródeł zagranicznych, przyjmujący wartość xx = 01  -  
Środki na wydatki (bez środków wymagających 
wyodrębnienia), od xx = 02 do xx = 50 - Środki  na realizację 
danego projekt finansowanego ze środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych ( nazwa projektu.), kody od xx = 51 dla 
środków niewygasających oraz innych rodzajów (tytułów) 
środków wymagajacych wyodrębnienia;    

b) (v) – to kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 
„jednostka realizująca” poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego, 
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c) na koncie 223 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co 
oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów środków na wydatki, 
korekt  - dane liczbowe - wprowadza się ze znakiem ujemnym lub 
dodatkowym zapisem ujemnym, 

d) do konta prowadzi się ewidencję wspomagającą przekazywania 
środków do jednostek organizacyjnych na realizację ich planów 
finansowych (środki na wydatki) w formie imiennych kartotek 
prowadzonych techniką ręczną lub komputerową, np. w EXCELU, 

9) zasilanie jednostek organizacyjnych w „środki na wydatki” na 
realizację planu finansowego danego projektu bądź na inne 
przedsiewzięcia, zadania, których przepisy , umowy itp. wymagają 
wyodrębnienia – dokonuje się odrebnym przelewem od pozostałych 
środków lub – jeżeli łącznie to należy w tytułe przelewu wskazać 
kwotę środków podlegającą wydorębnieniu;  

10) konto 224 – „Rozrachunki budżetu” umożliwia ustalenie stanu 
należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według 
poszczególnych budżetów, a konta analityczne przyjmują strukturę  
224/x/yy(y) lub 224/x/(v) gdzie:  
a) x –  jednocyfrowy kod oznaczający grupę budżetów (tytułów) 

przyjmujący wartość x = 1 – dla urzędów skarbowych, x = 2 – 
dla dochodów Skarbu Państwa, x = 3 – dla budżetu państwa, 
od  x = 4 do 8 każdy następny budżet (instytucja, grupa 
tytułów wymagajacych wyodrębnienia w ewidencji), x = 9 dla 
rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,  

b) yy(y) – dwu lub trzycyfrowy kod, w zależności od liczebności 
grupy, oznaczający konkretny urząd (instytucję, jednostkę 
organizacyjną) lub tytuł rozrachunku  z danym budżetem oraz 
dany projekt (nazwa projektu) finansowany ze środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych lub nazwa tytułu 
rozrachunku wymagająca ewidencyjnego wyodrębnienia, na 
przykład wynikajaca z przepisów, umów lub potrzeb 
sprawozdawczych, 

c)  (v)  - kod oznaczający przyporządkowanie do konta właściwości 
dodatkowej  – „konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie tej 
wartości znakiem „v” w danych konta księgowego; 

11) konto 225 – „Rozliczenie niewygasających wydatków” przyjmuje 
strukturę 225/(v), gdzie: 
a) (v) – kod oznacza przyporządkowanie do konta atrybutu – 

„jednostka realizująca” poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego,   

b) podstawą księgowań  w zakresie realizacji planu wydatków 
niewygasających są  wewnętrzne sprawozdania Rb-28S z dopiskiem 
„środki niewygasające” lub sprawozdanie Rb - NW ; 
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12) konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” buduje się zgodnie z wzorem 
240-xx, gdzie xx to dwucyfrowy kod tytułu rozrachunku (kontrahenta), 
w tym przyjmujący wartość  dla  xx = od 50  tytuły rozrachunków 
związane z danym projektem (nazwa projektu) finansowanym 
środkami ze źródeł zagranicznych, dla xx = od 80 tytuły rozrachunków 
związane ze środkami wymagajacymi ewidencyjnego wyodrębnienia;  

13) konto 250 – „Należności finansowe”  przyjmuje strukturę 250/xx/yy, 
gdzie:  
a) xx – dwucyfrowy kod tytułu rozrachunku np. 01 = pożyczki 

udzielone,  02 = należności z tytułu gwarancji i poręczenia, 
b) yy – dwucyfrowy kod kontrahenta; 

14) konto 260 – „Zobowiązania finansowe” przyjmuje strukturę 
260/xx/yy, gdzie:  
a) xx – dwucyfrowy kod kontrahenta oznacza tytuł rozrachunku , np. 

wyemitowane obligacje, zaciągnięte pożyczki, 
b) yy – dwucyfrowy kod kontrahenta lub źródło wykupu/spłaty np. ze 

środków wymagających wyodrębnienia;  
15) konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności” buduje się według 

struktury 290/xx/yy, gdzie:  
a) xx – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł aktualizowanej należności, 
b) yy – dwucyfrowy kod kontrahenta;    

16) konto 901 – „Dochody budżetu” przyjmują strukturę 901/xx(v), gdzie: 
a) xx – dwucyfrowy kod określający rodzaj (tytuł) dochodów 

budżetowych, przyjmujący wartość dla xx = 01 – Dochody 
budżetu (bez środków wymagających wyodrębnienia), dla 
xx = 02 do 50 – Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 
(nazwa projektu ) oraz dalsze dwucyfrowe kody dla 
dochodów wymagajacych ewidencyjnego wyodrębnienia, 
np. postanowienia wynikające z przepisów prawa, umów, 
potrzeb sprawozdawczych itp. 

b) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 
„dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła 
finansowania, jednostka realizująca” poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego,   

c) do przeniesień rocznych dochodów (zerowania konta) przyjmuje 
się konto z kodem xx = 99, dla którego nie wystąpi kod (v); 

17) konta 902 – „Wydatki budżetu” przyjmują strukturę 902/xx(v), gdzie: 
a) xx – dwucyfrowy kod oznaczający wydatki budżetowe, 

przyjmujący wartość xx = 01 dla wydatków budżetowych (nie 
wymagające wyodrębnienia) ,  od wartości xx = 02 do 50 – wydatki 
budżetowe (danego projektu) finansowane środkami pochodzącymi 
ze źródeł zagranicznych (nazwa projektu ) oraz dalsze dwucyfrowe 
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kody dla wydatków wymagających wyodrębnienia np. 
postanowienia wynikające z przepisów prawa, umów, potrzeb 
sprawozdawczych itp. 

b) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 
„dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła 
finansowania, jednostka realizująca” poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego;  

c) do przeniesień rocznych wydatków (zerowanie konta) przyjmuje się 
konto z kodem xx = 99, dla którego nie wystąpi kod (v); 

18) konto 903 – „Niewykonane wydatki” przyjmuje strukturę 903/x/(v), 
gdzie:  
a) x – oznacza niewykonane wydatki  budżetowe i może przyjmować 

wartość x=1,   
b) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 

„dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła 
finansowania, jednostka realizująca” poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego;  

c) do przeniesień rocznych niewykonanych wydatków (zerowanie 
konta) przyjmuje się konto z kodem x = 9, dla którego nie wystąpi 
kod (v); 

19) konto 904 – „Niewygasające wydatki” przyjmuje strukturę 904/x/(v), 
gdzie: 
a) x – oznacza niewygasające  wydatki  budżetowe i może 

przyjmować wartość x=1,   
b) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 

„dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła 
finansowania, jednostka realizująca” poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego;   

20) konto 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” przyjmuje strukturę 
909/xx, gdzie xx – to dwucyfrowy kod oznaczający tytuł rozliczeń 
międzyokresowych; 

21) konto 960 – „Skumulowane wyniki budżetu” przyjmuje strukturę 
960/x, gdzie x jednocyfrowy kod oznaczający skumulowany 
deficyt/nadwyżkę budżetu i przyjmuje wartość x=1; 

22) konto 961 – „Wynik wykonania budżetu” przyjmuje strukturę 
961/xx/yy, gdzie: 
a) xx –  dwucyfrowy kod przyjmujący wartość xx = 01 oznacza 

wynik dochodów i wydatków wykonanych (bez dochodów 
iwydatków wyodrębnionych), xx = 02 wydatki niewykonane 
zatwierdzone do realizacji w latach następnych,  xx = 03  
wynik dochodów i wydatków środków pochodzących ze 
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źródeł zagranicznych oraz kolejne dwucyfrowe kody dla 
ustalenia wyniku dochodów i wydatków dla innych środków 
ewidencyjnie wyodrębnionych,  

b) yy – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł źródła zwiększeń bądź 
tytuł rodzaju zmniejszeń, a do przeniesień rocznych 
wszystkich zwiększeń bądź wszystkich zmniejszeń stosuje 
się kod yy = 99, 

c) do przeniesienia salda (niedoboru/nadwyżki) konta 961 stosuje się 
konto analityczne o wartości 961/99;  

23) konto 962 – „Wynik na pozostałych operacjach” przyjmuje strukturę 
962/xx/yy, gdzie: 

a) xx – dwucyfrowy kod przyjmujący wartość xx = 01 oznacza 
przychody finansowe oraz przychody operacyjne i xx = 
02 koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne  
operacji niekasowych wpływających na wynik 
wykonania budżetu, 

b) yy – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł przychodu 
finansowego oraz pozostałego przychodu operacyjnego 
lub kosztu finansowego lub pozostałego kosztu 
operacyjnego,  

c) do przeniesienia salda (nadwyżki przychodów nad 
kosztami/nadwyżki kosztów nad przychodami) konto 
analityczne przyjmuje strukturę 962/99;  

24) konto 968 – „Prywatyzacja”  przyjmują strukturę 968/xx/(v), gdzie: 
a) xx – tytuł prywatyzacji; 
b) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie do konta atrybutu – 

„dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu, źródła 
finansowania” poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem 
„v” w danych konta księgowego. 

 
 

Rozdział 3 
Zasady  budowa kont analitycznych kont pozabilansowych dla  

budżetu powiatu 
 

§ 3. 1. Konto 292 – „Gwarancje i poręczenia” służy do ewidencji 
udzielonych gwarancji i poręczeń, a konta analityczne przyjmują strukturę 
292/x/yy, gdzie: 
- x – jednocyfrowy kod  przyjmujący wartość dla x = 1 – gwarancje i dla   

x = 2 poręczenia, 
- yy – dwucyfrowy kod oznaczający stronę na rzecz której udzielona 

gwarancji lub dokonano poręczenia; 
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2. Konto 991 – „Planowane dochody budżetu”: 
1) konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego 

zmian; 
2) na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan 

dochodów budżetu, a na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane 
dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane 
dochody; 

3) saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych 
dochodów budżetu; 

4) pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta 
ujmuje się na stronie Wn konta 991; 

5) do konta 991 ewidencję szczegółową, prowadzi się: 
a) według struktury 991/x, gdzie x to jednocyfrowy kod oznaczający 

dochody budżetu, 
b) w postaci ksiąg pomocniczych w komputerowych zbiorach danych 

programu FK w pełnej szczegółowości wynikającej z klasyfikacji 
budżetowej przy użyciu modułu PLANOWANIE. 

 
3. Konto 992 – „Planowane wydatki budżetu”: 

1) konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian; 
2) na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz  

zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki, a na stronie Ma konta 
991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu 
lub wydatki zablokowane; 

3) saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych 
wydatków budżetu; 

4) pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta 
ujmuje się na stronie Ma konta 992; 

5) do konta 992 ewidencję szczegółową, prowadzi się: 
a) według struktury 992/x, gdzie x to jednocyfrowy kod oznaczającą 

wydatki budżetu, 
b) w postaci ksiąg pomocniczych w komputerowych zbiorach danych 

programu FK w pełnej szczegółowości wynikającej z klasyfikacji 
budżetowej przy użyciu modułu PLANOWANIE . 

 
4. Konto 993 – „Rozliczenia z innymi budżetami”: 

1) konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi 
budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach 
bilansowych; 

2) na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę 
zobowiązań wobec innych budżetów; 

3) na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych 
budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów; 
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4) konto 993 może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznacza stan 
należności od innych budżetów, a saldo Ma stan zobowiązań; 

5) do konta 993 konta analityczne buduje się według struktury 993/x/y/zz, 
gdzie: 
a) x – jednocyfrowy kod przyjmujący wartość od 0 do 9, w tym x = 1 dla 

należności budżetu powiatu i x = 2 dla zobowiązań budżetu 
powiatu oraz kolejne jednocyfrowe kody pozostałych rozliczeń 
budżetu nie w miarę występujących zdarzeń, 

b) y – jednocyfrowy kod określający tytuł należności lub zobowiazania, 
c) zz – dwucyfrowy kod określający dany budżet (instytucję). 

 
5. Konto 994 – „Przychody budżetu”: 

1) konto 994 służy do ewidencji przychodów budżetu powiatu 
planowanych i wykonanych; 

2) na stronie Wn konta 994 ujmuje się osiągnięte przychody budżetu z 
poszczególnych tytułów i ich zwroty, a  na stronie Ma konta 994 ujmuje 
się planowane przychody budżetu powiatu i ich zmiany;  

3) na koncie 994 obowiązuje zasada czystości obrotów, co oznacza, że 
zmniejszenia planu przychodów budżetu oraz zwroty osiągniętych 
przychodów dokonuje się zapisem ujemnym; 

4) w ciągu roku konto może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznacza stan 
osiągniętych przychodów budżetu powiatu, a saldo Ma stan 
planowanych  przychodów budżetu powiatu; 

5) pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę obrotów strony Wn 
konta 994 ujmuje się na stronie Ma konta 994, zaś sumę obrotów strony 
Ma konta 994 ujmuje się na stronie Wn konta 994; 

6) ewidencja szczegółowa do konta 994 umożliwia ustalenie planowanych 
przychodów budżetu i ich wykonanie według pozycji klasyfikacji 
budżetowej, a konta analityczne do konta 994 przyjmują strukturę 
994/x/ppp, gdzie: 

a) x – jednocyfrowy kod oznaczający tytuł przychodu, 
b) ppp – trzycyfrowy kod o wartości określonej w klasyfikacji 

budżetowej paragrafów przychodów. 
 

6. Konto 995 – „Rozchody budżetu”: 
1) konto 995 służy do ewidencji rozchodów budżetu powiatu planowanych 

i wykonanych, z poszczególnych tytułów; 
2) na stronie Wn konta 995 ujmuje się planowane rozchody budżetu w 

poszczególnych tytułach oraz zmniejszenie planowanych tytułów, a  na 
stronie Ma konta 994 ujmuje się kwoty dokonanych rozchodów budżetu 
oraz ich zwroty;  
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3) na koncie 994 obowiązuje zasada czystości obrotów, co oznacza, że 
zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu i dokonanych wypłat 
rozchodów oraz ich zwroty  dokonuje się zapisem ujemnym; 

4) w ciągu roku konto może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznacza stan 
planowany rozchodów budżetu powiatu, a saldo Ma stan dokonanych 
rozchodów  budżetu powiatu; 

5) pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę obrotów strony Wn 
konta 995 ujmuje się na stronie Ma konta 995, zaś sumę obrotów strony 
Ma konta 995 ujmuje się na stronie Wn konta 995; 

6) ewidencja szczegółowa do konta 995 umożliwia ustalenie planowanych 
rozchodów budżetu i ich wykonanie według pozycji klasyfikacji 
budżetowej, a konta analityczne do konta 995 przyjmują strukturę 
995/x/ppp, gdzie: 
a) x – jednocyfrowy kod oznaczający tytuł przychodu, 
b) ppp – trzycyfrowy kod o wartości określonej w klasyfikacji 

budżetowej paragrafów rozchodów. 
 

7. Konto 996 – „Inne rozliczenia budżetu”: 
1) konto 996 – Inne rozliczenia budżetu służy do pozabilansowej 

ewidencji operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami  
związanymi z obsługą budżetu, a nie są ujmowane na innych kontach, 
dla których prowadzenie wyodrębnionej ewidencji jest zasadne dla 
potrzeb sprawozdawczych, analizy i informacji bądź wynika to z 
zawartych umów  i porozumień,  np. ewidencja rachunków i różnic 
kursowych w walucie obcej,   

2) konto 996 – Inne rozliczenia budżetu buduje się według struktury 
996/xx/yy, gdzie: 
a) xx – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł/rodzaj/grupę operacji 

gospodarczych podlegających wyodrębnieniu, a dla zdarzeń 
związanych ze środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych (projekty) wartość kodu przyjmuje wartość  xx 
= 50, 

b) yy – dwucyfrowy kod będący uszczegółowieniem 
tytułu/rodzaju/grupy operacji gospodarczych, a dla zdarzeń 
związanych ze środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych dany projekt (nazwa projektu). 

 
 § 4. Do klasyfikacji zdarzeń na kontach budżetu powiatu stosuje się 
postanowienia rozporządzenia, o którym mowa na wstępie oraz 
opracowanie pn. „Komentarz do planów kont jednostki samorządu 
terytorialnego” Jana Charytoniuka, wydanie VI, w zakresie planu kont dla 
budżetu powiatu. 
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Rozdział 4 
Wykaz kont dla ewidencji  jednostki budżetowej 

 
§ 5. 1. W jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe w Gryfinie 

obowiązują następujące bilansowe konta syntetyczne: 
1) Zespół 0 – Majątek trwały: 

a) 011 – Środki trwałe, 
b) 013 – Pozostałe środki trwałe, 
c) 014 – Zbiory biblioteczne, 
d) 015 – Mienie zlikwidowanych jednostek, 
e) 016 – Dobra kultury, 
f) 017 – Uzbrojenie i sprzęt wojskowy, 
g) 020 – Wartości niematerialne i prawne, 
h) 030 – Długoterminowe aktywa finansowe, 
i) 071 –  Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, 
j) 072 –  Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych,  
k) 073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe, 
l) 077 – Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
m) 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje); 

2) Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunku bankowe: 
a) 130 – Rachunek bieżący jednostki, 
b) 132 – Rachunk dochodów jednostek budżetowych, 
c) 135 – Rachunk środków funduszy specjalnego przeznaczenia, 
d) 137 – Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, 
e) 139 – Inne rachunki bankowe, 
f) 140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe, 
g) 141 – Środki pieniężne w drodze; 

3) Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia: 
a) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 
b) 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 
c) 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych, 
d) 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych, 
e) 224 – Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 

środków europejskich, 
f) 225 – Rozrachunki z budżetami, 
g) 226 – Długoterminowe należności budżetowe, 
h) 228 – Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, 
i) 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, 
j) 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 
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k) 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami, 
l) 240 – Pozostałe rozrachunki, 

m) 245 – Wpływy do wyjaśnienia, 
n) 290 – Odpisy aktualizujące należności; 

4) Zespół 3 – Materiały i towary: 
a) 300 – Rozliczenie zakupu, 
b) 310 –  Materiały; 

5) Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie: 
a) 400 –  Amortyzacja,  
b) 401 – Zużycie materiałów i energii, 
c) 402 – Usługi obce, 
d) 403 – Podatki i opłaty, 
e) 404 – Wynagrodzenia, 
f) 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
g) 409 – Pozostałe koszty rodzajowe, 
h) 490 – Rozliczenie kosztów; 

6) Zespół 6 – Produkty: 
a) 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów; 

7) Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty: 
a) 700 – Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, 
b) 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych, 
c) 750 – Przychody finansowe, 
d) 751 – Koszty finansowe, 
e) 760 – Pozostałe przychody operacyjne, 
f) 761 – Pozostałe koszty operacyjne, 
g) 770 – Zyski nadzwyczajne, 
h) 771 – Straty nadzwyczajne; 

8) Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy: 
a) 800 – Fundusz jednostki, 
b) 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środki z budżetu na inwestycje, 
c) 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, 
d) 851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
e) 855 – Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek, 
f) 860 – Wynik finansowy; 

 
2. W jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe w Gryfinie obowiazują 

niżej podane konta pazabilansowe: 
1) 091 – Środki trwałe w likwidacji; 
2) 092 – Wartości niematerialne i prawne w likwidacji; 
3) 093 – Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne obce w 

użytkowaniu jednostki; 
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4) 094 – Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne własne w obcym 
użytkowaniu; 

5) 291 – Należności zlikwidowanych jednostek (wątpliwe), 
6) 292 – Zobowiązania  warunkowe, 
7) 975 – Wydatki strukturalne, 
8) 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami, 
9) 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych, 
10) 981 – Plan finansowy  niewygasających wydatków, 
11) 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 
12) 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat. 

 

Rozdział 5 
Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej (analityczne księgi 

pomocnicze) kont bilansowych jednostki budżetowej 
  
 § 6. 1. Konta Zespołu 0 – „Majątek trwały”: 
1) ewidencja szczegółowa do konta 011 – „Środki trwałe” obejmuje:  

a) konta analityczne przyjmujące strukturę 011/x/y(zz), gdzie: 
- x – jednocyfrowy kod grupujący środki trwałe przyjmujący wartość 

od 1 do  9,  gdzie  x = 1  oznacza  środki  trwałe  własne  
Starostwa,  x = 2 oznacza środki trwałe sfinansowane środkami 
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, oraz kolejne kody 
wyodrębnionych grup ewidencyjnych  uzależnia się od potrzeb 
planistycznych i sprawozdawczych lub jeżeli przepisy, umowy 
itp. akty dotyczące finansowania środków trwałych tak 
stanowią,  

- y – jednocyfrowy kod środków trwałych budowany w oparciu o 
grupę rodzajową środków określoną w „Klasyfikacji Środków 
Trwałych” (KŚT), 

- (zz) – dwucyfrowy kod oznaczający nazwę projektu, w przypadku 
finansowania środków trwałych środkami pochodzącymi ze 
źródeł zagranicznych lub innego wyodrębnionego źródła, 

b) ewidencję pomocniczą prowadzoną w komputerowych zbiorach 
danych przy użyciu programu „ŚRODKI TRWAŁE”, która 
umożliwia: 

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków 
trwałych i ewentualnego jej zwiększenia lub zmniejszenia, 

- ustalenie wartości poszczególnych grup rodzajowych środków 
trwałych, 

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono 
środki trwałe, 

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji, 



 14

c) tabelę amortyzacyjną planowanego rozkładu amortyzacji 
podstawowych  środków trwałych  i podstawowych wartości 
niematerialnych i prawnych oraz odrębną tabelę amortyzacyjną dla 
środków trwałych finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych lub innymi środkami,  których wyodrębnienie wynika 
z umów, przepisów itp. aktów, 

2) ewidencja szczegółowa do konta 013 – „Pozostałe środki trwałe” 
obejmuje:  
a) konta analityczne o strukturze 013/x(yy), gdzie x to jednocyfrowy 

kod środków trwałych określający rodzaj środków ze względu na ich 
charakter bądź umorzenie na przykład x = 1 –  wyposażenie, x = 2 – 
pozostałe środki trwałe nie stanowiące wyposażenia, x = 3 oznacza 
środki trwałe sfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych, a dalsze wyodrębnienie grup ewidencyjnych  
uzależnia się od potrzeb planistycznych i sprawozdawczych lub jeżeli 
przepisy, umowy itp. akty dotyczące finansowania środków trwałych 
tak stanowią, 

b) (yy) – dwucyfrowy kod oznaczający nazwę projektu, w przypadku 
finansowania środków trwałych środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych; 

c) ewidencję pomocniczą prowadzoną w komputerowych zbiorach 
danych przy użyciu programu „ŚRODKI TRWAŁE, która 
umożliwia: 
- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do 

używania, 
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują 

się środki; 
d) ewidencję ilościową prowadzoną w programie „EWIDENCJA 

WYPOSAŻENIA PL+”; 
3) konto 014 – „Zbiory biblioteczne” przyjmuje strukturę 014/xx, gdzie xx 

dwucyfrowy kod oznacza rodzaj (nazwę) zbioru bibliotecznego 
przyjmujący wartość od 01 do 99, na przykład zbiór piśmienniczy, 
kartograficzny, ikonograficzny, muzyczny, dźwiękowy, audiowizualny i 
elektroniczny oraz dodatkową ewidencję wynikająca z odrębnych 
przepisów; 

4) do konta  015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek” ewidencję 
szczegółową:  
a)  buduje się według struktury 015/xx/yy, gdzie: 

- xx –  dwucyfrowy kod oznaczający zlikwidowaną jednostkę 
organizacyjną, 

- yy – dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj przejętego mienia,  
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b) może stanowić bilans zlikwidowanej jednostki organizacyjnej wraz z 
załącznikami, np. spisy zdawczo – odbiorcze, wykazy itp. 
dokumenty; 

5) konto 016 – „Dobra kultury” przyjmuje strukturę 016/xx, gdzie xx – 
dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj dobra kultury ruchomego lub 
nieruchomego; 

6) konto 017 – „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy” buduje się według zasad 
określonych dla środków trwałych; 

7) analityka do konta 020 – „Wartości niematerialne i prawne” obejmuje:  
a) konta  analityczne  przyjmujące  strukturę 020/x/yy, gdzie  x -  

jednocyfrowy kod wartości niematerialnych i prawnych (WNP) 
określony ze względu na ich umorzenie i przyjmujący wartość, x = 1 
– dla wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo 
(wartości podstawowe)  i x = 2 – dla  wartości niematerialnych i 
prawnych umarzanych  jednorazowo (pozostałe wartości umarzane 
w 100 %), x = 3 dla wartości niematerialnych i prawnych 
(podstawowych) i x = 4 dla wartości niematerialnych i prawnych 
umarzanych w 100 % finansowanych środkami pochodzącymi ze 
źródeł zagranicznych, a dalsze wyodrębnienie grup ewidencyjnych  
uzależnia się od potrzeb planistycznych i sprawozdawczych lub 
jeżeli przepisy, umowy itp. akty dotyczące finansowania WNP tak 
stanowią, 

b) yy – dwucyfrowy kod oznaczający WNP podstawowe stopniowo 
umarzane i jest uszczegółowieniem rodzaju wartości 
niematerialnej i prawnej na przykład licencje, dokumentacja 
techniczna (chroniona prawem autorskim),  nazwa projektu (w 
przypadku finansowania wartości niematerialnych i prawnych 
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych) lub innym 
uszczegółowieniem zależnym od potrzeb sprawozdawczych; 

c) ewidencję pomocniczą prowadzoną w komputerowych zbiorach 
danych przy użyciu programu „ŚRODKI TRWAŁE” oraz tabela 
amortyzacyjna,  która umożliwia: 

- należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i 
prawnych,  

- podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych, 
- odrębne obliczenie umorzenia wartości niematerialnych i 

prawnych finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych (odrębna tabela), 

8) analityka do konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe” 
przyjmuje strukturę 030/xx, gdzie xx dwucyfrowy kod oznaczający 
tytuł składnika długoterminowych aktywów finansowych; 

9) analitykę do konta 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych”  buduje się analogicznie jak do konta 011 
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– „Środki trwałe”  i  020 – „Wartości niematerialne i prawne”, 
przyjmując strukturę 071/x/y lub (yy), gdzie: 
a) x – jednocyfrowy kod oznaczający podstawowe środki trwałe, 

przyjmujący wartość x = 1, podstawowe wartości 
niematerialne i prawne o wartości x =  2, środki trwałe i 
wartości niematerialne i prawne finansowane środkami 
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych o wartości x = 3 i x = 4 
odpowiednio, a kolejne wyodrębnienie kodów ewidencyjnych  
uzależnia się od potrzeb planistycznych i sprawozdawczych 
lub jeżeli przepisy, umowy itp. akty dotyczące finansowania 
środków trwałych i WNP tak stanowią, 

b) y(yy) – jednocyfrowy lub dwucyfrowy kod oznaczający tytuły  
analogicznie jak dla konta 011 i 020; 

10) analitykę do konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych” buduje się  według struktury  072/x/yy, gdzie:  
a) x –  jednocyfrowy kod przyjmujący wartość x = 1 dla umorzenia 

pozostałych środków trwałych i x = 2 dla pozostałych wartości 
niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo), dla 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych o 
wartości x = 3 i x = 4 odpowiednio, a kolejne wyodrębnienie 
kodów ewidencyjnych  uzależnia się od potrzeb planistycznych i 
sprawozdawczych lub jeżeli przepisy, umowy itp. akty dotyczące 
finansowania środków trwałych i WNP tak stanowią, 

b) yy – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł (rodzaj) umarzanych 
pozostałych środków trwałych, na przykład wyposażenie lub 
umarzanych pozostałych wartości niematerialnych i prawnych lub 
nazwa projektu;  

11) analitykę do konta 073 – „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa 
finansowe” buduje się analogicznie jak do konta 030 o strukturze 
073/xx, gdzie xx dwucyfrowy kod oznaczający odpis aktualizujący 
tytułu składnika długoterminowych aktywów finansowych; 

12) analitykę do konta 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”  
buduje się według struktury 080/xx/yy, gdzie:  
a) xx – dwucyfrowy kod oznaczający zadanie inwestycyjne, 

przyjmujący wartość od 01 do 99, z tym że dla xx = od 51 – zadań 
inwestycyjnych, których wyodrębnienie wynika z przepisów, 
umów, potrzeb planistycznych np. zadania finansowane środkami 
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych (nazwa danego projektu), 
zadania finansowane ze środków wymagających ewidencyjnego 
wyodrębnienia, 
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b) yy –  dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj ponoszonych 
nakładów, przyjmujący wartość 01 – dla kosztów bezpośrednich 
poszczególnych obiektów, 02 – dla  jednorodnych grup 
rodzajowych środków trwałych, 03 – koszty pośrednie wspólne 
dla danego zadania, 04 – koszty dotyczące wartości 
niematerialnych i prawnych, 05 – straty i zyski nadzwyczajne 
danego zadania inwestycyjnego, 06 – pierwsze wyposażenie 
inwestycji, a dalsze wyodrębnienie kodów w miarę występujących 
potrzeb np. informacyjnych, sprawozdawczych i innych, 

c) dla zadań inwestycyjnych finansowanych środkami pochodzącymi ze 
źródeł zagranicznych w nazwie kont wskazuje się nazwę funduszu, 
(programu) np. RPO WZ (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa zachodniopomorskiego), bądź finansowanych z 
innych źródeł, których przepisy, umowy i inne dokumenty 
przewidują ewidencyjne wyodrębnienie efektów. 

 
2. Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”: 

1) do konta 130 – „Rachunk bieżący jednostki” :  
a) analitykę buduje się według struktury 130/x/qq(v), gdzie qq – 

fakultatywny dwucyfrowy kod podziału analitycznego uzależniony od 
potrzeb planowania, sprawozdawczości i analizy, x – to jednocyfrowy 
kod oznaczający rodzaj środków budżetowych (subkont 
pomocniczych)  przyjmujący wartość dla:  
- x = 0  subkonto pomocnicze do ewidencji stanu BO lub BZ również 

analityczne zamknięcie roczne, 
-  x = 1  subkonto pomocnicze do ewidencji wydatków budżetowych,  

z wyjątkiem wydatków wyodrębnienych na pozostałych 
subkontach,   

-  x = 2 subkonto pomocnicze do ewidencji dochodów budżetowych, 
z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych z przedsięwzięć 
wyodrębnionych na pozostałych subkontach, 

-  x = 3 subkonto pomocnicze dla ewidencji środków otrzymanych 
na wydatki, z wyjątkiem środków otrzymanych 
wymagających wyodrębnienia, 

-  x = 4 subkonto pomocnicze dla ewidencji dochodów 
przekazanych, z wyjątkiem środków otrzymanych 
wymagających wyodrębnienia, 

-  x = 5 subkonto pomocnicze dla ewidencji zaliczek, refundacji – 
wydatki te klasyfikowane są w dziale 750 – Administracja 
publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, § 4210 – 
Zakup materiałów i wyposażenia, 

- x = 6/qq/c subkonto pomocnicze do ewidencji środków, których 
wyodrębnienie wynika z przepisów, umów lub innych 
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aktów dotyczących danego rodzaju środków, np. 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, gdzie: 
qq – oznacza dane przedsięwziecie, projekt (nazwa 
projektu), itp. poczynając od wartości qq = 01,  c – kod 
tytułu rozliczeń, przyjmujący wartość c = 0 – stan 
środków BO, c = 1 – dochody , c = 2 – wydatki, c = 3 – 
środki otrzymane na wydatki, c =  4 – przekazane 
dochody, c = 5 – zamknięcie roczne kont 
analitycznych,”, 

b) subkonta pomocnicze mogą być tworzone dla ewidencji różnego 
rodzaju środków wymagających ich wyodrębnienia dla dochodów i 
wydatków  budżetowych oraz przeksięgowań rocznych, 

c) (v) – kod oznaczający  przyporządkowanie atrybut - dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego i ma 
zastosowanie do kont analitycznych konta 130 wymagających 
wskazania klasyfikacji budżetowej zgodnie z zasadami 
sprawozdawczości budżetowej; 

2) do konta 132 – „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” analitykę 
buduje się według struktury 132/x/(v), gdzie: 
a) x – jednocyfrowy kod oznaczający bank, w którym prowadzony jest 

rachunek bankowy, 
b) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 

paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania - poprzez  oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

3) do konta 135 – „Rachunk środków funduszy specjalnego przeznaczenia” 
analityka budowana jest dla Zakładowego Funduszy Świadczeń 
Socjalnych, a rachunek środków funduszu przyjmuje strukturę 135/1, 
oraz kolejne jednocyfrowe kody dla danych funduszy; 

4) do  konta 137 – „Rachunk środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi”  konta analityczne buduje się  
według struktury 137/xx/y(v), gdzie:  
- xx – dwucyfrowy kod oznaczający rachunek bankowy projektu (nazwa 

skrótowa), 
- y – jednocyfrowy kod oznaczający sposób wykorzystania środków 

pomocowych projektu, przyjmujący wartość x = 0 - stan środków 
BO, x = 1 – Dochody, x = 2 – Wydatki, x = 3 – Otrzymane środki 
na wydatki, x = 4 – Przekazane dochody, x = 5 – Zamknięcie 
roczne kont analitycznych, a kolejne konta pomocnicze mogą być 
tworzone dla ewidencji różnego rodzaju środków danego projektu 
wymagające ich wyodrębnienia;   



 19

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło 
finansowania - poprzez  oznaczenie wartości tego atrybutu 
znakiem „v” w danych konta księgowego, a atrybut ten wystąpi 
tylko dla wartości y = 1 i 2; 

5) do konta 139 – „Inne rachunki bankowe” analitykę buduje się według 
struktur określonych poniżej:  
a) 139/x/(yy), gdzie: 

- x – jednocyfrowy kod określający rodzaj środków wyodrębniony 
na rachunku bankowy i przyjmujący wartość – x = 0 i 1 Środki 
depozytowe, x = 2 Obsługa środków dla SPZZOZ, a kolejne 
subkonta pomocnicze są tworzone dla ewidencji środków 
wyodrębnionych w określonym celu, dla których prowadzone 
są rachunki bankowe, na przykład dla sum na zlecenie, 
otwarcie akredytywy, 

- (yy) –  dwucyfrowy kod oznaczający tytuł ( na przykład lokaty) lub 
kontrahenta, który może wystąpić w zależności od 
liczebności operacji gospodarczych danego rodzaju 
środków, z zastrzeżeniem zasady określonej pod lit. b,   

b) 139/0/z/(k) – dla sum depozytowych przy dużej liczbie 
występujących kontrahentów  z tytułu rozliczeń wadiów i należytego 
wykonania umowy, wówczas: 

- z – jednocyfrowy kod oznaczający tytuł deponowanych środków i 
przyjmujący wartość dla  z = 1 – wadium,  z = 2 – należyte 
wykonanie umowy, dalsze jednocyfrowe numery dla tytułu 
wymagającego wyodrębnienia, 

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem ‘v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
deponenta (kontrahenta), 

6) do konta 140 – „Krótkoterminowe aktywa finansowZe” analitykę buduje 
się według wzoru 140/xx/yy, gdzie: 
- xx – dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj wyodrębnionej działalności o 

wartości dla xx = 01 – Jednostka budżetowa (JB), następne 
dwucyfrowe kody dla działalności (przedsięwziecia, rodzaju, 
tytułu itp.) wymagającej wyodrębnienia, 

- yy – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł (rodzaj) środków lub składnik 
krótkoterminowych papierów wartościowych, lub waluta 
krótkoterminowego papieru wartościowego; 

7) do konta 141 – „Środki pieniężne w drodze” analitykę buduje się według 
wzoru 141/xx/yy, gdzie: 
- xx – dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj wyodrębnionej działalności 

(zadania, tytułu itp.) o wartości dla xx = 01 – Jednostka 
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budżetowa (JB), xx = 02 – ZFŚS,  xx = 04 – Depozyt, a następne 
dwucyfrowe kody dla operacji gospodarczych wymagających 
wyodrębnienia, np. dla operacji środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych; 

- yy – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł (rodzaj) środków pieniężnych 
w drodze; 

 
3. Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”: 

1) konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” przyjmuje 
strukturę 201/x/y(zz)(k)(v), gdzie: 
- x – jednocyfrowy kod oznaczający rozrachunki związane z 

wyodrębnioną działalnością przyjmującą wartość dla x = 0 – 
Jednostka budżetowa (JB),  x = 1 – Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),  x = 4 – Depozyt oraz kolejne 
kody dla zadań (przedsięwzięć, tytułów itp.), których 
wyodrębnienie wynika z  przepisów, umów lub potrzeb 
sprawozdawczych, na przykład  finansowane środkami 
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,   

- y – jednocyfrowy kod grupujący należności i zobowiązania, 
przyjmujący wartość odpowiednio y = 1 i y = 2 oraz kolejne 
jednocyfrowe kody dla potrzeb grupowania innych tytułów na 
przykład należności gotówkowe, 

- (zz) – dwucyfrowy kod występujący tylko przy zadaniach, 
przedsięwzięciach, tytułach wyodrębnionych oznaczajacy, na 
przykład kolejny  projekt lub zadanie (nazwa projektu), 

- (k) –  kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
kontrahenta, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło 
finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu 
znakiem „v” w danych konta księgowego; 

2) do konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, analitykę 
buduje się według struktury 221/x(k)(v), gdzie: 

- x – jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj powiatowych należności 
budżetowych, na przykład należności publiczno-prawne, 
należności cywilno-prawne, 

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
kontrahenta, 
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- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

3) do konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” analitykę 
buduje się według wzoru 222/xx, gdzie xx – dwucyfrowy kod odbiorcy 
dochodu, na przykład budżet powiatu oraz dla xx = od 51 i dalsze – 
rozliczenie danego projektu (nazwa projektu) lub zadania 
wymagającego ewidencyjnego wyodrębnienia, 

4) do konta 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” konta 
analityczne przyjmują strukturę 223/xx, gdzie xx  - to dwucyfrowy kod 
oznaczający rodzaj (tytuł) otrzymanych środków na wydatki, na 
przykład 01 - środki na wydatki danego roku, 02 – środki na wydatki 
niewygasające oraz dla xx = od 51 i dalsze – rozliczenie danego 
projektu (nazwa projektu) lub zadania wymagające wyodrębnienia, 

5) do konta 224 – „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z 
budżetu środków europejskich”:   
a) prowadzi się konta analityczne według struktury 224/xxx(v) lub 

224/xxx(k)(v) – gdy liczba dotowanych jest znaczna oraz od 
wartości xxx = 500 dla wyodrębnionych rozliczeń dotacji na 
przykład  fiansowanych ze środków pochodzących ze źródel 
zagranicznych lub innych środków wymagajacych wyodrębnienia,  
gdzie: 
- xxx – jednostka, której udzielono dotacji lub zbiór „dotowanych” 
- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości 

dodatkowej „konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie 
znakiem „v” w danych konta księgowego, co umożliwia 
utworzenie kartoteki kontrahenta, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, 
rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji 
budżetowej, źródło finansowania – poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego, 

 b) dotacje przypisane do zwrotu w tym samym roku budżetowym, w 
którym nastąpiło ich przekazanie – kwota zwrotu zmniejsza 
wydatki z tytułu dotacji udzielonej, 

 c) rozliczenie dotacji złożono w styczniu następnego roku 
budżetowego i ustalono kwotę dotacji podlegającą zwrotowi –    a 
dotujący uznaje tę kwotę jako należność z tytułu dochodów 
budżetowych  – to w księgach rachunkowych dotyczących roku, w 
którym nastąpiło przekazanie dotacji przypisanej do zwrotu, należy 
dokonać następujących księgowań: 
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 -  ustalona, na podstawie rozliczenia kwota dotacji podlegająca 
zwrotowi Wn 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu 
środków europejskicj oraz środki z budżetu na inwestycje , Ma 
224 – Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 
środków europejskich, 

 - wartość rozliczonych i przypisanych do zwrotu dotacji 
zaliczonych do należności budżetowych Wn 221, Ma 720 – 
przychody z tytułu dochodów budżetowych (zapis równoległy do 
księgowania Wn 810, Ma 224),  

 d) dotacje przypisane do zwrotu na podstawie rozliczeń 
przedstawionych w trakcie roku budżetowego, ale nie wpłaconych 
na rachunek dotującego do końca roku budżetowego, należy na 
koniec roku wyksięgować z konta 224 (Wn 810, Ma 224) i ująć 
jako należność z tytułu dochodów budżetowych (Wn 221, Ma 720). 

6) do konta 225 – „Rozrachunki z budżetami” przyjmuje strukturę 
225/x/yy(y)/z(v), gdzie:  

- x – jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność (zadanie, 
rodzaj itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka budżetowa 
(JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 
x = 4 – Depozyt oraz kolejny jednocyfrowy kod dla działalności 
wymagającej wyodrębnienia na przykład x = 5 dla środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych lub innych środków 
wymagających wyodrębnienia,  

- yy(y) – dwu lub trzycyfrowy kod (w zależności od potrzeb rozliczeń) 
oznaczający budżet i tytuł rozrachunku z danym budżetem lub 
nazwa projektu (zadania), 

- z – jednocyfrowy kod będący uszczegółowieniem danego tytułu, na 
przykład w podatku VAT – podatek VAT należny, podatek VAT 
naliczony, rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło 
finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu 
znakiem „v” w danych konta księgowego; 

7) do konta 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” analityka 
obejmuje: 
a) konta analityczne budowane według wzoru 226/x(k)(v), gdzie: 

- x – to jednocyfrowy  kod oznaczający jednostkę/dłużnika lub tytuł 
wymagajacy wyodrębnienia, 

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości 
dodatkowej „konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie 
znakiem „v” w danych konta księgowego, co umożliwia 
utworzenie kartoteki kontrahenta, 
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- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, 
rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji 
budżetowej, źródło finansowania – poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego, 

b) zestawienie rejestrowe długoterminowych należności z tytułu 
zajęcia pasa drogowego, z wyszczególnieniem dłużnika, numeru 
decyzji, wysokości należności przypadających w poszczególnych 
latach -  prowadzone w programie EXCEL; 

8) do konta 228 – „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi” konta analityczne buduje 
się według wzoru 228/xx/y, gdzie: 
- xx – dwucyfrowy kod oznaczający kolejny projekt (nazwa projektu) 

realizowany z udziałem środków zagranicznych, 
- y – środki otrzymane na pokrycie wydatków na realizację 

programów, dla  y = 1 środki funduszy pomocowych na 
realizację projektu, y = 2 środki otrzymane na realizację projektu 
w ramach prefinansowania, x=3 środki otrzymane na realizację 
projektu w ramach prefinansowania ze środków własnych 
powiatu;  

9) do konta 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” konta 
analityczne przyjmują strukturę 229x/y(v), gdzie: 

- x – jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność (zadanie, 
tytuł itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka budżetowa 
(JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 
x = 4 – Depozyt, a dalsze jednocyfrowe kody dla działalności 
wyodrębnionej na przykład x = 5 dla środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych lub dla środków wymagajacych 
wyodrębnienia, 

- y – jednocyfrowy kod oznaczający tytuł rozliczenia 
publicznoprawnego, na przykład y = składka społeczna, y = 2 
składka zdrowotna, y = 3 Fundusz Pracy, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło 
finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu 
znakiem „v” w danych konta księgowego; 

10) do konta 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, ewidencja 
szczegółowa obejmuje: 
a) konta analityczne budowane  według wzoru  231x(v), gdzie;  

- x –  jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 
(zadanie, tytuł itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – 
Jednostka budżetowa (JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),  x = 4 – Depozyt, a kolejne 
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jednocyfrowe kody dla działalności wyodrębnionej, na 
przykład dla środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych 
bądź środków wymagających wyodrębnienia, 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, 
rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji 
budżetowej, źródło finansowania – poprzez oznaczenie 
wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego; 

b) szczegółową imienną ewidencję wypłaconych wynagrodzeń 
(świadczeń) poszczególnych pracowników i innych osób 
fizycznych, prowadzoną w komputerowych zbiorach danych przy 
użyciu programu kadrowo - płacowego; 

11) do konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, konta 
analityczne przyjmują strukturę  234/x/y(k)(v), gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie, tytuł itp.)  przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych (ZFŚS), x = 4 – Depozyt oraz kolejne jednocyfrowe 
kody dla działalności wyodrębnionej, na przykład dla środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych lub innych środków 
wymagających wyodrębnienia, 

- y – tytuł rozrachunku z pracownikami, 
- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 

„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
rozliczeń pracowników, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

12) do konta 240 – „Pozostałe rozrachunki” prowadzi się konta analityczne 
według struktury 240/x/yyy(v), a dla sum depozytowych analogicznie 
jak do konta 139/0, gdzie : 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(przedsiewzięcie, rodzaj itp. ) przyjmujący wartość dla x = 0 – 
Jednostka budżetowa (JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), x = 4 – Depozyt, x = 5 – 
Rozrachunki ZZOZ i dalsze jednocyfrowe kody dla działalności 
wyodrębnionej, na przykład dla środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych lub innych środków wymagajacych 
wyodrębnienia, 

- yyy – tytuł rozrachunku, roszczenia i rozliczenia, a od yyy = 500 dla 
rozrachunków finansowanych ze środków wyodrębnionych, na 
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przykład dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych lub 
innych środków wymagających wyodrębnienia (nazwa 
kolejnego projektu, zadania itp.), 

- - (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, 
rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji 
budżetowej, źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości 
tego atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego 
(wystąpienie atrybutu dla tytułów wymaganych przepisami w 
sprawie sprawozdawczości budżetowej);  

13) do konta 245 – „Wpływy do wyjaśnienia” prowadzi się konta 
analityczne według struktury 245xx/yy(v), gdzie: 
- xx –  dwucyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(przedsięwziecie, rodzaje środków itp.) przyjmujący wartość  
dla  xx = 01 – Jednostka budżetowa, xx = 02 – Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, xx = 03 – Depozyt oraz 
dalsze dwucyfrowe kody uzależnia się od potrzeb 
sprawozdawczych i ewidencyjnych,  

- yy – dwucyfrowy kod tytułu niewyjaśnionej wpłaty, 
- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział 750 – 

Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, w 
pozycji „paragraf” symbol 4990;  

14) do konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności” analitykę buduje się 
według struktury  290/x/(k) lub 290/x/(k)(v), gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadania, tytułu itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych (ZFŚS), x = 4 – Depozyt, x = 5 – Rozrachunki ZZOZ 
oraz  kolejne jednocyfrowe kody dla działalności 
wyodrębnionej, 

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
rozliczeń z kontrahentem, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

15) kontom analitycznym do kont syntetycznych Zespołu – 2 
„Rozrachunki i rozliczenia”, dochody i wydatki, przychody i rozchody, 
których nie ujmuje się w podziale na pozycje klasyfikacji budżetowej 
nie przyporządkowuje się atrybutów kodu (v). 
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4. Zespół 3 – „Materiały i towary”:  
1) konta 300 – „Rozliczenie zakupu” stosowane dla potrzeb ewidencji 

rozliczenia zakupu, a konta  analityczne przyjmują strukturę 300/xx , 
gdzie xx – to dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj (tytuł itp.) 
rozliczenia, a zastosowanie konta uzależnia się od występujących 
potrzeb sprawozdawczych i rozliczeniowych w tym zakresie; 

2) do konta 310 – „Materiały” ewidencja szczegółowa obejmuje: 
a) konta analityczne dla ewidencji wartościowej materiałów 

powierzonych przyjmujące strukturę 310/x/yy, gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie, tutuł itp.) ze środków której sfinansowano zakup 
materiałów, przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB), x = 1 – Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych (ZFŚS), x = 4 – Depozyt oraz  kolejne 
jednocyfrowe kody dla działalności wyodrębnionej, na 
przykład dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
lub innych środków wymagających wyodrębnienia, 

- yy – nazwa kontrahenta i powierzonego materiału, a dla 
materiałów finansowanych ze środków wyodrębnionych nazwę 
kolejnego projektu (zadania) poczynając od wartości yy = 50, 

b) konta pomocnicze 310/0/99 dla ewidencji wartościowej materiałów 
zinwentaryzowanych metodą spisu z natury na dzień 31 grudnia 
(odpisywane w koszty działalności w momencie zakupu), 

c) konto pomocnicze 310/0/98 dla ewidencji wartościowej materiałów 
będących na wyposażeniu magazynu powodziowego 
zinwentaryzowanych metodą spisu z natury na dzień 31 grudnia, 

d) konto pomocnicze 310/0/xx, gdzie xx – dwucyfrowy kod 
oznaczający rodzaj materiałów, nadawany według potrzeb w miarę 
występujących operacji gospodarczych lub dla potrzeb sporządzenia 
sprawozdania finansowego (bilansu).  

5. Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”: 
1) do konta 400 – „Amortyzacja” analitykę buduje się według struktury 

400/x/(v), gdzie:  
- x – jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj  amortyzowanych środków, 

przyjmujący   wartość  x = 1 dla  amortyzacji środków trwałych i 
x = 2 dla amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,  x = 3 
i 4 odpowiednio, dla amortyzacji środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych finansowanych środkami ze źródeł 
zagranicznych lub innymi środkami wyodrębnionymi 
ewidencyjne, gdzie dodatkową ewidencję analityczną stanowi 
oddzielna – dla danego projektu (zadania) tabela amortyzacyjna 



 27

według poszczególnych obiektów inwentarzowych, oraz konto 
analityczne 400/9 do księgowań rocznych (zerowanie konta), 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło 
finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu 
znakiem „v” w danych konta księgowego; 

2) do kont kosztów od 401 do 405 i konta 409, określonych w § 5 ust. 1 
pkt 5 analitykę buduje się według struktury 40(c)x/yy/(v) gdzie:  
- c – trzecia cyfra wymienionych kont syntetynych kosztów, 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(przedsiewzięcie, rodzaj itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – 
Jednostka budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod 
wyodrębnionej działalności uzależnia się od potrzeb 
planistycznych, sprawozdawczych i potrzeb analizy oraz konto 
analityczne 40(c)/x/99 do księgowań rocznych (zerowanie 
konta),  

- yy – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł (grupę) kosztów 
ponoszonych na zadania jednostki, na przykład yy = 01 – 
Koszty zadań, z wyjątkiem kosztów projektów realizowanych 
ze środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych i 
podlegajacych wyodrębnieniu, a dla yy = od 02 – Koszty 
kolejnych projektów ( nazwa projektu) realizowanych ze 
środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych lub zadań 
podlegajacych wyodrębnieniu dla potrzeb planowania, 
sprawozdawczości i analizy, 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

3) konto 490 – „Rozliczenie kosztów” przyjmuje strukturę 490/xx, gdzie 
xx dwucyfrowy kod oznaczający tytuł rozliczanego kosztu, a 
stosowanie konta i wyodrębnienie poszczególnych rozliczanych 
kosztów uzależnia się od występujących  potrzeb ewidencyjnych i 
sprawozdawczych. 

6. Zespół 6 – „Produkty”: 
1) do konta 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, konta 

analityczne przyjmują strukturę  640/x/y/zz,  gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod wyodrębnionej 
działalności, 
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- y – jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj rozliczeń, przyjmujący 
wartość y = 1 to rozliczenia czynne, a y = 2 to rozliczenia bierne, 

- zz – tytuł rozliczeń międzyokresowych, a dla rozliczeń związanych ze 
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub środkami 
podlegającymi wyodrębnieniu należy przyjąc kolejny dwucyfrowy 
kod liczbowy.  

7. Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”: 
1) do konta 700 – „Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia” konta 

analityczne przyjmują strukturę 700/x/y/zzz(v), gdzie: 
- x – jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność (zadanie 

itp.)  przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka budżetowa (JB) 
oraz kolejny jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności, np. 
projekty (zadania)  finansowane środkami pochodzacymi ze źródeł 
zagranicznych lub innymi środkami podlegającymi 
wyodrębnieniu, 

- y – jednocyfrowy kod przyjmujący wartość y = 1 – przychody ,  y = 2  
koszty, 

- zzz – trzycyfrowy kod oznaczający przedmiot i kierunek sprzedaży 
oraz tytuł lub projekt czy zadanie (nazwa projektu), gdzie 
pierwsza cyfra oznacza kierunek sprzedaży, na przykład 101 – 
oznacza usługi – za ksero,  

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródło 
finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu 
znakiem „v” w danych konta księgowego; 

- oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 700/x/y/999 – przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta); 

2) do konta 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” konta 
analityczne przyjmują strukturę 720/x/yy/(v), gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie, przedsiewzięcie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – 
Jednostka budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod 
wyodrębnionej działalności (wyodrębnionych środków),  

- yy – dwucyfrowy kod określający tytuł lub grupę tytułów przychodów  
o podobnym charakterze lub nazwę uszczegółowienia tytułu 
wyodrębnianego dla potrzeb planistycznych, sprawozdawczych 
lub analizy, w tym przyjmuje się, dla wartości yy = 09 - 
Przychody jednostki budżetowej pozostałe ( nie ujęte w innych 
pozycjach) tylko dla tytułu przychodu występującego 
sporadycznie lub jednorazowo o,  yy = 02 –  Przychody z zasobu 
geodezyjno- kartograficznego (ZGK), yy = 01 – opłata 
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komunikacyjna,  yy = 03 – opłata za zajęcie pasa drogowego, od 
yy = 50 do yy = 80 – Środki pochodzace ze źródeł zagranicznych 
na dany projekt (nazwa projektu),  

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

-  oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne „720/0/98 –  Przychody z tytułu 
dochodów budżetowych  JST” i konto „720/x/99 -  przeksięgowania 
roczne (zerowanie konta);  

3) do konta 750 – „Przychody finansowe” konta analityczne przyjmują 
strukturę 750/x/yy/(v), gdzie :  
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie, przedsięwzięcie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – 
Jednostka budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod 
wyodrębnionej działalności (wyodrębnionych środków), 

- yy – dwucyfrowy kod określający tytuł lub grupę tytułów  
przychodów o zbliżonym charakterze, w tym przyjmuje się dla 
wartości yy = 01 – Przychody finansowe (nie ujęte w 
pozostałych pozycjach) tylko dla tytułów występujących 
sporadycznie lub jednorazowo, yy = 02  - Odpisy aktualizujące 
należności przychodów finansowych (rozwiązanie odpisu ),  yy 
= 03 – Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych, yy = 04 – Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie 
należności (dochodów) powiatowych, z wyjątkiem odsetek z 
tytułu zwłoki w zapłacie opłat geodezyjno – kartograficznych  
(ZGK), które przyjmują wartośc yy = 05,  yy = 06 -  
Dywidendy i udziały w zyskach innych podmiotów 
gospodarczych, od yy = 51  do yy = 80 – Środki pochodzące ze 
źródeł zagranicznych (nazwa projektu) oraz kolejne kody 
wyodrębniane dla potrzeb planistycznych, sprawozdawczych 
oraz analizy,    

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

-  oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 750/x/99 – przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta); 

4) do konta 751 – „Koszty finansowe” konta analityczne przyjmują 
strukturę 751/x/yy/(v), gdzie: 
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- x – jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 
(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejny  jednocyfrowy kod wyodrębnionej 
działalności (wyodrębnionych środków), 

- yy –  dwucyfrowy kod określający tytuł lub grupę tytułow kosztów 
finansowych o podobnym charakterze, w tym przyjmuje się dla 
wartości yy = 01 – odsetki od pożyczek,  yy = 02 – Odsetki od 
kredytów i obligacji, yy = 03 - Odpisy aktualizujące należności 
przychodów finansowych, yy = 04 – Odsetki za zwłokę w 
zapłacie zobowiązań  oraz od yy = 51 - koszty finansowe 
projektów z udziałem środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, odrębnie dla każdego projektu (nazwa projektu),  

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

 - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 751/x/99 – Przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta); 

5) do konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne” konta analityczne 
przyjmują strukturę 760/x/yy/(v), gdzie:   
- x –  jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod wyodrębnionej 
działalności (wyodrębnionych środków), 

- yy –  dwucyfrowy kod określający tytuł lub grupę lub rodzaj 
przychodu operacyjnego,  na przykład  yy = 01 – Przychody ze 
sprzedaży składników majątkowych, yy = 02 – Odszkodowania 
i darowizny,  yy = 03 – Zmniejszenia odpisów aktualizujących 
należności (z wyjątkiem dotyczących przychodów 
finansowych), bez zmniejszeń odpisów należności ZGK,   yy = 
04 – Zmniejszenia odpisów aktualizujących związanych z ZGK 
(z wyjątkiem dotyczących przychodów finansowych),  od yy = 
51  do yy = 80 – Pozostałe przychody operacyjne projektów z 
udziałem środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych 
(podać krótką nazwę projektu) oraz kolejne kody wyodrębniane 
dla potrzeb planistyczny,  sprawozdawczych oraz analizy,     

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego, 
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-  oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 760/x/99 – przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta); 

6) do konta 761 – „Pozostałe koszty operacyjne” konta analityczne 
przyjmują strukturę 761/x/yy/(v), gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejne jednocyfrowe kody wyodrębnionej 
działalności (wyodrębnionych środków), 

- yy –  dwucyfrowy kod określający tytuł (grupę) pozostałego kosztu 
operacyjnego na przykład,  yy = 01 – Odpisane przedawnione, 
umorzone i nieściągalne należności, bez ZGK (jeżeli nie są 
pokrywane z odpisu aktualizującego), yy = 02 – Odpisane 
przedawnione, umorzone i nieściągalne należności dotyczące 
ZGK (jeżeli nie są pokrywane z odpisu aktualizującego), yy = 
03 - Odpisy aktualizujące należności, bez ZGK, yy = 04 - 
Odpisy aktualizujące należności dotyczące ZGK, yy = 05 – 
Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania,  i kolejny 
dwucyfrowy kod wyodrębnionego przychodu operacyjnego 
uzależnia się od potrzeb planistycznych, sprawozdawczych i 
analizy, na przykład yy = 51 i kolejne kody jako pozostałe 
koszty operacyjne projektów z udziałem środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (nazwa projektu),   

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
źródło finansowania – poprzez oznaczenie wartości tego 
atrybutu znakiem „v” w danych konta księgowego; 

-  oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 761/x/99 – przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta); 

7) do konta 770 – „Zyski nadzwyczajne” konta analityczne przyjmują 
strukturę  770/x/yy, gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB)  oraz kolejny jednocyfrowy kod wyodrębnionej 
działalności (wyodrębnionych środków), 

- yy – dwucyfrowy kod tytułu powstania zysku nadzwyczajnego, w tym 
odrębny dwucyfrowy kod dla tytułu zysku nadzwyczajnego 
wymagający wyodrębnienia, na przykład zyski związane ze 
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, bądź ze 
środków wymagających ewidencyjnego wyodrębnienia, 
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-  oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 770/x/99 – przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta); 

8) do konta 771 – „Straty nadzwyczajne” konta analityczne przyjmują 
strukturę  771/x/yy, gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod wyodrębnionej 
działalności (wyodrębnionych środków), 

- yy – dwucyfrowy kod tytułu powstania straty nadzwyczajnej, w tym 
odrębny dwucyfrowy kod dla tytułu straty nadzwyczajnej 
wymagający wyodrębnienia, na przykład straty związane ze 
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, bądź ze 
środkami innymi wymagającymi ewidencyjnego wyodrębnienia, 

- oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne 771/x/99 – przeksięgowania roczne 
(zerowanie konta).  

8. Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”: 
1) do konta 800 – „Fundusz jednostki” konta analityczne buduje się 

według wzoru  800/x/y/zzz, gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka budżetowa (JB), i 
dalej jednocyfrowy kod wyodrębnionej działalności również 
zadania (przedsięwzięcia) wymagajacego ewidencyjnego 
wyodrębnienia, na przykład równowartość majątku trwałego i 
obrotowego finansowana środkami pochodzącymi ze źródeł 
zagranicznych  lub z innych źródeł, których przepisy lub umowy 
przewidują wyodrębnienie, jak również dla potrzeb 
sprawozdawczych i analizy, 

- y – jednocyfrowy kod oznaczający równowartość rodzaju majątku 
trwałego i obrotowego i przyjmujący wartość dla y = 1 – Środki 
trwałe, y = 2 – Wartości niematerialne i prawne, y = 3 – Fundusz 
inwestycyjny, y = 4 – Fundusz obrotowy, 

- zzz – trzycyfrowy kod oznaczający przyczyny zwiększenia bądź 
zmniejszenia funduszu poprzez oznaczenie pierwszą cyfrą 
trzycyfrowego kodu – dla zwiększeń = 1 i dla zmniejszeń = 2, 
na przykład 800/0/1/101 oznacza równowartość środków 
trwałych zwiększonych z tytułu zakupu lub wytworzenia, a od 
wartości zzz = 50 tytuły zwiekszeń bądź zmniejszeń danego 
projektu, zadania (przedsiewziecia itp), 

- oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne o wartości 800/x/y/000 oznaczające 
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stan BO poszczególnych rodzajów majątku trwałego i obrotowego, 
oraz o wartości 800/x/y/999 – do analitycznych przeksięgowań 
rocznych.   

2) do  konta 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków 
europejskich  oraz środki z budżetu na inwestycje” analitykę buduje się  
według wzoru 810/x(v), gdzie:  
- x –   jednocyfrowy kod przyjmujący wartość dla x = 1 – Dotacje 

budżetowe (udzielone), x = 2 równowartość wydatków 
inwestycyjnych, x = 3 dla dotacji udzielonych finansowanych 
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub innych 
źródeł wymagających wyodrębnienia z nazwą projektu, zadania, 
przedsięwziecia itp. w tytule konta analitycznego,  

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej  – 
poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych 
konta księgowego; 

- wyodrębnia się konto analityczne do zamknięć rocznych o strukturze 
810/9; 

3) do konta 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
analitykę buduje się  według struktury 840/x/y/zz, gdzie: 
- x –   jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 

(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 0 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejny jednocyfrowy kod wyodrębnionej 
działalności, 

- y –  jednocyfrowy kod przyjmujący wartość y = 1 dla przychodów 
przyszłych okresów i wartość y = 2 dla rezerw na przyszłe 
zobowiązania, 

- zz – dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj (tytuł)  przyszłych 
przychodów lub tytuł rezerw; 

4) do konta 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” analitykę 
buduje się według struktury 851/xxx, gdzie:  
- xxx – trzycyfrowy kod oznaczający źródła  zwiększeń bądź kierunki 

zmniejszeń funduszu, poprzez oznaczenie pierwszą cyfrą 
trzycyfrowego kody – dla zwiększeń 1 i dla zmniejszeń 2, 

 - oprócz kont analitycznych budowanych w strukturze jak wyżej 
prowadzi się konto analityczne o wartości 851/100 oznaczające stan 
BO i konto pomocnicze  851/999 –  do analitycznych przeksięgowań 
rocznych;   

5) do konta 855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” konta 
analityczne przyjmują strukturę analogicznie jak do konta 015 – 
„Mienie zlikwidowanych jednostek”; 

6) do konta 860 – „Wynik finansowy” analitykę buduje się według 
struktury 860x(qq), gdzie:  
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- x – to jednocyfrowy kod  oznaczający wyodrębnioną działalność 
(przedsięwziecie, zadanie itp.)  przyjmujący wartość  dla x = 0 – 
jednostka budżetowa (JB)  oraz kolejne kody jednocyfrowe dla 
potrzeb sprawozdawczych i analizy, na przykład dla x = 1 – dla 
wyniku finansowego przedsięwzieć (zadań) finansowanych 
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub innych 
źródeł, 

- (qq) – fakultatywny dwucyfrowy kod określający nazwę projektu, 
zadania (przedsięwzięcia) wyodrębnionego ewidencyjnie.  

 

Rozdział 6 
Budowa kont analitycznych do kont pozabilansowych  

jednostki budżetowej 
 

§ 7. Zasady budowy kont analitycznych kont pozabilansowych : 
1) do konta 091 – „Środki trwałe w likwidacji” analityka przyjmuje 

strukturę 091/x/y, gdzie: 
- x – jednocyfrowy kod przyjmujący wartość x = 1 dla podstawowych 

środków trwałych i x = 2 dla pozostałych środków trwałych, 
- y – jednocyfrowy kod oznaczający dla podstawowych środków 

trwałych grupę rodzajową według KŚT a dla  pozostałych 
środków trwałych grupę tych środków, analogiczna jak do konta 
013, na przykład  wyposażenie; 

2) do konta 092 – „Wartości niematerialne i prawne w likwidacji” 
analitykę buduje się według struktury 092/x/y, gdzie: 
- x – jednocyfrowy kod przyjmujący wartość x = 1 dla podstawowych 

wartości niematerialnych i prawnych i x = 2 dla pozostałych 
wartości niematerialnych i prawnych, 

- y – jednocyfrowy kod oznaczający nazwę wartości niematerialnej i 
prawnej, analogiczna jak do konta 020; 

3) do konta 093 – „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne obce w 
użytkowaniu jednostki” analityka przyjmuje strukturę 093/x/y: 
a) gdzie: 

- x – jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj obcego środka trwałego, 
na przykład podstawowe, pozostałe środki trwałe obce, 
nieruchomości Skarbu Państwa, 

- y – jednocyfrowy kod oznaczający dla podstawowych środków 
trwałych grupę rodzajową KŚT lub nazwę składników obcych; 

 b) ewidencję uszczegółowiająca nieruchomości Skarbu Państwa 
prowadzi się  w postaci komputerowych zbiorów w programie 
EXCEL; 
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4) do konta 094 – „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne własne 
w obcym użytkowaniu” analityka przyjmuje strukturę jak do konta 093; 

5) do konto 291 – „Należności zlikwidowanych jednostek (wątpliwe)” i  
292 – „Zobowiązania warunkowe” ewidencja szczegółowa obejmuje: 
a) konta analityczne budowane według struktury 291/xx , 292/xx, gdzie 

xx dwucyfrowy kod oznaczający kontrahenta (tytuł) należności i 
zobowiązania, na przykład należności/zobowiązania (wątpliwe) 
danej zlikwidowanej jednostki, gwarancje i poręczenia, 

b) wykaz zobowiązań należności będący integralną częścią protokołu 
zdawczo – odbiorczego z likwidacji danej jednostki; 

6) do konta 975 – „Wydatki strukturalne”  ewidencja analityczna 
prowadzona jest:  
a) na koncie analitycznym o strukturze 975/x/y, gdzie: 

- x – jednocyfrowy kod oznaczający wyodrębnioną działalność 
(zadanie itp.) przyjmujący wartość dla x = 1 – Jednostka 
budżetowa (JB) oraz kolejne kody wyodręnionej działalności,  

- y – jednocyfrowy kod oznaczający wydatki strukturalne 
przyjmujący wartość y = 1 oraz kolejne kody jednocyfrowe 
uzależnia się od potrzeb sprawozdawczych i analizy, 

b) na koncie 975/x/y dokonuje się zapisów księgowych (dekretacja)  na 
podstawie dowodów źródłowych sporządzając za okresy miesięczne 
lub dzienne polecenie księgowania  PK (wydruk z systemu) - 
poniesionych wydatków strukturalnych oraz bezwzględnie w treści 
operacji gospodarczej podać pozycje księgowe dowodów 
źródłowych dokumentujących poniesione wydatki strukturalne,  

c) w formie zbioru danych rejestrowych w aplikacji „Dziennik 
księgowań/Polecenie księgowania” w sekcji „Dane podstawowe 
dokumentu” w zakładce „Dekrety” przez wskazanie podczas 
rejestracji przy kwocie wydatku numeru obszaru i kodu wydatku 
strukturalnego; 

7) do konta 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – 
służącego do ewidencji wartości wzajemnych rozliczeń między 
jednostkami organizacyjnymi powiatu – konta analityczne buduje się 
według struktury 976/xx/yy/zz, gdzie:  
a) xx – dwucyfrowy kod oznaczający przedmiot wyłączeń  na przykład 

należności, zobowiazania, przychody, koszty, zyski zawarte w 
aktywach, nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości 
niematerialne, 

b) yy – dwucyfrowy kod określający tytuł (rodzaj) będący 
uszczegółowieniem przedmiotu wyłączeń, na przykład według 
pozycji sprawozdnia finansowego to: usługi obce, przychody 
finansowe, sprzedaż środków trwałych, nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych, 
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c) zz – dwucyfrowy kod bedący  uszczegółowienie tytułu (rodzaju) 
wyłączenia, na przykład w tytule „sprzedaż środków 
trwałych”/określenie konktetnego środka trwałe, w tytule 
„usługi obce” – określenie rodzaju usługi oraz wartość  zz = 
99 – dla zamknięć rocznych na podstawie zestawiena 
(informacji o transakcjach) podlegających wyłączeniu w 
łącznym sprawozdaniu finansowm jednostki samorządu 
terytorialnego, 

d) zapisy na koncie 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 
dokonywane są na bieżąco na podstawie dokumentów żródłowych 
lub na podstawie Polecenia księgowania, nie później niż na koniec 
okresu sprawozdawczego; 

8) do konta 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych” analitykę 
buduje się według struktury 980/x(v), gdzie: 
- x – kod oznaczający tytuł (element) planu finansowego i przyjmujący 

wartość dla x = 1 – Plan wydatków budżetowych oraz kolejne 
kody analitycznych kont pomocniczych dla potrzeb 
sprawozdawczych i ewidencyjnych, a dla  x = 9 – księgowania 
roczne (związane z zamknięciem konta 980), 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej  – 
poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych 
konta księgowego – atrybut ten nie wystąpi przy koncie 
analitycznym x = 9; 

9) do konta 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków” analitykę 
prowadzi się według struktury 981/xx(v), gdzie: 
- xx – dwucyfrowy kod oznaczający zadanie budżetowe ujęte w planie 

wydatków niewygasających, a dalsze tworzenie analitycznych 
kont pomocniczych uzależnione jest od potrzeb 
sprawozdawczych i ewidencyjnych, oraz dla  xx = 99 – 
Księgowania roczne (związane z zamknięciem konta 981), 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej  – 
poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w 
danych konta księgowego; 

10) do konta 998 – „Zaangażowanie wydatków roku bieżącego” konta 
analityczne przyjmują strukturę 998/x(v), gdzie: 
 - x –  jednocyfrowy kod przyjmujący wartość dla x = 1 – prawne 

zaangażowanie wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym danego roku, x = 2 – prawne zaangażowanie 
wydatków budżetowych ujętych w planie wydatków 
niewygasających (dalsze tworzenie analitycznych kont 
pomocniczych uzależnione jest od potrzeb sprawozdawczych i 
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ewidencyjnych) oraz dla  x = 9 – dla księgowań operacji 
gospodarczych rocznych związanych z zamknięciem konta 998, 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej  – 
poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych 
konta księgowego - atrybut ten nie wystąpi przy koncie 
analitycznym x = 9; 

11) do konta 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych 
lat” konta analityczne przyjmują strukturę 999x(v), gdzie : 
- x  - jednocyfrowy kod przyjmujący wartość dla x = 1 – prawne 

zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych, x = 2 – 
równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych  w 
latach poprzednich obciążających plan finansowy roku 
bieżącego, x = 3 zaangażowanie wydatków budżetowych 
obciążających plan finansowy wydatków niewygasajacych 
(dalsze tworzenie analitycznych kont pomocniczych 
uzależnione jest od potrzeb sprawozdawczych i ewidencyjnych) 
oraz dla  x = 9 – dla księgowań operacji gospodarczych 
rocznych związanych z zamknięciem konta 998, 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej  – 
poprzez oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych 
konta księgowego - atrybut ten nie wystąpi przy koncie 
analitycznym x = 9; 

 
§ 8. W planowaniu i ewidencji księgowej stosuje się następujące 

symbole dla oznaczenia dysponentów : 
a) GN – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego, 
b) BR – Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu, 
c) OR – Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji, 
d) KM – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, 
e) RI –  Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, 
f) EK – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
g) I  –  Kierownik Referatu Informatyki 
h) ZD – Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami, 
i) PCPR – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), 
j) OŚ – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa, 
k) GP – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, 
l) ZK – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
m) FK – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego, 
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n) AB – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, 
o) AZ – Biuro Obsługi Archiwum Zakładowego (upoważniony 

pracownik). 
 
 
 

Rozdział 7 
Wykaz kont księgi głównej dochodów Skarbu Państwa 

 
§ 9. W ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa obowiązują 

następujące bilansowe konta syntetyczne: 
1) Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunku bankowe: 

a) 139 – Inne rachunki bankowe, 
b) 141 – Środki pieniężne w drodze; 

2) Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia: 
a) 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 
b) 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych, 
c) 225 – Rozrachunki z budżetami, 
d) 226 – Długoterminowe należności budżetowe, 
e) 240 – Pozostałe rozrachunki, 
f) 290 – Odpisy aktualizujące należności. 

 

Rozdział 8 
Budowa kont analitycznych do  kont księgi głównej dochodów 

 Skarbu Państwa 
  

§ 10.  Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”: 
1) konto 139  - „Inne rachunki bankowe” - analitykę buduje się według 

struktury 139/xx/y(v), gdzie:  
a) xx -  dwucyfrowy kod  określający  źródło dochodu, na przykład xx 

= 01 – opłata wieczystego użytkowania,  
b) y – jednocyfrowy kod przyjmujący wartość x = 1 – należność 

główna, x = 2 – odsetki, x = 3 koszty upomnienia, x = 4 – 
podatek VAT – dalsze uszczegółowienie wpływów uzależnia się 
od potrzeb ewidencyjnych i sprawozdawczych, 

c) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
poprzez  oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w 
danych konta księgowego; 

2)  konto 141 – „Środki pieniężne w drodze” przyjmuje strukturę według 
wzoru 140/xx, gdzie xx – dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj środków 
pieniężnych w drodze;  
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2. Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”: 

1) konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” - analitykę 
buduje się według struktury 221/xx/y(k)(v), gdzie:  

a) xx – dwucyfrowy kod  określający  źródło dochodu, na przykład xx 
= 01 – opłata wieczystego użytkowania,  

b) y – jednocyfrowy kod przyjmujący wartość x = 1 – należność 
główna, x = 2 – odsetki, x = 3 koszty upomnienia, x = 4 – 
podatek VAT – dalsze uszczegółowienie wpływów uzależnia 
się od potrzeb ewidencyjnych i sprawozdawczych, 

c) (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
deponenta (kontrahenta), 

c) (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
poprzez  oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w 
danych konta księgowego; 

2) konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” - analitykę buduje 
się według wzoru 222/xx(v), gdzie:  
- xx – dwucyfrowy kod  określający  źródło dochodu, na przykład xx = 

01 – opłata wieczystego użytkowania,  
- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 

paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, poprzez  
oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego; 

3) konto 225 – „Rozrachunki  budżetami” przyjmuje strukturę  
225/x/yy(z)(v), gdzie:  
- x – jednocyfrowy kod oznaczający tytuł rozliczenia z budżetem, na 

przykład x = 1 -  Rozliczenie z tytułu VAT, x = 2 – Należności z 
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa  oraz następne tytuły w 
miarę występujących operacji gospodarczych, 

- yy - dwucyfrowy kod oznaczający uszczegółowienie tytułu (źródło 
dochodu), 

- (z) –  jednocyfrowy kod będący uszczegółowieniem danego dochodu, 
na przykład z = 1 – należność główna – występowanie członu w 
strukturze konta jest fakultatywne a uzależnione jest od wielkości 
wpływów z danego tytułu, 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, poprzez  
oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w danych konta 
księgowego; 
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3) konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” przyjmuje 
strukturę 226/xx/y(k)(v), gdzie: 

- xx – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł należności, na przykład xx = 
01 – należności budżetowe, 

- y – jednocyfrowy kod oznaczający rodzaj budżetowej należności 
długoterminowe,  

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
deponenta (kontrahenta), 

- (v) –  kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
poprzez  oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w 
danych konta księgowego; 

4) konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” – analitykę buduje się według  
struktury 240/xx, gdzie: xx – dwucyfrowy kod oznaczający tytuł 
pozostałego rozrachunku; 

5) konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” – analitykę buduje się 
według struktury 290/xx/(k)(v), gdzie; 

- xx – dwucyfrowy kod oznaczający odpis aktualizacyjny danego 
dochodu, 

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
deponenta (kontrahenta), 

- (v) – kod oznaczający przyporządkowanie atrybutu – dział, rozdział, 
paragraf, finansowanie paragrafu klasyfikacji budżetowej, 
poprzez  oznaczenie wartości tego atrybutu znakiem „v” w 
danych konta księgowego; 

 
 

Rozdział IX 
Wykaz kont ewidencji księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej 

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym  
 

§ 11.  W ewidencji księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej obowiązują następujące bilansowe konta 
syntetyczne: 
1) Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunku bankowe: 

a) 131 – Rachunek bankowy, 
b) 141 – Środki pieniężne w drodze; 

2) Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia: 
a) 201 – Rozrachunki z tytułu pożyczek, 
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b) 240 – Pozostałe rozrachunki; 
3) Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy: 

a) 800 – Fundusz jednostki. 
 
§ 12. Zasady budowy kont analitycznych : 

1. Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”: 
1) konto 131 – „Rachunek bankowy” - analitykę buduje się według 

struktury 131/xx, gdzie xx dwucyfrowy kod rodzaju środków 
przyjmujący wartość xx = 01 – środki    pieniężne  w  danym   banku  
w  walucie PLN,  xx = 02 – lokaty bankowe jednodniowe itd.;  

2) do konta 141 – „Środki pieniężne w drodze”,  analitykę buduje się 
według wzoru 141/xx, gdzie  xx – dwucyfrowy kod oznaczający rodzaj 
środków np. 01 – środki pieniężne w drodze, np.  na i z rachunków 
bankowych;  

2. Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”: 
1) do konta 201 – „Rozrachunki z tytułu pożyczek” analitykę    buduje się 

według struktury konta 201/x(k), gdzie:  
- x – jednocyfrowy  kod tytułu rozrachunku i dla x=1 – pożyczki 

długoterminowe, x= 2 – pożyczki krótkoterminowe, x=3 – 
rozrachunki z byłymi członkami kasy,  

- (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 
„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w danych 
konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki deponenta 
(kontrahenta), 

2) do konta 240 – „Pozostałe rozrachunki” konta analityczne  buduje się 
według wzoru 240/x, gdzie x to jednocyfrowy kod przyjmujący wartość 
dla x= 1- rozrachunki z zakładem pracy z tytułu dokonywanych 
obciążeń, x=2 należności dochodzone na drodze sądowej, x=3 – 
należności zasądzone, x=4 – rozliczenie niedoborów i nadwyżek, 5= 
pozostałe rozrachunki;  

  
3. Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” obejmuje  konta 

800 – „Fundusz  jednostki” i analitykę buduje się według struktury  
800/x/y(y)(k), gdzie: 

a) x – jednocyfrowy kod oznaczający tytuł zwiększeń bądź zmniejszeń 
danego funduszu określony zgodnie z Statutem Międzyzakładowej 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Starostwie 
Powiatowym w Gryfinie i dla   x = 1 – fundusz oszczędnościowo - 
pożyczkowy, x = 2 – fundusz rezerwowy, x = 3 – fundusz obsługi 
kasy, x = 4 – fundusz zapomogowy, 

b)  y(y) – tytuł zwiększenia bądź zmniejszenia funduszu, 
c) (k) – kod oznaczający przyporządkowanie właściwości dodatkowej 

„konto rozrachunkowe” poprzez oznaczenie znakiem „v” w 
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danych konta księgowego, co umożliwia utworzenie kartoteki 
deponenta (kontrahenta) – obligatoryjne wystąpienie członu w 
analitycznym koncie służącym do ewidencji zwiększeń 
funduszu z tytuły wkładów i wpisowego, w pozostałych 
przypadkach fakultatywne.  

 
§ 13.  Do klasyfikacji zdarzeń dotyczących jednostki budżetowej, 

ewidencji dochodów Skarbu Państwa i ewidencji MPKZP stosuje się 
postanowienia rozporządzenia, o którym mowa na wstępie oraz 
opracowanie pn. „Komentarz do planu kont dla państwowych i 
samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych 
oraz zakładów budżetowych” Marii Augustowskiej, wydanie XIII  oraz 
zasady zgodne z opisem kont. 

 


