
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022   

Starosty Staszowskiego 

z dnia 28 marca 2022 roku. 

 

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu 

 i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

 
§ 1 

 
Podstawy prawne 

 

Przyjęte zasady rachunkowości i zakładowy plan kont opracowano według  zasad  określonych  

w ustawie z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. 

zm), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305  

z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 342), rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 

2022 r. poz. 144), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.) 

 

§ 2 

 

Określenie roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych. 

 

1. Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie  

ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, odrębnie dla: 

1) budżetu powiatu, zwanego dalej „organem”, 

2) Starostwa Powiatowego w Staszowie, zwanego dalej „jednostką”. 

2. Księgi rachunkowe organu i jednostki prowadzi Wydział Finansowy jednostki. 

3. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 

4. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, ale ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę 

do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc, sporządza się 

je za okresy wskazane w tych przepisach. 

5. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki następuje do dnia 30 

kwietnia roku następnego. 

6. Jednostka prowadzi wspólny rachunek bankowy bieżący dla organu i jednostki,  

a operacje gospodarcze ujmowane są zarówno w księgach organu jak i w księgach 

rachunkowych jednostki (z wyjątkiem określonym w pkt 9), zgodnie z zasadami 

zawartymi w opisach planu kont. 

7. Organ posiada rachunek bieżący budżetu oraz rachunki pomocnicze otwierane na 

potrzeby realizacji projektów lub programów z udziałem środków europejskich  

i innych środków bezzwrotnych oraz realizacji innych zadań, w zakresie których 

umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pieniężnych na 

odrębnych rachunkach bankowych. 

8. W przypadku realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich lub innych 

źródeł zewnętrznych jednostka prowadzi wspólny rachunek bankowy pomocniczy dla 

organu i jednostki, a operacje gospodarcze ujmowane są zarówno w księgach organu 



jak i w księgach rachunkowych jednostki, zgodnie z zasadami zawartymi w opisach 

planu kont. 

9. W jednostce dla potrzeb ewidencji wydatków urzędu (Starostwa) wyodrębniony jest 

rachunek wydatków. 

 

§ 3 

 

Określenie metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego 

 

1. Metody wyceny aktywów i pasywów  

 

Aktywa i pasywa jednostki w ciągu roku i na dzień bilansowy wycenia się według zasad 

określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na 

podstawie ustawy o finansach publicznych. Natomiast w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru, metody wyceny ustala się w następujący sposób: 

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy 

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

2. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

3. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu 

wycenia się na podstawie wartości określonej w tej decyzji. 

4. Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji  wycenia się według wartości 

wynikającej z posiadanych dokumentów lub na podstawie szacunku uwzględniając ich 

aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie. 

5. Przychód gruntów wycenia się według cen nabycia, rozchód według wartości 

księgowej. 

6. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje nie wymienione w pkt 2 zaliczane 

do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszonej 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

7. Lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej, łącznie ze skapitalizowanymi, 

zarachowanymi odsetkami. 

8. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty. 

9. Długoterminowe pożyczki na dzień ich powstania ujmuje się według wartości 

nominalnej. 

10. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje , i inne papiery wartościowe)  

w walucie obcej, wycenia się na dzień przeprowadzenia operacji po średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast w przypadku 

operacji sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań stosuje się 

kurs kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta 

jednostka. 

11. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone  

w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad 

obowiązujących na dzień bilansowy.  



12. Należności, ujmuje się  w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na 

dzień bilansowy, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty  

z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz z zachowaniem zasady ostrożności. 

13. Zobowiązania, ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Nie 

rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej 

zapłaty. 

14. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy nie stanową 

inaczej – odpowiednio po kursie: 

- faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji  -  

w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań 

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego na ten 

dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu, o którym mowa wyżej, a także w przypadku pozostałych operacji. 

15. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych do których stosuje się 

przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych  

w momencie ich zapłaty. Odsetki od nieterminowych płatności są naliczane  

i ewidencjonowane na koniec każdego kwartału na podstawie dowodu PK. 

16. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostaną wycenione 

według zasad określonych dla jednostek kontynuujących  działalność , chyba że 

przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej. 

17. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających 

z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym 

świadczeń emerytalnych. 

2. Zasady umarzania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

 

W jednostce umarza się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na koniec roku 

budżetowego i ewidencjonuje w oparciu o tabelę amortyzacyjną na podstawie dowodu PK.  

Odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje 

się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do 

ewidencji, w następujący sposób: 

 

1. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000,00 zł umarza się 

przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 

10.000,00 zł umarza się przy zastosowaniu rocznej stawki 50%. 

 

3. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie 

przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego tj. 10.000,00 zł , 

umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia 

do używania. 

 



4. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających 

ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie od 350,00 zł do 10.000,00 zł. Ustalona 

granica może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

 

5. Jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 

- książki i inne zbiory biblioteczne, 

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 

realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 

- odzież i umundurowanie, 

- meble i dywany, 

- inwentarz żywy, 

- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości 

ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 

odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w  100% ich 

wartości w momencie oddania do używania. 

 

6. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 

7. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe 

podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,  

a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 

3.   Zasady dokonywania odpisów aktualizujących i inne. 

1. Do przychodów urzędu (Starostwa Powiatowego) zalicza się dochody budżetu 

powiatu nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek 

budżetowych. 

2. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

3. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących w odniesieniu do należności wątpliwych 

wymienionych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

4. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych  - zależnie od rodzaju należności, 

której dotyczy odpis aktualizacji. 

5. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane 

uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. 

6. Należności, o których mowa w ust 3, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub  kosztów finansowych. 

7. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu 

zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych. 

8. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na 

podstawie ustaw obciążają te fundusze. 

9. Odpisów aktualizujących  należności  dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. 

 

 

 



4. Ustalenie wyniku finansowego 

 

W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na 

odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów  

i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących 

dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji 

szczególnych określonych w odrębnych przepisach. 

 

W jednostce budżetowej 

 

1. Wynik finansowy jednostki budżetowej (Starostwa Powiatowego) ustalony jest 

zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie  860 „Wynik 

finansowy”. 

2. Na wynik finansowy netto składają się: 

a/ Konta zespołu „4” – koszty według rodzaju i ich rozliczenie, 

b/ Konta zespołu „7” – przychody, dochody i koszty, 

c/ Zysk (strata) brutto. 

 

3. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to 

kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na 

rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. 

4. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających 

z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym 

świadczeń emerytalnych. 

W organie - budżecie jednostki samorządu terytorialnego 

 

1. W organie – budżecie jednostki samorządu terytorialnego wynik wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest 

według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku 

dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające) na koncie 

961 „Wynik wykonania budżetu”. 

2. Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego 

roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów 

finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na 

koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”.  

3. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania budżetowego przez organ 

stanowiący jst, saldo konta 961 oraz konta 962 przeksięgowywane jest na konto 960 

”Skumulowane wyniki budżetu”. 

§ 4 

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie 

przy użyciu komputera, w języku polskim i walucie polskiej. 

2. Księgi rachunkowe jednostki oraz organu są trwale oznaczone nazwą jednostki, 

nazwą rodzaju księgi rachunkowej, nazwą programu przetwarzania danych oraz 

wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty 

sporządzenia. 



3. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu powiatu są 

ujmowane w księgach organu i jednostki na odrębnych kontach księgowych  

w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków 

dokonanych na rachunkach bankowych budżetu oraz rachunkach jednostki 

(Urzędu). 

4. System finansowo-księgowy wykorzystywany do prowadzenia rachunkowości 

jednostki oraz organu obejmuje zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum 

zapisów) i sald, które tworzą: 

1) Dziennik, 

2) Księgę główną, 

3) Księgi pomocnicze, 

4) Zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 

pomocniczych, 

5. Zasady prowadzenia dziennika 

1). Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym 

okresie sprawozdawczym i powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów  

z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.  

2). Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) 

liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien 

umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi 

dowodami księgowymi.  

3). Jeżeli stosuje się dzienniki częściowe, grupujące zdarzenia według ich 

rodzajów, to należy sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za dany 

okres sprawozdawczy.  

4). Zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod 

którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie 

osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. 

6. W jednostce stosuje się dzienniki częściowe grupujące zdarzenia według 

rodzajów: 

1) dochody jednostki (00) 

2) wydatki jednostki (01) 

3) wydatki jednostki z realizacji programów i projektów (02) 

4) wpływy i wypłaty środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (03) 

5) wpływy i wypłaty środków sum depozytowych (na zlecenie) (04) 

6) wpływy i wypłaty ze środków PFRON (05) 

7) pozabilansowe 

7. W ogranie prowadzone są dzienniki: 

1) dochodów i wydatków organu 

2) pozabilansowe. 

8. Zasady prowadzenia kont księgi głównej. 

1). Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu 

systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych 

uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego 

zapisu. 

2). Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności 

chronologicznej. 

9. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. 

Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem  

i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu 

systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), 

komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach 

księgi głównej. 

10. Zakres i zasady ewidencji kont ksiąg pomocniczych. 



Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 

1) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych; 

2) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję 

wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu 

zatrudnienia; 

3) operacji sprzedaży – rejestr VAT dotyczący sprzedaży (kolejno numerowane 

własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów 

podatkowych); 

4) operacji zakupu – rejestr VAT dotyczący zakupu (obce faktury i inne dowody, 

ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów 

podatkowych); 

11. Zestawienie obrotów i sald. 

Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego 

okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie 

obrotów i sald, zawierające: 

1) symbole lub nazwy kont; 

2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres 

sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec 

okresu sprawozdawczego; 

3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres 

sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec 

okresu sprawozdawczego. 

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami 

zestawienia obrotów dzienników częściowych. 

12. Księgi rachunkowe jednostki i organu prowadzi się rzetelnie, bezbłędnie, 

sprawdzalnie i na bieżąco: 

1) księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy 

odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji, aktywów  

i pasywów, przychodów i zysków nadzwyczajnych oraz kosztów i strat 

nadzwyczajnych, 

2) księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli 

wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie dowody księgowe 

zakwalifikowane do zaksięgowania w danym okresie, 

3) księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają 

stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz 

działania stosownych procedur obliczeniowych. Dowody księgowe 

stanowiące podstawę zapisów księgowych powinny być oznakowane  

w sposób umożliwiający ich powiązanie z zapisami księgowymi. Stosowne 

procedury obliczeniowe mają zapewnić uzyskanie w dowolnym czasie i za 

wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści 

zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. 

4) Księgi jednostki i organu uznaje się za prowadzone na bieżąco, jeżeli: 

a) w danym miesiącu zaksięgowano wszystkie dowody księgowe, 

doręczone do Wydziału Finansowego. 

b) w księgach rachunkowych roku obrotowego zaewidencjonowano 

wszystkie dowody księgowe doręczone do Wydziału Finansowego do dnia 

sporządzenia sprawozdań finansowych,  

c) zawarte w nich informacje umożliwiają sporządzenie w obowiązującym 

terminie sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań,               

w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, 



d) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane 

przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na 

koniec miesiąca, a za rok obrotowy nie później niż 85 dni po dniu 

bilansowym, 

e) ujęcie wpłat i wypłat następuje w tym samym dniu, w którym zostały 

dokonane (z wyłączeniem organu). 

13. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu 

wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w pkt 15. 

14. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające 

dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi” 

15. Dowody źródłowe wpływające do jednostki do dnia 8 następnego miesiąca ujmuje się  

w księgach rachunkowych miesiąca, którego dotyczą. Natomiast dowody źródłowe 

wpływające po dniu 8 następnego miesiąca ujmuje się w księgach rachunkowych 

miesiąca, w którym wpłynęły, za wyjątkiem miesiąca grudnia. 

16. Zapisy w księgach rachunkowych. 

1. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania 

miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg 

rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki 

chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu. 

2. Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej: 

1) datę dokonania operacji gospodarczej; 

2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego 

podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji; 

3) zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne 

objaśnienia treści skrótów lub kodów; 

4) kwotę i datę zapisu; 

5) oznaczenie kont, których dotyczy. 

3. Zapisów dotyczących operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się w sposób 

umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej. 

4. Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej powinny być powiązane ze sobą  

w sposób umożliwiający ich sprawdzenie. 

5. Zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w sposób zapewniający ich 

trwałość, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg 

rachunkowych. 

6. Jednostka nie nalicza i nie ujmuje w księgach rachunkowych odsetek za zwłokę od 

niewielkich kwot należności wymagalnych z tytułu niepodatkowych należności 

budżetowych mających charakter publicznoprawny, jeżeli wysokość odsetek naliczanych 

nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską 

Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). 

17. Poprawianie błędów w zapisach księgowych. 

    1. Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się:  

1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 

czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki 

takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie 

mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub  

2) przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty 

błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.  

2. W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg 

rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty dokonane w sposób 

określony w ust. 1 pkt 2. 

18. Zamknięcie miesięcznych okresów sprawozdawczych w jednostce następuje w terminie 

do 25-go dnia następnego miesiąca, natomiast w organie do końca następnego miesiąca. 



19. Po zamknięciu miesięcznych okresów sprawozdawczych pracownicy Wydziału 

Finansowego sporządzają, uzgadniają i zapisują w aplikacji PDF: 

1) Dziennik lub zestawienie dzienników częściowych, 

2) Zestawienie obrotów i sald (syntetyka i analityka) 

3) Księgę główną miesięczną. 

20. Dowody księgowe. 

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające 

dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”: 

1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów; 

2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom; 

3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 

2. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody 

księgowe: 

1) zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, 

które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione; 

2) korygujące poprzednie zapisy; 

3) zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu 

źródłowego; 

4) rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów 

klasyfikacyjnych. 

3. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych 

dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie 

operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych 

przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć operacji 

gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od 

towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności. 

4. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne  

z dowodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane 

automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników 

danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji 

zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów 

zostaną spełnione co najmniej następujące warunki: 

1) uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów 

księgowych; 

2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby 

odpowiedzialnej za ich wprowadzenie; 

3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych 

danych oraz kompletności i identyczności zapisów; 

4) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób 

zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego 

rodzaju dowodów księgowych. 

21.  1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych; 

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także 

datę sporządzenia dowodu; 

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto 

składniki aktywów; 

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 



2. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich 

wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia 

operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, 

chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych 

na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 

3. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, 

przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest 

dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione 

znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia  

i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie. 

4. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne 

przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych 

w języku obcym. 

22. Cechy dowodów księgowych i korygowanie błędów w nich zawartych. 

1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 

operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane 

określone w pkt. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.  

2. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować 

jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego 

sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią 

inaczej.  

 3. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści       

 lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści  

poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 

23. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na sporządzaniu zbiorczych 

zestawień dowodów księgowych służących ewidencji operacji gospodarczych 

jednorodnych, przeprowadzanych w ciągu dnia, m. in. w niżej wymienionym zakresie: 

- zestawień list płac i potrąceń z nich wynikających (np.: przelewy wynagrodzeń na ROR, 

potrąceń na PKZP, pożyczek mieszkaniowych, itp.) 

- z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat ewidencyjnych, opłat geodezyjnych, za dzienniki 

budowy, itp. 

 

Projekty ze środków UE 

 

1. Operacje i zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektów ze środków 

unijnych ewidencjonowane są na wydzielonych kontach analitycznych do kont 

syntetycznych, tak aby ujęcie księgowe posiadało informacje co do daty i pozycji 

zapisu, stwierdzenia rodzaju dowodu księgowego oraz daty i formy płatności. 

2. Wydatki poniesione w ramach projektu muszą być uzasadnione warunkami i celami 

pomocy, a także właściwie udokumentowane fakturami lub równorzędnymi 

dowodami księgowymi. Aby wydatek został zaliczony do wydatków i kosztów 

kwalifikowanych musi spełniać warunki:  

- musi być związany a realizowanym projektem 

- powinien być faktycznie poniesiony i udokumentowany. 

3. Dowody księgowe stanowiące dowody źródłowe mogą być: 

- zewnętrzne (obce i własne) – np.: faktury, rachunki, noty, 

- wewnętrzne, które dokumentują operacje wewnątrz jednostki – np.: polecenia 

księgowania, listy płac. 

Dowody muszą zawierać opis podziału środków na część pochodzącą ze środków 

unijnych i część ze środków krajowych. Podział ten winien być dokonany w oparciu  

o umowę lub inne dokumenty, z których wynika ten podział.  



4. Kryteria dowodów księgowych dokumentujące zdarzenia gospodarcze związane             

z realizacją projektów ze środków unijnych: 

- numer umowy o dofinansowanie projektu, 

- nazwę projektu, 

- odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowym wniosku o dofinansowanie – 

opisać w sposób nie budzący wątpliwości związek wydatku z projektem, zaznaczyć  

w opisie faktury, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku 

aplikacyjnym odnosi się wydatek opisany  fakturą, 

- potwierdzenie realizacji prac ujętych w dokumencie przez osobę odpowiedzialną za 

realizację projektu, 

- informacja o poprawności formalnej i merytorycznej, 

- podstawę prawną realizacji zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

- za zgodność kopia dokumentu powinna zostać poświadczona przez uprawnioną 

osobę do reprezentowania beneficjenta poprzez umieszczenie słów „za zgodność” oraz 

daty i odręcznego podpisu osoby, wraz z podaniem pełnionej funkcji w jednostce 

(może być pieczątka). Zasada dotyczy wszystkich stron dokumentu. 

5. Wszystkie dowody księgowe powinny być oznaczone na pierwszej stronie oryginału 

adnotacją: „Projekt jest współfinansowany ze środków oraz ze środków ………. 

(budżetu państwa lub własnych)”. 

Opis faktury powinien zawierać: 

- czego dotyczy faktura, 

- jaka kwota kwalifikowana, w ramach jakiego projektu, 

- jaki jest sposób wyliczenia kosztów, 

- z jakich środków zostanie zapłacona, 

- data, podpis, pieczątka osoby upoważnionej do podpisywania, 

Opis merytoryczny wydatku winien zawierać: kategorie wydatku, czego kwota na 

fakturze dotyczy (np.: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, inne), kwotę wydatku 

kwalifikowanego. 

 

Sprawozdawczość finansowa 

 

1. Jednostka – Starostwo Powiatowe w Staszowie na dzień zamknięcia ksiąg 

rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia sporządza sprawozdanie 

finansowe obejmujące: 

- bilans, 

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 

- zestawienie zmian w funduszu, 

- informacje dodatkową.  

2. Jednostka samorządu terytorialnego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień 

bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia sporządza sprawozdanie finansowe 

obejmujące: 

a/ bilans z wykonania budżetu, 

b/ łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 

c/ łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z bilansów 

samorządowych jednostek budżetowych, 

d/ łączne zestawienie mian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień 

zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, 

e/ informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych  

samorządowych jednostek budżetowych. 

3. Sporządzając sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać 

odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. 



4. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 3, dotyczą  

w szczególności: 

a. wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym 

charakterze; 

b. wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych między 

samorządowymi jednostkami budżetowymi. 

5. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans, stosując 

odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, że 

jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Skonsolidowany bilans 

sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w 

złotych i groszach. 

6. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierają informacje                         

w zakresie ustalonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 

września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawozdania sporządza się w języku polskim i w walucie 

polskiej. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach. 

7. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust 1 oraz bilans, o którym mowa w ust. 

2 lit. „a” sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi 

rachunkowe. 

8. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych składają sprawozdania finansowe 

zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku 

następnego. 

9.  Sprawozdanie finansowe jednostki podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy.  

10. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego podpisują zarząd  

i skarbnik. 

11. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 

podpisuje zarząd i skarbnik. 

12. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje w postaci dokumentu 

elektronicznego do właściwej regionalnej izby obrachunkowej: 

a/ sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 kwietnia 

roku następnego, 

b/ skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 

czerwca roku następnego. 

13. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdania, o których mowa 

w ust. 2 oraz  skonsolidowany bilans wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

14. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób 

określony w ust. 12 i 13 spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu 

informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia 

roboczego następującego po dniu usunięcia awarii. 

15. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1 oraz bilans, o którym mowa  

w ust. 2 lit. „a” są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego  

w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania. 

 

 

Zasady ewidencji księgowej rozliczeń VAT 

 

1. Zasady ewidencji księgowej rozliczeń VAT: 

 



a) Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, do kosztów uzyskania przychodów 

nie zalicza się VAT-u podlegającego odliczeniu przez jednostkę, natomiast podatek 

należny nie jest dla jednostki przychodem, dlatego koszty (w przypadku, gdy VAT 

podlega odliczeniu) i przychody ewidencjonowane są w kwotach netto. 

b) W sprawozdaniu budżetowym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 

jednostka wykazuje w poszczególnych paragrafach wydatki w kwotach netto –                

w przypadku, gdy VAT podlega odliczeniu. 

c) W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane 

dochody budżetowe jednostki są kwotami netto. 

d) Operacje związane z podatkiem VAT w ciągu roku budżetowego ujmowane są          

w księgach rachunkowych jednostki Starostwa na analitycznym koncie 130 VAT 

„Rachunek bieżący jednostki  – podatek VAT”.  

e) Jeżeli należności nie zostaną uregulowane przez kontrahentów do końca roku 

budżetowego, to wartości zapłaconego podatku VAT do urzędu skarbowego z konta 

analitycznego 130 W „Rachunek bieżący jednostki – wydatki” klasyfikuje się              

w paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” i wykazuje się w sprawozdaniu             

Rb-28S.  

f) W przypadku zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy w tym samym roku 

budżetowym, w sytuacji kiedy podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny, 

zwrot ten ewidencjonowany jest na koncie analitycznym 130 W „Rachunek bieżący 

jednostki – wydatki”. 

g) W przypadku zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy na konto jednostki  

w następnym roku budżetowym, wartość podatku VAT staje się dochodem jednostki  

z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dochód ten jednostka klasyfikuje w paragrafie 0940 

„Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” i wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S. 

 

2. Zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z ewidencją 

podatku VAT: 

 

VAT należny wyższy od VAT naliczonego 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Organ 

Konto Wn Konto Ma Konto Wn Konto Ma 

1. Faktura VAT 

sprzedaży 

221 xxx 

221 VAT 

7xxx  

225 VAT 

należny 

  

2. Wpłata do faktury 

VAT sprzedaży 

130 D 

130 VAT 

221 xxx 

221 VAT 

133 

133 VAT 

901 

226 VAT 

3. Faktura VAT zakupu 4xx 

080 

225 VAT 

naliczony 

201   

4. Zapłata do faktury 

VAT zakupu 

201 130 W   

5. PK przeksięgowanie na 

koniec miesiąca VAT 

należnego na 

rozrachunki z US 

poprzez budżet 

powiatu 

225 VAT 

należny 

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

Różnica 

między 

należnym a 

naliczonym 

226VAT 

227VAT 

6. PK przeksięgowanie na 

koniec miesiąca VAT 

naliczonego na 

rozrachunki z US 

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

225 VAT 

naliczony 



poprzez budżet 

powiatu 

7. Przelew podatku VAT 

do US poprzez budżet 

powiatu 

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

130 VAT 227 VAT 133 VAT 

8. Przelew podatku VAT  

na zwrot wydatków 

141 

130 W 

130 VAT 

141 

226 VAT 133 VAT 

9. PK zapis techniczny  - 

przeksięgowanie VAT  

na zwrot wydatków 

-130 W -130 Wxxx  

 

   

 

VAT naliczony wyższy od VAT należnego 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Organ 

Konto Wn Konto Ma Konto Wn Konto Ma 

1. Faktura VAT 

sprzedaży 

221 xxx 

221 VAT 

7xxx  

225 VAT 

należny 

  

2. Wpłata do faktury 

VAT sprzedaży 

130 D 

130 VAT 

221 xxx 

221 VAT 

133 

133 VAT 

901 

226 VAT 

3. Faktura VAT zakupu 4xx 

080 

225 VAT 

naliczony 

201   

4. Zapłata do faktury 

VAT zakupu 

201 130 W   

5. PK przeksięgowanie 

na koniec miesiąca 

VAT należnego na 

rozrachunki z US 

poprzez budżet 

powiatu 

225 VAT 

należny 

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

  

6. PK przeksięgowanie 

na koniec miesiąca 

VAT naliczonego na 

rozrachunki z US 

poprzez budżet 

powiatu  

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

225 VAT 

naliczony 

Różnica 

między 

należnym a 

naliczonym 

227 VAT 

226 VAT 

7. Przelew podatku VAT  

na zwrot wydatków 

141 

130 W 

130 VAT 

141 

226 VAT 133 VAT 

8. PK zapis techniczny  - 

przeksięgowanie VAT 

na zwrot wydatków 

-130 W -130 Wxxx   

9 Zwrot różnicy 

podatku VAT z US 

poprzez budżet 

powiatu 

W roku 

budżetowym 

130 VAT 

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

133VAT 227 VAT 

W następnym 

roku 

budżetowym 

130D 

225 VAT 

US/budżet 

powiatu 

133 901 

 

Zasady ewidencji księgowej w budżecie powiatu wpłat pobieranych przez Powiatowy 

Urząd Pracy przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz 

rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 



 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy            

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu 

wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia                      

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 

50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Pobrane 

wpłaty Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa             

(Dz. U. z 2016 r., poz. 69) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż 

wymienione w ust. 1 (tj. inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe 

jednostki budżetowe) są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych 

dysponentów części budżetowych niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych           

w ust. 2 w/w cytowanego rozporządzenia, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.  

W celu zaewidencjonowania w/w wpływów w budżecie powiatu jednostka przyjmuje 

następujące zasady księgowań: 

 

1/ wpływ 50% wpłaty stanowiącej dochód budżetu powiatu: 

strona Wn konta 133/01 1 1 „Rachunek budżetu”, Ma konto 222 012 „Rozliczenie dochodów 

budżetowych” z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Na podstawie okresowych 

sprawozdań (miesięcznych Rb-27S w części stanowiącej dochody budżetu powiatu) 

zrealizowane dochody budżetowe strona Wn konta 222 012 „Rozliczenie dochodów 

budżetowych” w korespondencji z kontem 901 „Dochody budżetu” z uwzględnieniem 

klasyfikacji budżetowej. 

 

2/ wpływ 50% wpłaty stanowiącej dochód budżetu państwa: 

strona Wn konta 133/01 1 2 „Rachunek budżetu”, Ma konto 224/02 005 „Rozrachunki 

budżetu” z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Przekazanie należnych budżetowi 

państwa dochodów Wn konto 224/02 005 „Rozrachunki budżetu” z uwzględnieniem 

klasyfikacji budżetowej, w korespondencji z kontem 133/01 1 2 „Rachunek budżetu”. 

 

§ 5 

PLAN KONT  

Ustalając zakładowy plan kont jednostka kieruje się następującymi zasadami: 

1. Konta wskazane w planie kont traktuje jako standardową liczbę kont, która może być 

ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych 

niewystępujących w jednostce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści 

ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają 

zastosowania w jednostce. 

2. Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniony  

o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego z planu kont dla jednostek budżetowych. 

3. Konta wskazane w planach kont mogą być dzielone na dwa lub więcej kont 

syntetycznych. 

4. Jednostka ponoszone koszty ujmuje na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów  

i ich rozliczenie”. 

 

PLAN KONT DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

I. Wykaz kont 

1. Konta bilansowe 



133 - Rachunek budżetu 

134 - Kredyty bankowe 

135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 

140 - Środki pieniężne w drodze 

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 - Rozrachunki budżetu 

225 - Rozliczenie niewygasających wydatków 

226 - Rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT 

227 - Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu VAT 

240 - Pozostałe rozrachunki 

290 - Odpisy aktualizujące należności 

901 - Dochody budżetu 

902 - Wydatki budżetu 

903 - Niewykonane wydatki 

904 - Niewygasające wydatki 

909 - Rozliczenia międzyokresowe 

960 - Skumulowane wyniki budżetu 

961 - Wynik wykonania budżetu 

962 - Wynik na pozostałych operacjach 

2. Konta pozabilansowe 

991 - Planowane dochody budżetu 

992 - Planowane wydatki budżetu 

993 - Rozliczenia z innymi budżetami 

II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 

powiązanie z kontami syntetycznymi 

1. Konta bilansowe 

1) Konto 133 - "Rachunek budżetu" 

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na 

bankowych rachunkach budżetu. 

Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów 

bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między 

jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym 

sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu 

odnosi się na konto 240, jako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje 

się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się: 

1) wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, głównie z tytułu: 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,  

w korespondencji z kontem 224, 

- subwencji i dotacji (z wyjątkiem otrzymanej w grudniu na styczeń następnego 

roku), w korespondencji z kontem 901, 

- subwencji i dotacji otrzymanej w grudniu na styczeń następnego roku  

w korespondencji z kontem 909, 

- zaciągniętych kredytów bankowych, w korespondencji z kontem 134, 

- odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od lokat terminowych 

(z wyjątkiem odsetek podlegających zwrotowi), w korespondencji z kontem 901, 

- okresowych przelewów dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, 

w korespondencji z kontem 222, 



- dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (udziały w podatku 

dochodowym od osób prawnych), w korespondencji z kontem 224, 

- wpływy z opłat komunikacyjnych za koncesje i licencje, opłat geodezyjnych, 

dzienników budowy, kart wędkarskich, itp. w korespondencji z kontem 901, 

- pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 

jednostki budżetowej, w korespondencji z kontem 901, 

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami, (z wyjątkiem dochodów otrzymanych  

w styczniu, a zaliczanych do roku poprzedniego) w korespondencji z kontem 

224, 

- refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów finansowych ze 

środków europejskich, w korespondencji z kontem 901, 

- zwrotu niewykorzystanych środków przez jednostki budżetowe,  

w korespondencji z kontem 223, 

- obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt,  

w korespondencji z kontem 240. 

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się: 

- okresowe przelewy na wydatki Starostwa i innych jednostek budżetowych, 

w korespondencji z kontem 223, 

- spłaty kredytów bankowych, w korespondencji z kontem 134, 

- przekazania środków na rachunek wydatków niewygasających,  

w korespondencji z kontem 140, 

- przekazanych dochodów budżetowych z związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  

(z wyjątkiem dochodów otrzymanych w styczniu, a zaliczanych do roku 

poprzedniego) w korespondencji z kontem 224, 

- zwrotów dotacji (z wyjątkiem przekazanych w roku następnym, a zaliczanych 

do wykonania roku poprzedniego), w korespondencji z kontem 901, 

- uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt,                           

w korespondencji z kontem 240. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona według poniższych 

rachunków bankowych: 

133/01 1 Rachunek wpływów i wypłat rozbudowany według: 

- 1-wpływy i wypłaty dotyczące operacji pieniężnych dochodów i wydatków 

budżetu powiatu z wyłączeniem wpływów i wydatków środków projektów  

i programów finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i środków 

unijnych, 

- 2-wpływy i wypłaty (przekazanie dochodów do budżetu państwa) z realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej, 

- 3-wpływy i wypłaty (przekazanie opłaty do budżetu gminy) z tytułu opłaty 

skarbowej, 

- 4-wpływy i wypłaty (przekazanie opłaty do CEPIK) z tytułu opłaty 

ewidencyjnej, 

- 5-wpływy i wypłaty  podatku VAT, 

- 6-wpływy i wypłaty z tytułu stwierdzenia błędu w dokumencie, 

133/02 Rachunek wpływów i wypłat dotyczący operacji pieniężnych dochodów 

i wydatków środków projektów i programów finansowanych zarówno ze 

środków krajowych jak i środków unijnych - rozbudowany według 

poszczególnych projektów/programów, 

133/03 Rachunek wpływów i wypłat dotyczący operacji pieniężnych z lokat 

środków  - rozbudowany według poszczególnych lokat 



Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu,  

a saldo Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego 

przez bank na rachunku budżetu. 

2) Konto 134 - "Kredyty bankowe" 

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na 

finansowanie budżetu. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się: 

- spłatę kredytu bankowego, w korespondencji z kontem 133- 

- umorzenie kredytu bankowego, w korespondencji z kontem 962. 

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się: 

- zaciągnięty kredyt bankowy na finansowanie budżetu, w korespondencji  

z kontem 133/01 1. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 134 prowadzona jest według poszczególnych 

umów kredytowych. 

Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów 

kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od 

kredytu). 

3) Konto 135 - "Rachunek środków na niewygasające wydatki" 

Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym 

środków na niewygasające wydatki. 

Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów 

bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między 

jednostką a bankiem. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek 

środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133/01 1. 

Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na 

niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających,  

w korespondencji z kontem 225. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencję szczegółową do konta 135 prowadzi się w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu 

przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie 

realizowanych przez nie wydatków budżetowych, z uwzględnieniem klasyfikacji 

budżetowej. 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych 

na rachunku środków na niewygasające wydatki. 

4) Konto 140 - "Środki pieniężne w drodze" 

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te 

zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte 

wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego; 

2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub 

bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku 

potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym; 

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika  

 w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku 

bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym. 



Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą 

być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresów 

sprawozdawczych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych  

w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 140 jest prowadzona z uwzględnieniem zasad 

księgowania dwustronnego. 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

w drodze. 

5) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 

zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez 

jednostki budżetowe i urzędy, w wysokości wynikającej z okresowych 

sprawozdań (miesięcznych) tych jednostek, w korespondencji z kontem 901. 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na 

rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy,  

w korespondencji z kontem 133/01 1. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu 

zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych, z uwzględnieniem 

klasyfikacji budżetowej. 

Konto 222 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych 

objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek 

budżetu. 

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez 

jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek 

budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. 

6) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 

dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na 

pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133/01 

1. 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki 

budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań (miesięcznych) 

tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu 

przekazanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie 

realizowanych przez nie wydatków budżetowych, z uwzględnieniem klasyfikacji 

budżetowej. 



Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące 

jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków 

budżetowych. 

7) Konto 224 - "Rozrachunki budżetu" 

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami,  

a w szczególności: 

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na 

rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; 

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; 

4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się: 

 - przypis należnych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych zrealizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu powiatu, 

pod datą wpływu, w korespondencji z kontem 901. Rozliczenia przypisu 

należności dokonuje się na podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-27 

urzędów skarbowych (strona Ma konta 901, w korespondencji ze stroną Wn 

konta 224). 

 - przekazanie należnych budżetowi państwa dochodów związanych  

 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, w korespondencji z kontem 133/01 1 2, 

 - przekazanie opłaty skarbowej należnej gminie, w korespondencji z kontem 

133/01 1 3, 

 - przekazanie opłaty ewidencyjnej, w korespondencji z kontem 133/01 1 4, 

 - przypis udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób 

fizycznych na dochody poprzedniego miesiąca, w korespondencji z kontem 

901, 

 - należności od budżetu państwa z tytułu poniesionych wydatków 

sfinansowanych z własnych środków lub środkami z pożyczek i kredytów, 

podlegające refundacji, w korespondencji z kontem 909. 

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się: 

 - przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek bieżący budżetu 

należności z tytułu w podatku dochodowym od osób prawnych,  

 w korespondencji z kontem 133/01 1 1. Rozliczenia nadpłat dokonuje się na 

podstawie sprawozdań kwartalnych Rb-27 urzędów skarbowych (strona Ma 

konta 224, w korespondencji ze stroną Wn konta 901).  

 - wpływ dochodów należnych budżetowi państwa dochodów związanych  

 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, w korespondencji z kontem 133/01 1 2, 

 - wpływ opłaty skarbowej, w korespondencji z kontem 133/01 1 3, 

 - wpływ opłaty ewidencyjnej, w korespondencji z kontem 133/01 1 4,  

 - wpływ na rachunek budżetu dochodów z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w korespondencji z kontem 133/01 1 1, 

 - przeksięgowanie dniu wpływu należności z budżetu państwa na 

wydzielony rachunek z tytułu poniesionych wydatków sfinansowanych              

z własnych środków lub środkami z pożyczek i kredytów, w korespondencji 

ze stroną Wn konta 909. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu 

należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według 

poszczególnych budżetów, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. 



Konto 224 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan 

zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków. 

8) Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków" 

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu 

zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na 

pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji 

z kontem 135. 

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki 

budżetowe w korespondencji z kontem 904 (wynikających z okresowych 

sprawozdań tych jednostek) oraz przelewy środków niewykorzystanych  

w korespondencji z kontem 135. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 prowadzona jest według stanu rozliczeń  

z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków 

na realizację niewygasających wydatków. 

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych 

środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających 

wydatków. 

9) Konto 226 – „Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu VAT” 

Konto 226 służy do ewidencji rozliczeń powiatu z jednostkami organizacyjnymi 

z tytułu VAT. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się na podstawie miesięcznych cząstkowych 

deklaracji VAT-7 jednostek organizacyjnych przeksięgowanie kwot VAT 

podlegających odprowadzeniu do urzędu skarbowego oraz VAT podlegający 

zwrotowi, w korespondencji z kontem 227. Na stronie Wn konta 226 ujmuje się 

również przelewy na rachunki bieżące jednostek organizacyjnych VAT 

zwróconego przez urząd skarbowy, w korespondencji z kontem 133 01 1 5. 

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się przelewy VAT podlegające wpłacie na 

rachunek urzędu skarbowego, dokonane przez jednostki organizacyjne 

rozliczające VAT wspólnie z powiatem, w korespondencji z kontem 133 01 1 5. 

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się również zakwalifikowany do zwrotu VAT 

w wysokości wynikającej z miesięcznych deklaracji cząstkowych VAT-7                

w korespondencji z kontem 227. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencję szczegółową do konta 226 prowadzi się w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi            

z tytułu VAT. 

Konto 226 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 226 oznacza stan 

należności od jednostek organizacyjnych z tytułu VAT. Saldo Ma konta 226 

oznacza stan VAT podlegającego zwrotowi przez urząd skarbowy, 

nierozliczonego z jednostkami organizacyjnymi. 

10) Konto 227 – „ Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu VAT”. 

Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń powiatu z urzędem skarbowym  

z tytułu VAT. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy VAT na rachunek urzędu 

skarbowego w wysokości wynikającej z miesięcznych deklaracji VAT-7 



sporządzonych przez powiat, w korespondencji z kontem 133 01 1 5.                   

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się również zakwalifikowany do zwrotu VAT            

w wysokości wynikającej z miesięcznej deklaracji VAT-7, w korespondencji           

z kontem 226. 

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy zwrotów VAT przez urząd 

skarbowy, w korespondencji z kontem 133 01 1 5, oraz przeksięgowanie VAT 

podlegającego odprowadzeniu do urzędu skarbowego w kwocie wynikającej           

z miesięcznych deklaracji cząstkowych jednostek organizacyjnych,                       

w korespondencji z kontem 226. 

Konto 227 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 227 oznacza stan 

należności od urzędu skarbowego z tytułu zwrotu VAT. Saldo Ma konta 227 

oznacza stan zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu VAT. 

11) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki" 

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją 

budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach: 222, 

223, 224, 225, 226, 227. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się należności z tytułu innych rozrachunków 

związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń 

ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 226, 227 oraz błędne obciążenia            

i korekty nieprawidłowych uznań w wyciągach bankowych, w korespondencji          

z kontem 133/01 1 6, 135.  

Na stronie Ma konta 240 ujmuje się zobowiązania z tytułu innych rozrachunków 

związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń 

ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 226, 227 oraz błędne obciążenia           

i korekty nieprawidłowych uznań w wyciągach bankowych, w korespondencji           

z kontem 133/01 1 6, 135. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu 

rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów. 

Konto 240 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan 

zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. 

12) Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności" 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów 

aktualizujących należności, w korespondencji z kontami zespołu „2” oraz 

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, w korespondencji z kontem 

962. Na stronie Ma konta 290 ujmuje się zwiększenie wartości odpisów 

aktualizujących należności. w korespondencji z kontem 962. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 290 jest prowadzona według poszczególnych 

podmiotów, z uwzględnieniem rodzaju świadczenia. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

13) Konto 901 - "Dochody budżetu" 

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się: 

1) zwrot niewykorzystanych dotacji celowych, płatności lub innych środków,  



w korespondencji z kontem 133/01 1 1 oraz przeniesienie, w końcu roku, sumy 

dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. 

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: 

1) na podstawie sprawozdań budżetowych (miesięcznych) jednostek 

budżetowych, w korespondencji z kontem 222; 

2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224; 

3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy,  

       w korespondencji z kontem 224; 

4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji  

z kontem 133/01 1 1; 

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,  

w korespondencji z kontem 133/02; 

6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 

133/02. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 umożliwia ustalenie stanu 

poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. 

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego za dany rok. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na 

konto 961. 

14) Konto 902 - "Wydatki budżetu" 

Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki: 

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych 

(miesięcznych), w korespondencji z kontem 223; 

2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń 

płatniczych, w korespondencji z kontem 134. 

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy 

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać 

ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek 

klasyfikacji. 

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego za dany rok. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na 

konto 961. 

15) Konto 903 - "Niewykonane wydatki" 

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 

realizacji w latach następnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków 

zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 

904, a na stronie Ma przeniesienie salda konta 903 na konto 961 pod datą 

ostatniego dnia roku budżetowego. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 



Ewidencję szczegółową do konta 903 prowadzi się według podmiotów, 

klasyfikacji budżetowej i jednostki realizującej. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na 

konto 961. 

16) Konto 904 - "Niewygasające wydatki" 

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających 

wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji  

z kontem 225; 

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody 

budżetowe. 

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających 

wydatków. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 904 prowadzona jest według klasyfikacji 

budżetowej i jednostek realizujących. 

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu 

niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających 

wydatków. 

17) Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe" 

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn 

konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe okresu 

sprawozdawczego stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134  

lub 260), a na stronie Ma – przychody finansowe stanowiące dochody 

przyszłych okresów (np.: subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące 

następnego roku budżetowego).  

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać 

ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów.  

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 

18) Konto 960 - "Skumulowane wyniki budżetu" 

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących 

zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie 

sald kont 961 i 962. W ciągu roku ewidencjonuje się operacje dotyczące 

odpowiednio na stronie Wn zmniejszenia, a na stronie Ma zwiększenia 

skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do tego konta.  

Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 



Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma 

konta 960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu. 

19) Konto 961 - "Wynik wykonania budżetu" 

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub 

nadwyżki. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się 

przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio  

w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków,  

w korespondencji z kontem 903. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się 

przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio  

w korespondencji z kontem 901. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń  

i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb 

sprawozdawczości. 

Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn 

oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. 

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 

saldo konta 961 przenosi się na konto 960. 

20) Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach" 

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających 

na wynik wykonania budżetu. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się: 

1)  

2) pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi  

w korespondencji z kontem 224, 

3) wartość odpisów aktualizujących należności, w korespondencji z kontem 290, 

4) ujemne różnice kursowe od środków otrzymanych lub przekazanych  

w walutach obcych, w korespondencji z kontem 133/01. 

5) w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

saldo konta 962 przenosi się na konto 960. 

Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności: 

1) umorzenie zaciągniętych kredytów bankowych, w korespondencji z kontem 

134, 

2) pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi  

w korespondencji z kontem 224, 

3) zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności, w korespondencji 

z kontem 290, 

4) dodatnie różnice kursowe od środków otrzymanych lub przekazanych  

w walutach obcych, w korespondencji z kontem 133/01. 

5) w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

saldo konta 962 przenosi się na konto 960. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 962 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

rozliczeń według poszczególnych podmiotów. 

Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę 

kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad 

kosztami. 



Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 

przenosi się na konto 960. 

 

2. Konta pozabilansowe 

 

1) Konto 991 - "Planowane dochody budżetu" 

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan 

dochodów budżetu. 

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany 

budżetu zwiększające planowane dochody. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego 

dochodów budżetu. 

Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów 

budżetu. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się 

na stronie Wn konta 991. 

2) Konto 992 - "Planowane wydatki budżetu" 

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany 

budżetu zwiększające planowane wydatki. 

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan 

wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetu. 

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków 

budżetowych. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się 

na stronie Ma konta 992. 

3) Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budżetami" 

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami  

w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań 

wobec innych budżetów. 

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz 

wpłaty należności otrzymane z innych budżetów. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w szczegółowości umożliwiającej 

ustalenie należności i zobowiązań wobec innych budżetów. 

Konto 993 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma 

konta 993 - stan zobowiązań. 

 

 

 



§ 6 

PLAN KONT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE 

I. Wykaz kont 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 – Aktywa trwałe 

011 - Środki trwałe 

013 - Pozostałe środki trwałe 

020 - Wartości niematerialne i prawne 

030 - Długoterminowe aktywa finansowe 

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych                   

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 

080 -  Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 

130 - Rachunek bieżący jednostki 

135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

139 - Inne rachunki bankowe 

140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe 

141 - Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych 

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich 

225 - Rozrachunki z budżetami 

226 - Długoterminowe należności budżetowe 

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

240 - Pozostałe rozrachunki 

245 - Wpływy do wyjaśnienia 

290 - Odpisy aktualizujące należności 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

400 - Amortyzacja 

401 - Zużycie materiałów i energii 

402 - Usługi obce 

403 - Podatki i opłaty 

404 - Wynagrodzenia 

405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

409 - Pozostałe koszty rodzajowe 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

750 - Przychody finansowe 

751 - Koszty finansowe 

760 - Pozostałe przychody operacyjne 



761 - Pozostałe koszty operacyjne 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 - Fundusz jednostki 

810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki            

z budżetu na inwestycje 

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

860 - Wynik finansowy 

870 - Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 

976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 

981 - Plan finansowy niewygasających wydatków 

992 - Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa 

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 

powiązanie z kontami syntetycznymi  

1. Konta bilansowe 

1) Zespół 0 - "Aktywa trwałe" 

Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji: 

1) rzeczowych aktywów trwałych; 

2) wartości niematerialnych i prawnych; 

3) długotrwałych aktywów finansowych; 

4) umorzenia składników aktywów trwałych. 

2) Konto 011 - "Środki trwałe" 

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 

początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością 

jednostki, które nie podlegają ujęciu na koncie 013. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia 

stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia 

środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących             

z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń 

zwiększających wartość początkową środków trwałych; 

2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych; 

3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych; 

4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu 

zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; 

2) ujawnione niedobory środków trwałych; 

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na 

skutek aktualizacji ich wyceny. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 



Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w formie komputerowej księgi 

inwentarzowej za pomocą modułu Środki Trwałe w systemie WST. 

Ewidencja ta zawiera informacje dotyczące poszczególnych środków trwałych. 

m.in.: wartość początkową, wartość umorzenia, datę przyjęcia do użytkowania, 

stopę amortyzacji, klasyfikację z KŚT, komórkę odpowiedzialną oraz lokalizację 

środka trwałego. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 umożliwia: 

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków 

trwałych; 

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki 

trwałe; 

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji; 

4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność powiatu, przekazanych 

w użytkowanie innym podmiotom. 

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych          

w wartości początkowej. 

3) Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe" 

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 

początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, 

wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają 

umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia 

stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się           

w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji; 

2) nadwyżki środków trwałych w używaniu; 

3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, 

zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania; 

2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Do konta 013 prowadzona jest szczegółowa ewidencja w formie komputerowej 

księgi inwentarzowej w ujęciu ilościowo-wartościowym za pomocą modułu 

Środki Trwałe w systemie WSTE. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 umożliwia ustalenie wartości 

początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których 

znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się 

środki trwałe. 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych 

znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

4) Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne" 

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości 

początkowej wartości niematerialnych i prawnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - 

wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych         

i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 



Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzona jest komputerowo                     

w podziale na poszczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych           

z jednoczesnym grupowaniem w przekrojach niezbędnych do ustalenia 

umorzenia podstawowych wartości niematerialnych i prawnych (na koncie 071) 

oraz umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (na koncie 

072). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umożliwia należyte 

obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich 

tytułów i osób odpowiedzialnych.  

Konta syntetyczne prowadzone są w module WFK: 

- 020-1 wartości niematerialne i prawne stopniowo umarzane 

- 020-2 wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo. 

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości 

niematerialnych i prawnych w wartości początkowej. 

5) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe" 

Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych,  

a w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, nad 

którymi jednostka sprawuje kontrolę, o terminie wykupu dłuższym niż rok. Przy 

czym kontrola ta powinna wynikać w szczególności z przepisów prawa lub  

z określonego tytułu prawnego. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia 

stanu długoterminowych aktywów finansowych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 030 prowadzona jest w układzie 030-x, gdzie x 

oznacza podmiot, w którym powiat posiada udziały/akcje. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 zapewnia ustalenie wartości 

poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według 

tytułów oraz podmiotu, w którym powiat posiada udziały/akcje. 

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość 

długoterminowych aktywów finansowych. 

6) Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych          

i prawnych" 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu 

według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia 

umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Konta analityczne prowadzone są w następującym układzie w module WFK: 

071-1 umorzenie środków trwałych 

071-2 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych  

w wyjaśnieniach do kont 011 i 020.  

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

7) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" 



Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, 

podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania 

ich do używania. 

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia 

umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych         

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. 

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych              

z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie,            

a także stanowiących niedobór lub szkodę. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do 

używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek 

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 

bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych                    

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Konta analityczne prowadzone są w następującym układzie w module WFK: 

072-1 umorzenie pozostałych środków trwałych 

072-2 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

Ewidencję szczegółową do konta 072 prowadzi się według zasad podanych  

w wyjaśnieniach do kont 013 i 020.  

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości 

początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich 

do używania. 

8) Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe" 

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa 

finansowe. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 073 ujmuje się przywrócenie uprzednio utraconej wartości 

długoterminowych aktywów finansowych oraz korekty ceny nabycia (zakupu) 

długoterminowych aktywów finansowych o dokonany uprzednio odpis z tytułu 

utraty trwałej wartości, a na stronie Ma zwiększenie odpisów aktualizujących 

długoterminowe aktywa finansowe. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 073 prowadzona jest w układzie 073-x, gdzie x 

oznacza podmiot, w którym powiat posiada udziały/akcje. 

Ewidencję szczegółową do konta 073 prowadzi się według zasad podanych  

w wyjaśnieniach do kont 030. 

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów 

aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe. 

9) Konto 080 - " Środki trwałe w budowie (inwestycje)" 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do 

rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty 

inwestycyjne. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 



1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach 

prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we 

własnym imieniu; 

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze 

nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, 

zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej 

działalności gospodarczej; 

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, 

rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości 

użytkowej środka trwałego. 

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów,                            

w szczególności: 

1) środków trwałych; 

2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych                   

w budowie. 

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących 

zakupów gotowych środków trwałych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 080 prowadzona jest w podziale na ponoszone 

nakłady inwestycyjne. Ewidencja ta umożliwia wyodrębnienie kosztów środków 

trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych 

oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych 

obiektów środków trwałych. 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków 

trwałych w budowie i ulepszeń. 

10) Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe" 

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji: 

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych                 

w kasach; 

2) krótkoterminowych papierów wartościowych; 

3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na 

rachunkach w bankach; 

4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach 

pieniężnych; 

5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych. 

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany 

środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. 

11) Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki" 

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na 

rachunku bankowym z tytułu wydatków budżetowych objętych planem 

finansowym. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych otrzymanych 

na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym,                  

w korespondencji z kontem 223; 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie           

z planem finansowym jednostki (ewidencja szczegółowa według podziałek 

klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami 

zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 8.  

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że 

stosowana technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego 



ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do sporządzenia 

sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych 

przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe 

dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości 

obrotów. Do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się 

dodatkowo techniczny zapis ujemny. 

Konto130 służy również do ewidencji dochodów i wydatków projektu/programu 

realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. W takim przypadku saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych 

wydatków projektu/programu podlega okresowemu przeksięgowaniu na 

podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie 

dochodów– na stronę Wn konta 800. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest 

prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków 

(projektu/programu) budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych w planie 

finansowym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji 

budżetowej. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Dla wyodrębnionego rachunku wydatków jednostki w module WFK 

prowadzone jest konto analityczne: 

 130 W Rachunek bieżący wydatków jednostki 

 130 W NW Rachunek wydatków niewygasających 

Konto 130W może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest 

równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków 

pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223; 

Konta analityczne prowadzone w module WFK do ewidencji dochodów                     

i wydatków projektu/programu realizowanych bezpośrednio z rachunku 

bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego :  

 130 D Rachunek bieżący jednostki – dochody, 

 130 P Rachunek bieżący jednostki – projektu/programu, 

130 VAT służy do ewidencji wpływów/rozchodów z tytułu  podatku VAT, 

130/Opł.skarbowa służy do ewidencji wpływów i rozchodów z tytułu opłat 

skarbowych, 

130/Opłata ewid. służy do ewidencji wpływów i rozchodów z tytułu opłat 

ewidencyjnych, 

130/Myl.wpłaty służy do ewidencji mylnych wpłat. 

Saldo konta 130 D Rachunek bieżący jednostki – dochody podlega okresowemu 

przeksięgowaniu (nie później niż 31 grudnia roku budżetowego) na podstawie 

sprawozdań budżetowych na stronę Wn konta 800. 

W ewidencji szczegółowej realizowanych przez jednostkę dochodów z realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej po paragrafie dochodów wprowadza się 

symbole: „RZ”. 

Saldo konta 130 P Rachunek bieżący jednostki – projektu/programu podlega 

okresowemu przeksięgowaniu (nie później niż 31 grudnia roku budżetowego) na 

podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800. 

Salda kont analitycznych 130 VAT, 130/Opł.skarbowa, 130/Opłata ewid. 

130/Myl.wpłaty podlegają likwidacji poprzez przeksięgowanie (nie później niż 

31 grudnia roku budżetowego) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 

2. 

 



W ewidencji szczegółowej prowadzonej według podziałek klasyfikacji wydatków 

budżetowych wprowadza się następującą symbolikę: 

1/ „RZ” – oznaczającą odpowiednio wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji  

rządowej. 

2/ W dziale 750, rozdziale 75020 po paragrafie wydatków wprowadza się następującą  

     symbolikę: 

a/ § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń „ 

- „N.BHP” – zakup napoi bhp, 

- „O.BHP” – zakup odzieży roboczej, 

- „OKUL” – zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, 

- „ODP” - odprawy 

b/§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 

- „PW” – zakup druków z PWPW Warszawa dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, 

- „MB” – zakup materiałów biurowych, 

- „ŚCZ” – zakup środków czystości, 

- „P” – zakup paliwa i innych akcesoriów samochodowych, 

- „M” – zakup mebli i innego wyposażenia (ewidencjonowane na koncie 013), 

- „K” – zakup książek i innych publikacji, prasy, Dz.U, MP, Dz.Urzęd., itp., 

- „D” - zakup druków pozostałych, 

- „PM” – zakup materiałów pozostałych (środków spożywczych, kalendarzy, drobnych 

zakupów), 

-     „ME” – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i nośników danych, 

- „DB” - zakup dzienników budowy”, 

- „AK” – akcesoria komputerowe, 

c/ § 4260 „Zakup energii” 

- „E” – zużycie energii elektrycznej, 

- „G” – zużycie gazu, 

- „KW” – opłaty za wodę, 

d/ § 4270 „Zakup usług remontowych” 

- „UR” – roboty i usługi budowlano – montażowe, 

- „KK” – usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń kserujących, 

- „KCT” – usługi konserwacyjne i naprawcze centrali telefonicznej, 

- „KW” – usługi konserwacyjne i naprawcze platformy pionowej, 

- „NS” – usługi remontowe samochodów służbowych i innego sprzętu 

- „SK”- serwis klimatyzatorów,  

e/ § 4300 „Zakup usług pozostałych” 

- „T” – zakup tablic rejestracyjnych, 

- „SZ” - opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, 

- „P” – zakup usług pocztowych, 

- „PU” – zakup usług pozostałych (gastronomicznych, ogłoszenia prasowe, usuwanie 

awarii, wykonanie tablic informacyjnych, itp.), 

- „D” – zakup usług drukarskich, wyrób pieczęci, 

- „K” – zakup usług kominiarskich, 

- „KB” – koszty i prowizje bankowe, 

- „PS” -  przegląd samochodów, 

- „KW” – opłaty za kanalizację, 

- „O.BUD.” – opłaty za ochronę i monitoring obiektów, 

- „A.OPR” – opłaty abonamentu za korzystanie z programów komputerowych, 

- „PARK” – opłaty za korzystanie z płatnych parkingów,  

- „P.POJ” opłaty za parkowanie pojazdów, 

- „U.POJ” – usuwanie pojazdów z terenu powiatu, 

f/§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” 

- „J” – dostęp do Internetu, 



- „TK” – telefony komórkowe, 

- „TS” – telefony stacjonarne. 

g/ § 4430 „Różne opłaty i składki” 

- „U.RZ.” - opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, 

- „SKŁ” – składki na rzecz stowarzyszeń krajowych. 

W celu wyodrębnienia wydatków na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu nadzoru nad 

lasami innych własności po paragrafie wydatków wprowadza się symbolikę - „L” - leśnicy 

oraz z zakresu gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym po 

paragrafie wydatków wprowadza się symbolikę – „G” – zadania geodezyjne. 

3/ W dziale 750, rozdziale 75075 po paragrafie wydatków wprowadza się następującą  

     symbolikę: 

„D”- dla wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją dożynek 

powiatowych/wojewódzkich 

4/ W dziale 754, rozdziale 75421 po paragrafie wydatków wprowadza się następującą 

symbolikę: 

a/ § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” 

- „TK” – telefony komórkowe, 

- „TS” – telefony stacjonarne.” 

5/ W dziale 758, rozdziale 75818 po paragrafie wydatków 4810 wprowadza się symbole: 

- „R.O.” – rezerwa ogólna, 

- „R.C.” – rezerwa celowa – oświatowa. 

Ewidencja szczegółowa może zostać poszerzona dla potrzeb sprawozdawczości. 

12) Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" 

Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia,  

a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych 

funduszy, którymi dysponuje jednostka. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki 

bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków 

każdego funduszu. 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

na rachunkach bankowych funduszy. 

13) Konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych 

wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na 

rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na 

wyodrębnionych rachunkach bankowych: 

1) czeków potwierdzonych; 

2) sum depozytowych; 

3) sum na zlecenie; 

4) środków obcych na inwestycje. 

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów 

bankowych. 

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków 

pieniężnych z rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie. 

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane             

z wydzielonych rachunków bankowych. 



Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia ustalenie stanu 

środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także 

powinna zapewnić sprostanie obowiązkom sprawozdawczym. 

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 

14) Konto 140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" 

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych,               

w szczególności akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych 

zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia 

stanu krótkoterminowych aktywów finansowych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 140 umożliwia ustalenie: 

1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych, 

2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych  

wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne 

waluty obce; 

3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych 

poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych 

aktywów finansowych. 

15) Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze" 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych             

w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą 

być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu 

sprawozdawczego. 

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

w drodze. 

16) Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia" 

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych               

i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń. 

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, 

środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód                   

i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami                  

i roszczeniami spornymi. 

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 może być prowadzona według 

podziałek klasyfikacji budżetowej i umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych 

grup rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu 

należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według 

kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według 

poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków europejskich również 

odpowiednio w podziale na programy lub projekty. 

17) Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych                            

i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet 

dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu 



przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek 

zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane na koncie 221. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę                   

i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę             

i zmniejszenie należności i roszczeń. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej. 

Ewidencja szczegółowa do konta 201 prowadzona jest według podziałek 

klasyfikacji budżetowej oraz zapewnia ustalenie należności i zobowiązań 

krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Dla potrzeb 

zapewnienia możliwości ustalenia należności i zobowiązań krajowych  

i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów prowadzi się w jednostce 

skorowidz kontrahentów. 

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, 

a saldo Ma - stan zobowiązań. 

18) Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych" 

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów 

budżetowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów 

budżetowych i zwroty nadpłat. 

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów 

budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. 

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych 

przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec 

okresów sprawozdawczych lub w dniu ich wpływu. Na podstawie sprawozdań 

kwartalnych dokonuje się rozliczeń należności (zaległości lub nadpłaty). 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 221 prowadzona jest według dłużników                

i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. 

Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może być też 

stosowana alternatywnie na kontach korespondujących z kontem należności             

z tytułu dochodów budżetowych. 

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności            

z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki 

budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach. 

Konta analityczne prowadzone są w następującym układzie w module WFK: 

- 221 klasyfikacja budżetowa „RZ” dłużnik (według skorowidza) dla należności 

budżetowych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 

- 221 klasyfikacja budżetowa „BP” dłużnik (według skorowidza) dla należności 

stanowiących dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej, 

- 221 klasyfikacja budżetowa „PO” dłużnik dla należności stanowiących 

dochody własne powiatu. 

- 221/VAT służy do ewidencji należności z tytułu podatku VAT. 

19) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę 

wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania 

programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się: 



1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 

sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym 

wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów                

i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800; 

2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków 

budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów               

i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji             

z kontem 130. 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: 

1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 

wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach 

współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 

europejskich, w korespondencji z kontem 130; 

Na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków 

europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Konta analityczne prowadzone są w następującym układzie w module WFK: 

- 223W służy do rozliczenia wydatków jednostki, 

- 223WNW służy do rozliczenia wydatków niewygasających z rokiem 

budżetowym, 

- 223P służy do rozliczenia wydatków jednostki w związku z realizacją 

programów i projektów, w tym współfinansowanych ze środków europejskich. 

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 

otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do 

końca roku. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek 

dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do 

końca roku, w korespondencji z kontem 130. 

20) Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 

środków europejskich" 

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych 

dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje 

zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

 

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji                

z kontem 130; 

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji          

z kontem 810; 

2) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym,                     

w korespondencji z kontem 130. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 prowadzona jest według podmiotów, 

którym dotacje przekazano oraz z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji 

budżetowej. Zapewnia to ustalenie wartości przekazanych dotacji według 

jednostek oraz przeznaczenia środków dotacji. 



Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do 

dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221. Przeksięgowania 

dokonuje się odrębnie na poziomie rachunku dochodów oraz wydatków  

w terminie do 30 marca roku następnego w następujący sposób: 

1) wydatki Wn 240 Ma 224 

2) dochody Wn 221 Ma 240 

21) Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami" 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności               

z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat                       

w rozliczeniach z budżetami. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na 

stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 prowadzona jest według klasyfikacji 

budżetowej oraz stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów 

rozrachunków z budżetem odrębnie. 

W związku z centralizacją rozliczeń VAT konto 225 służy również do ewidencji 

rozrachunków z tytułu VAT z budżetem powiatu. Celem uszczegółowienia 

tytułów rozrachunków z tytułu VAT wprowadza się konta analityczne  

w brzmieniu: 

- 225/VAT – rozrachunki z tytułu podatku VAT z budżetem powiatu, 

- 225/VAT NALEŻNY – rozrachunki z tytułu podatku VAT należnego, 

- 225/VAT NALICZONY – rozrachunki z tytułu podatku VAT naliczonego. 

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma 

- stan zobowiązań wobec budżetów. 

22) Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe" 

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub 

długoterminowych rozliczeń z budżetem. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe 

należności, w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności 

krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. 

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności 

długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany 

rok, w korespondencji z kontem 221. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 226 zapewnia ustalenie stanu należności 

budżetowych według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość 

długoterminowych należności. 

23) Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków 

publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych                   

i zdrowotnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie 

zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności            

z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 



Ewidencja szczegółowa do konta 229 umożliwia ustalenie stanu należności  

i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów z którymi 

dokonywane są rozliczenia. 

Konta analityczne prowadzone są w następującym układzie w module WFK: 

- 229 001 służy do rozliczenia rozrachunków z ZUS (w podziale klasyfikacji 

budżetowej i rodzaju składek), 

- 229 002 służy do rozliczenia rozrachunków z PFRON 

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,               

a saldo Ma - stan zobowiązań. 

24) Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami 

fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności 

za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy  

o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 

1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń; 

2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń; 

3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń; 

4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu 

wynagrodzeń. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić 

możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń                

i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń. 

Konta analityczne prowadzone w module WFK do konta 231 celem 

uszczegółowienia tytułów rozrachunków przyjmują symbolikę: 

- 231 001 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

- 231 002 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 

- 231 003 – zasiłki chorobowe, opiekuńcze itp., 

- 231 004 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło). 

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,            

a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

25) Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec 

pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki 

obciążające jednostkę; 

2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 

odpłatnych; 

3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych; 

4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód; 

5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. 

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki; 

2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych; 

3) wpływy należności od pracowników. 



Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu 

ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie 

zaliczki. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 zapewnia możliwość 

ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów 

rozrachunków. 

Konta analityczne prowadzone w module WFK do konta 234 celem 

uszczegółowienia tytułów rozrachunków przyjmują symbolikę: 

- 234/FS – rozrachunki z pracownikami z tytułu świadczeń z ZFŚS, 

- 234 XXX – rozrachunki z pracownikami pozostałe. 

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności                

i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. 

26) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki" 

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń 

oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może 

być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń,                 

a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę 

i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę 

i zmniejszenie należności i roszczeń. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa konta 240 prowadzona jest według podmiotów  

i podziałek klasyfikacji budżetowej  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.  

Konta analityczne prowadzone w module WFK do konta 240 celem 

uszczegółowienia tytułów rozrachunków przyjmują symbolikę: 

- 240XXX- pozostałe rozrachunki budżetu, gdzie XXX oznacza tytuł 

rozrachunków (prowadzone według podmiotów i podziałek klasyfikacji 

budżetowej, 

- 240/FR - pozostałe rozrachunki PFRON, 

- 240/FS - pozostałe rozrachunki ZFŚS, 

- 240/SD - pozostałe rozrachunki sum depozytowych/na zlecenie, 

- 240/00X - pozostałe rozrachunki z tytułu opłaty ewidencyjnej, gdzie X oznacza 

rodzaj opłaty ewidencyjnej, 

- 240/OPŁ. SKARBOWA - pozostałe rozrachunki – z tytułu opłaty skarbowej. 

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, 

a saldo Ma - stan zobowiązań. 

27) Konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia”  

 Konto służy do ewidencji wpłaconych, a nie wyjaśnionych kwot należności             

z tytułu dochodów budżetowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

 Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat 

i ich zwroty. Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty 

niewyjaśnionych wpłat. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwia identyfikację kontrahenta. 



Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych 

wpłat. 

28) Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności" 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.  

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów 

aktualizujących należności, a na stronie Ma - zwiększenie wartości odpisów 

aktualizujących należności. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 290 umożliwia ustalenie odpisów 

aktualizujących według tytułów należności. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

29) Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" 

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji 

kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się 

w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu 

ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na 

podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących). 

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie                   

z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, 

pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat 

nadzwyczajnych. 

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek 

klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb 

planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań 

finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych  

w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. 

Przy ustalaniu tytułów międzyokresowych kosztów, z uwagi na to, iż jednostka 

nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie dokonuje 

rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku lub 

kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok              

w zbliżonej wielkości. 

30) Konto 400 - "Amortyzacja" 

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy 

umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na 

stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów 

amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik 

finansowy. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. 

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża 

wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się             

w końcu roku obrotowego na konto 860. 

31) Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii" 

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele 

działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 



Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia 

materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie 

poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień 

bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia 

materiałów i energii na konto 860. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem kategorii zadań oraz w przekrojach dostosowanych do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. 

32) Konto 402 - "Usługi obce" 

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na 

rzecz działalności podstawowej jednostki. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na 

stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na 

dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem kategorii zadań oraz w przekrojach dostosowanych do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. 

33) Konto 403 - "Podatki i opłaty" 

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku 

akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym,            

a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie 

Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - 

przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem kategorii zadań oraz w przekrojach dostosowanych do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. 

34) Konto 404 - "Wynagrodzenia" 

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu 

wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy 

agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom 

fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów 

dokonywanych na listach płac). 

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów 

działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy 

przenosi się je na konto 860. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem kategorii zadań oraz w przekrojach dostosowanych do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości 



35) Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu 

różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, 

które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są 

zaliczane do wynagrodzeń. 

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia 

społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień 

bilansowy przenosi się je na konto 860. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem kategorii zadań oraz w przekrojach dostosowanych do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. 

36) Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe" 

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie 

kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Celem wyodrębnienia poszczególnych rodzajów kosztów pozostałych                     

w systemie WFK do konta 409 wprowadza się symbole: 1, 2, 3.  

Na koncie 409/1 ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie 

samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych 

i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych              

i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów 

niezaliczanych do kosztów działalności finansowej.  

Na koncie analitycznym 409/2 inne świadczenia finansowane z budżetu np.: 

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia 

społeczne, stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów, składki na 

ubezpieczenia zdrowotne i pozostałe koszty operacyjne.  

Na koncie 409/3 pozostałe obciążenia np.: zwrot dotacji oraz płatności, wpłaty 

jst do budżetu państwa, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 

subwencji ogólnej za lata poprzednie. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem kategorii zadań oraz w przekrojach dostosowanych do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. 

Na stronie Wn konta 409 ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na 

stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie 

poniesionych kosztów na konto 860. 

37) Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty" 

Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji: 

1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, 

towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych 

przychodów i kosztów operacyjnych; 

2) podatków nieujętych na koncie 403; 

3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz 

dotacji przekazanych. 



Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz 

stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia 

podatków. 

38) Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych 

związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki,                        

w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty,              

i inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych,           

a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów 

budżetowych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 zapewnia wyodrębnienie 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu 

finansowego. 

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda. 

Po paragrafach dochodów wprowadza się symbol „RZ” oznaczający dochody          

z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej”. 

39) Konto 750 – „Przychody finansowe” 

 Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

 Na stronie ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych,           

w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody                

z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto 

przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za 

zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

 Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 zapewnia wyodrębnienie 

przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach 

gospodarczych, należne jednostce odsetki według podziałek klasyfikacji 

budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma 

konta 860 (Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

40) Konto 751 - "Koszty finansowe" 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych 

udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od 

kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem 

obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności 

z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych  

i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających 

środki trwałe w budowie. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia wyodrębnienie  

w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek  



i odsetki za zwłokę od zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę 

Wn konta 860 (Ma konto 751). 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

41) Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" 

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze 

zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż 

podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia 

materiałów; 

2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych             

i prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, 

nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane 

jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez 

samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład 

budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 

800. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 760 prowadzona jest według podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na 

stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

42) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio                    

z podstawową działalnością jednostki. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: kary, odpisane 

przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od 

należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie 

przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 761 prowadzona jest według podziałek 

klasyfikacji budżetowej. 

W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty 

operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

43) Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" 

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji              

z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

44) Konto 800 - "Fundusz jednostki" 

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego 

jednostki i ich zmian. 



Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - 

jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę 

finansową jednostki. 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania 

finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

dochodów budżetowych z konta 130 (z uwagi na to, iż w jednostce nie ma 

wyodrębnionego rachunku bieżącego dla dochodów saldo konta 130                  

w zakresie zrealizowanych dochodów podlega okresowemu 

przeksięgowaniu (nie później niż 31 grudnia roku budżetowego) na 

podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Wn konta 800); 

3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków 

budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810; 

4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 

5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych                   

w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania 

finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych 

wydatków budżetowych z konta 223, oraz zrealizowanych wydatków 

budżetowych projektu/programu z konta 130P (z uwagi na to, iż w 

jednostce nie ma wyodrębnionego rachunku bieżącego dla wydatków 

projektu/programu saldo konta 130 P w zakresie zrealizowanych wydatków 

podlega okresowemu przeksięgowaniu (nie później niż 31 grudnia roku 

budżetowego) na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 

800); 

3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 

4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 

5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych                 

i prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

7) wartość objętych akcji i udziałów; 

8) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia ustalenie przyczyn 

zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu 

jednostki 

45) Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środki z budżetu na inwestycje" 

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków 

europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się: 

1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane 

lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224; 



2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, 

w korespondencji z kontem 224; 

3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze 

środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku 

obrotowego, salda konta 810 na konto 800. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 810 prowadzona jest według podziałek 

klasyfikacji budżetowej wydatków. 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 

46) Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" 

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów 

oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy,                 

a na stronie Wn - ich zmniejszenie lub rozwiązanie. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 

międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez 

zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 zapewnia możność ustalenia 

stanu: 

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń; 

2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz 

przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 

międzyokresowych przychodów. 

47) Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" 

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku 

bankowym, ujmuje się na koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego 

przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich 

kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów 

podlegających sfinansowaniu z funduszu). 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 pozwala na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń; 

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów 

przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

48) Konto 860 - "Wynik finansowy" 

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 

1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 

404, 405 i 409; 



2) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761; 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 

1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami 

zespołu 7; 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, 

saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku 

następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 860 prowadzi się według potrzeb 

sprawozdawczości. 

49) Konto 870 - "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające 

wynik finansowy" 

Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego 

z tytułu podatku dochodowego. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku,                

w korespondencji z kontem 225. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych 

rozliczeń z budżetem. 

W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn 

konta 860. 

2. Konta pozabilansowe 

 

1) Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między 

jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.  

2) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych" 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych 

dysponenta środków budżetowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych 

oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu; 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku 

następnym; 

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 

finansowego wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

3) Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków" 

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 

budżetowych dysponenta środków budżetowych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 

budżetowych. 



Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan 

finansowy niewygasających wydatków budżetowych; 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części 

niezrealizowanej lub wygasłej. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu 

finansowego niewygasających wydatków budżetowych. 

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

4) Konto 992 – „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu 

państwa” 

 Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub 

dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa. 

 Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. 

 Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z ww. 

zapewnienia na konto 980. 

5) Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków 

budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 

budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków 

budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku 

budżetowym; 

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki 

roku następnego. 

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość 

umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje 

konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek 

klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających 

wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

6) Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków 

budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być 

zrealizowane w latach następnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków 

budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku 

bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków 

przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 

przyszłych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi 

głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek 

klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających 

wydatków. 



Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające 

zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych. 

 

§ 6 
 

1. Wykaz kont dla projektu pn.: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: 

Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego". 

 

I. Wykaz kont 

1. Konta bilansowe 

     Zespół 0 – Aktywa trwałe 

011EG –    Środki trwałe  

013EG - Pozostałe środki trwałe 

020EG - Wartości niematerialne i prawne 

071EG - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

072EG - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych 

080EG - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

Zespół 1 -   Środki pieniężne i rachunki bankowe 

130EG - Rachunek bieżący jednostki 

141EG - Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

201EG - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

223EG - Rozliczenie wydatków budżetowych 

225EG - Rozrachunki z budżetami 

229EG - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

231EG - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234EG - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

240EG - Pozostałe rozrachunki 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

401EG - Zużycie materiałów i energii 

402EG - Usługi obce 

403EG - Podatki i opłaty 

404EG - Wynagrodzenia 

405EG - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

409EG - Pozostałe koszty rodzajowe 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

720EG - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 - Fundusz jednostki 

810EG - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 

na inwestycje 

860 - Wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 

980EG - Plan finansowy wydatków budżetowych 

998EG - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999EG - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

 



II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 

powiązanie z kontami syntetycznymi  

 

1. Konta bilansowe 

1) Zespół 0 - "Aktywa trwałe" 

2) Konto 011EG - "Środki trwałe" projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób  

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego ". 

Konto 011EG służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 013EG, wydanych do używania na potrzeby 

działalności projektu, które nie podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu 

wydania do używania. 

Na stronie Wn konta 011EG ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu                 

i wartości początkowej środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia 

ujmowanego na koncie 071EG. 

Konto 011EG może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych nabytych na 

potrzeby realizacji projektu znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

3) Konto 013EG - "Pozostałe środki trwałe" projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego ". 

Konto 013EG służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na 

potrzeby działalności projektu, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości                 

w miesiącu wydania do używania. 

Na stronie Wn konta 013EG ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu                     

i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem 

umorzenia ujmowanego na koncie 072EG. 

Konto 013EG może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych nabytych na 

potrzeby realizacji projektu znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

4) Konto 020EG - "Wartości niematerialne i prawne" projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego ". 

Konto 020EG służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości  

niematerialnych i prawnych związanych z realizacja projektu. Na stronie Wn konta 020EG  ujmuje się 

zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej wartości niematerialnych              

i prawnych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 071EG lub 072EG. 

5) Konto 071EG - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych" projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, 

Opatowskiego i Staszowskiego" 

Konto 071EG  służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które 

podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400EG. 

6) Konto 072EG – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych               

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego". 

Konto 072EG służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, 

podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401EG. 

7) Konto 080EG – Środki trwałe w budowie (inwestycje) projektu e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego". 



Konto 080EG służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 

kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty projektu. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 080EG powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków 

trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych. Konto 080EG może 

wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie. 

 

 

8) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 

9) Konto 130EG – Rachunek bieżący projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 130EG służy do ewidencji stanu środków projektu oraz obrotów na rachunku bankowym 

projektu z tytułu wydatków i dochodów /wpływów/. 

Na stronie Wn konta 130EG ujmuje się wpływy z Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej  

z tyt. refundacji poniesionych wydatków (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 

budżetowej) 

Na stronie Ma konta 130EG ujmuje się zrealizowane wydatki zgodnie z wnioskiem                                  

o dofinansowanie realizacji projektu (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 

budżetowej) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 2. 

 

10) Konto 141EG - "Środki pieniężne w drodze” projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 141EG służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn konta 141EG ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być 

ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego. 

Konto 141EG może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

 

11) Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

 

12) Konto 201EG – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu „e-Geodezja cyfrowy 

zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 201EG służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw robót i usług,             

a także należności z tytułu przychodów finansowych związanych z projektem. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 201EG powinna zapewnić możliwość ustalenia należności  

i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. 

13) Konto 223EG - Rozliczenie wydatków budżetowych projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 223EG służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

14) Konto 225EG – Rozrachunki z budżetami projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 225EG służy do ewidencji rozrachunków z budżetami związanych z realizacją projektu. 

Ewidencja szczegółowa do konta 225EG  powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności              

i zobowiązań wg. każdego z tytułu rozrachunku z budżetem odrębnie. 



15) Konto 229EG – Pozostałe rozrachunku publicznoprawne projektu „e-Geodezja cyfrowy 

zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 229EG służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych w szczególności z tytułu 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencja szczegółowa do konta 229EG powinna zapewnić 

możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułu rozrachunku oraz podmiotów                 

z którymi dokonywane są rozliczenia. 

16) Konto 231EG – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 231EG służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami zaangażowanymi bezpośrednio       

w realizację projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, 

Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Na stronie Wn konta 231EG ujmuje się przelewy wynagrodzeń osób bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację projektu . 

Na stronie Ma konta 231EG ujmuje się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 

17) Konto 234EG Pozostałe rozrachunki z pracownikami projektu „e-Geodezja cyfrowy 

zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 234EG służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych 

tytułów niż wynagrodzenia. 

18) Konto 240EG Pozostałe rozrachunki projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 240EG służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań dot. projektu nie objętych 

ewidencją na kontach 201EG-234EG. 

Ewidencja szczegółowa do konta 240EG powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

 

19) Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

 

20) Konto 400EG - "Amortyzacja" projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 400EG służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych realizowanego projektu, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane 

stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 400EG ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 

400EG ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu 

roku salda konta na wynik finansowy. 

Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. 

Konto 400EG może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400EG przenosi się w końcu roku obrotowego na 

konto 860. 

21) Konto 401EG – Zużycie materiałów i energii projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 401EG służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej, pomocniczej i ogólnej projektu. Saldo konta 401EG przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

22) Konto 402EG – Usługi obce projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: 

Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 



Konto 402EG służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 

działalności podstawowej projektu. Saldo konta 402EG przenosi się w końcu roku obrotowego na 

konto 860. 

23) Konto 403EG – Podatki i opłaty projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 403EG służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym. Saldo konta 403EG 

przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

24) Konto 404EG – Wynagrodzenia projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 404EG służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu z tytułu 

wynagrodzeń z pracownikami. Saldo konta 404EG przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 

860. 

25) Konto 405EG – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia projektu „e-Geodezja 

cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 405EG służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

świadczeń na rzecz pracowników oddelegowanych do projektu, które nie są zaliczane do 

wynagrodzeń. Saldo konta 405EG przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

26) Konto 409EG Pozostałe koszty rodzajowe projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 409EG służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu, które nie kwalifikują 

się do ujęcia na kontach 401EG-405EG. Saldo konta 409EG przenosi się w końcu roku obrotowego na 

konto 860. 

 

27) Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

 

28) Konto 720EG – Przychody z tytułu dochodów budżetowych projektu „e-Geodezja 

cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 720EG służy do ewidencji przychodów z tytułu realizacji projektu. W końcu roku 

obrotowego saldo konta 720EG przenosi się na konto 860. W końcu roku konto 720EG nie wykazuje 

salda. 

 

29) Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

 

30) Konto 800 – Fundusz jednostki 

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

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, 

zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

31) Konto 810EG – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz 

środki z budżetu na inwestycje projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 810EG służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środków z budżetu na inwestycje. 

32) Konto 860 Wynik finansowy 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec 

roku obrotowego wynik finansowy jednostki. 

 



2. Konta pozabilansowe 

 

1) Konto 980EG - "Plan finansowy wydatków budżetowych" projektu „e-Geodezja cyfrowy 

zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. 

Konto 980EG służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych realizacji projektu. 

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

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

2) Konto 998EG - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" projektu                   

„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego                       

i Staszowskiego”. 

Konto 998EG służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych projektu 

ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 

Na stronie Wn konta 998EG ujmuje się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku budżetowym; 

Na stronie Ma konta 998EG ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji  

i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych projektu w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998EG jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego. Na koniec roku konto 998EG nie wykazuje salda”. 

3) Konto 999EG - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" projektu                   

„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego                       

i Staszowskiego” 

Konto 999EG służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych projektu 

przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 999EG ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych   

w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan 

finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999EG ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 999EG jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 999EG może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

budżetowych lat przyszłych. 

 

2. Wykaz kont dla projektu pn.: „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

 

I. Wykaz kont 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 – Aktywa trwałe 

013WL - Pozostałe środki trwałe 

020WL - Wartości niematerialne i prawne 

072WL - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

zbiorów bibliotecznych 

Zespół 1 -   Środki pieniężne i rachunki bankowe 

130WL - Rachunek bieżący jednostki 



141WL - Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

201WL - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

223WL - Rozliczenie wydatków budżetowych 

224WL -  Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 

225WL - Rozrachunki z budżetami 

229WL - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

231WL - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234WL - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

240WL - Pozostałe rozrachunki 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

401WL - Zużycie materiałów i energii 

402WL - Usługi obce 

403WL - Podatki i opłaty 

404WL - Wynagrodzenia 

405WL - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

409WL - Pozostałe koszty rodzajowe 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

720WL - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 - Fundusz jednostki 

810WL - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu 

na inwestycje 

860 - Wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 

980WL - Plan finansowy wydatków budżetowych 

998WL - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999WL - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

 

II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 

powiązanie z kontami syntetycznymi  

 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 - "Aktywa trwałe" 

1) Konto 013EG - "Pozostałe środki trwałe" projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria ". 

Konto 013WL służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na 

potrzeby działalności projektu, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości                 

w miesiącu wydania do używania. 

Na stronie Wn konta 013WL ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu                     

i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem 

umorzenia ujmowanego na koncie 072WL. 

Konto 013WL może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych nabytych na 

potrzeby realizacji projektu znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

2) Konto 020WL - "Wartości niematerialne i prawne" projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria ". 



Konto 020WL służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

wartości  niematerialnych i prawnych związanych z realizacja projektu. Na stronie Wn konta 020WL  

ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej wartości 

niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072WL. 

3) Konto 072WL – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych               

i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria". 

Konto 072WL służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, 

podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401WL. 

 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 

4) Konto 130WL – Rachunek bieżący projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”. 

Konto 130WL służy do ewidencji stanu środków projektu oraz obrotów na rachunku bankowym 

projektu z tytułu wydatków i dochodów /wpływów/. 

Na stronie Wn konta 130WL ujmuje się wpływy z Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej  

z tyt. refundacji poniesionych wydatków (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 

budżetowej) 

Na stronie Ma konta 130WL ujmuje się zrealizowane wydatki zgodnie z wnioskiem                                  

o dofinansowanie realizacji projektu (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 

budżetowej) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 2. 

 

5) Konto 141WL - "Środki pieniężne w drodze” projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria”. 

Konto 141WL służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn konta 141WL ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być 

ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego. 

Konto 141WL może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

 

6) Konto 201WL – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu „Innowacje                  

w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 201WL służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw robót i usług,             

a także należności z tytułu przychodów finansowych związanych z projektem. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 201WL powinna zapewnić możliwość ustalenia należności  

i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. 

7) Konto 223WL - Rozliczenie wydatków budżetowych projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria”. 

Konto 223WL służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria”. 

8) Konto 225WL – Rozrachunki z budżetami projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria”. 



Konto 225WL służy do ewidencji rozrachunków z budżetami związanych z realizacją projektu. 

Ewidencja szczegółowa do konta 225WL  powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności              

i zobowiązań wg. każdego z tytułu rozrachunku z budżetem odrębnie. 

9) Konto 229WL – Pozostałe rozrachunku publicznoprawne projektu „Innowacje                     

w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 229WL służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych w szczególności z tytułu 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencja szczegółowa do konta 229WL powinna zapewnić 

możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułu rozrachunku oraz podmiotów                 

z którymi dokonywane są rozliczenia. 

10) Konto 231WL – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria”. 

Konto 231WL służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami zaangażowanymi bezpośrednio       

w realizację projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Na stronie Wn konta 231WL ujmuje się przelewy wynagrodzeń osób bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację projektu . 

Na stronie Ma konta 231WL ujmuje się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. 

11) Konto 234WL Pozostałe rozrachunki z pracownikami projektu „Innowacje w kształceniu 

– wirtualne laboratoria”. 

Konto 234WL służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych 

tytułów niż wynagrodzenia. 

12) Konto 240WL Pozostałe rozrachunki projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”. 

Konto 240WL służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań dot. projektu nie objętych 

ewidencją na kontach 201WL-234WL. 

Ewidencja szczegółowa do konta 240WL powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

 

13) Konto 401WL – Zużycie materiałów i energii projektu „Innowacje w kształceniu – 

wirtualne laboratoria”. 

Konto 401WL służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej, pomocniczej i ogólnej projektu. Saldo konta 401WL przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

14) Konto 402WL – Usługi obce projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 402WL służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 

działalności podstawowej projektu. Saldo konta 402WL przenosi się w końcu roku obrotowego na 

konto 860. 

15) Konto 403WL – Podatki i opłaty projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”. 

Konto 403WL służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym. Saldo konta 403WL 

przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

16) Konto 404WL – Wynagrodzenia projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”. 

Konto 404WL służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu z tytułu 

wynagrodzeń z pracownikami. Saldo konta 404WL przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 

860. 



17) Konto 405WL – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia projektu „Innowacje                

w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 405WL służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

świadczeń na rzecz pracowników oddelegowanych do projektu, które nie są zaliczane do 

wynagrodzeń. Saldo konta 405WL przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. 

 

18) Konto 409WL Pozostałe koszty rodzajowe projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”. 

Konto 409WL służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu, które nie 

kwalifikują się do ujęcia na kontach 401WL-405WL. Saldo konta 409WL przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

 

19) Konto 720WL – Przychody z tytułu dochodów budżetowych projektu „Innowacje            

w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 720WL służy do ewidencji przychodów z tytułu realizacji projektu. W końcu roku 

obrotowego saldo konta 720WL przenosi się na konto 860. W końcu roku konto 720WL nie wykazuje 

salda. 

 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

 

20) Konto 800 – Fundusz jednostki 

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

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, 

zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

21) Konto 810WL – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz 

środki z budżetu na inwestycje projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”. 

Konto 810WL służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środków z budżetu na inwestycje. 

22) Konto 860 Wynik finansowy 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec 

roku obrotowego wynik finansowy jednostki. 

 

2. Konta pozabilansowe 

 

1) Konto 980WL - "Plan finansowy wydatków budżetowych" projektu „Innowacje w 

kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 980WL służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych realizacji projektu. 

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

Ewidencja szczegółowa do konta 980 WL jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

Konto 980WL nie wykazuje na koniec roku salda. 

2) Konto 998WL - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" projektu                   

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. 

Konto 998WL służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych projektu 

ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. 



Na stronie Wn konta 998WL ujmuje się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku budżetowym; 

Na stronie Ma konta 998WL ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji  

i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych projektu w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998WL jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego. Na koniec roku konto 998WL nie wykazuje salda”. 

3) Konto 999WL - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" projektu                   

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

Konto 999WL służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych projektu 

przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 999WL ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych   

w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan 

finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999WL ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 999WL jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 999WL może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

budżetowych lat przyszłych. 

 

3. Wykaz kont dla ewidencjonowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 

I. Wykaz kont 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 - Majątek trwały 

011RFIL – Środki trwałe  

071RFIL - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

080RFIL - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

Zespół 1 -   Środki pieniężne i rachunki bankowe 

130 RFIL - Rachunek bieżący jednostki 

141 RFIL  - Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

201 RFIL - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

223 RFIL  - Rozliczenie wydatków budżetowych 

240 RFIL - Pozostałe rozrachunki 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

400  -  Amortyzacja 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

720 RFIL - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

750 RFIL - Przychody finansowe 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 - Fundusz jednostki 

810 RFIL - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki                            

z budżetu na inwestycje 

860 - Wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 



980 RFIL - Plan finansowy wydatków budżetowych 

998 RFIL - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

999 RFIL - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

 

II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 

powiązanie z kontami syntetycznymi  

 

1. Konta bilansowe 

Zespół 0 - "Majątek trwały" 

 

1)Konto 011RFIL - Środki trwałe współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Konto 011RFIL służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych, które nie podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości  w miesiącu 

wydania do używania pozyskane z inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Na stronie Wn konta 011RFIL ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu                 

i wartości początkowej środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia 

ujmowanego na koncie 071RFIL. Konto 011RFIL może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość 

środków trwałych nabytych z realizacji inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 

2) Konto 071RFIL - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych                                 

i prawnych nabytych z realizacji inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

Konto 071RFIL  służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które 

podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. 

3) Konto 080RFIL – Środki trwałe w budowie (inwestycje) współfinansowane z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych  

Konto 080RFIL służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 

kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Ewidencja szczegółowa 

prowadzona do konta 080RFIL powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków 

trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych współfinansowanych 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Konto 080RFIL może wykazywać saldo Wn, które 

oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie. 

 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 

4) Konto 130RFIL – Rachunek bieżący środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Konto 130RFIL służy do ewidencji stanu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów /wpływów/. 

Na stronie Wn konta 130RFIL ujmuje się wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej) 

Na stronie Ma konta 130RFIL ujmuje się zrealizowane wydatki współfinansowane z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej)       

w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 2. 

5) Konto 141RFIL - Środki pieniężne w drodze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Konto 141RFIL służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 



Na stronie Wn konta 141RFIL ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki 

księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na 

przełomie okresu sprawozdawczego. Konto 141RFIL może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan 

środków pieniężnych w drodze. 

 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

 

6) Konto 201RFIL – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Konto 201RFIL służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw robót              

i usług, a także należności z tytułu przychodów finansowych związanych z Rządowym Funduszem 

Inwestycji Lokalnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201RFIL powinna zapewnić 

możliwość ustalenia należności  i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. 

7) Konto 223RFIL - Rozliczenie wydatków budżetowych Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Konto 223RFIL służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

8) Konto 240RFIL Pozostałe rozrachunki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Konto 240RFIL służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań dot. Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych nie objętych ewidencją na koncie 201RFIL. Ewidencja szczegółowa 

do konta 240RFIL powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozrachunków, roszczeń i rozliczeń           

z poszczególnych tytułów. 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

 

9) Konto 400 - "Amortyzacja". 

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według 

stawek amortyzacyjnych. 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń 

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 

ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda 

konta na wynik finansowy. Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. 

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 

860. 

 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

 

10) Konto 720RFIL – Przychody z tytułu dochodów budżetowych Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

     Konto 720RFIL służy do ewidencji przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.           

W końcu roku obrotowego saldo konta 720RFIL przenosi się na konto 860. W końcu roku konto 

720RFIL nie wykazuje salda. 

11) Konto 750RFIL – Przychody finansowe Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

    Konto 750RFIL służy do ewidencji przychodów finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 



Na stronie Ma konta 750RFIL ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 

750RFIL). Na koniec roku konto 750RFIL nie wykazuje salda. 

 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

 

12) Konto 800 – Fundusz jednostki 

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

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, 

zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

13) Konto 810RFIL – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 

z budżetu na inwestycje Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Konto 810RFIL służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków 

europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

14) Konto 860 Wynik finansowy 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec 

roku obrotowego wynik finansowy jednostki. 

 

2. Konta pozabilansowe 

 

1)Konto 980RFIL - Plan finansowy wydatków budżetowych Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Konto 980RFIL służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na stronie Wn konta 980RFIL ujmuje się plan finansowy wydatków 

budżetowych oraz jego zmiany. Ewidencja szczegółowa do konta 980RFIL jest prowadzona                 

w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. 

Konto 980RFIL nie wykazuje na koniec roku salda. 

2) Konto 998RFIL - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Konto 998RFIL służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 

budżetowego. Na stronie Wn konta 998RFIL ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków 

budżetowych w danym roku budżetowym. Na stronie Ma konta 998RFIL ujmuje się zaangażowanie 

wydatków, czyli wartość umów, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998RFIL jest prowadzona według 

podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998RFIL nie wykazuje salda”. 

3) Konto 999 RFIL - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach 

następnych. 

Na stronie Wn konta 999RFIL ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego 

jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji             

w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999RFIL ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 



Ewidencja szczegółowa do konta 999RFIL jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu 

finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 999RFIL może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lat przyszłych. 

 

4. Wykaz kont dla ewidencjonowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 

I. Wykaz kont 

1. Konta bilansowe 

Zespół 1 -   Środki pieniężne i rachunki bankowe 

130 FPC - Rachunek bieżący jednostki 

141 FPC  - Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

201 FPC - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

223 FPC  - Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 FPC  Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 

240 FPC - Pozostałe rozrachunki 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

401 FPC - Zużycie materiałów i energii 

402 FPC - Usługi obce 

409 FPC - Pozostałe koszty rodzajowe 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

720 FPC - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

750 FPC - Przychody finansowe 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 - Fundusz jednostki 

810 FPC - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki                            

z budżetu na inwestycje 

860 - Wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 

980 FPC - Plan finansowy wydatków budżetowych 

998 FPC - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

 

II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej 

powiązanie z kontami syntetycznymi  

 

1. Konta bilansowe 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 

1) Konto 130FPC– Rachunek bieżący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Konto 130FPC służy do ewidencji stanu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 

obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów /wpływów/. 

Na stronie Wn konta 130FPC ujmuje się wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej) 

Na stronie Ma konta 130FPC ujmuje się zrealizowane wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej)  w korespondencji z właściwymi 

kontami zespołu 2. 

2) Konto 141FPC - Środki pieniężne w drodze Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 



Konto 141FPC służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn konta 141FPC ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki 

księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na 

przełomie okresu sprawozdawczego. Konto 141FPC może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan 

środków pieniężnych w drodze. 

 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

 

3) Konto 201FPC – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

Konto 201FPC służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw robót i usług,               

a także należności z tytułu przychodów finansowych związanych z Funduszem Przeciwdziałania 

COVID. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201RFIL powinna zapewnić możliwość 

ustalenia należności  i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. 

4) Konto 223FPC - Rozliczenie wydatków budżetowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19. 

Konto 223FPC służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych - wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

5) 224 FPC  Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 

finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Konto 224 FPC służy do ewidencji rozliczenia przez powiat udzielonych dotacji ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń. 

Na stronie Wn konta 224FPC ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji przekazanych przez powiat, w korespondencji z kontem 130FPC; 

Na stronie Ma konta 224FPC ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810FPC; 

2) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 

130FPC. 

Zasady prowadzenia kont pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej 

Ewidencja szczegółowa do konta 224FPC prowadzona jest według podmiotów, którym dotacje 

przekazano oraz z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Zapewnia to ustalenie wartości 

przekazanych dotacji według jednostek oraz przeznaczenia środków dotacji. 

6) Konto 240FPC Pozostałe rozrachunki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Konto 240FPC służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań dot. Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Ewidencja szczegółowa do konta 240FPC powinna zapewnić możliwość 

ustalenia stanu rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

 

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

 

7) Konto 401FPC – Zużycie materiałów i energii Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Konto 401FPC służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności               

podstawowej, pomocniczej i ogólnej Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Saldo konta 401FPC 

przenosi się w końcu roku  obrotowego na konto 860. 

8) Konto 402FPC – Usługi obce Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 



Konto 402FPC służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Saldo konta 402FPC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 

860. 

9) Konto 409FPC Pozostałe koszty rodzajowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Konto 409FPC służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu, które nie kwalifikują 

się do ujęcia na kontach 401FPC -402FPC. Saldo konta 409FPC przenosi się w końcu roku 

obrotowego na konto 860. 

 

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 

 

10) Konto 720FPC – Przychody z tytułu dochodów budżetowych Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 

Konto 720FPC służy do ewidencji przychodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W końcu 

roku konto 720FPC nie wykazuje salda. 

11) Konto 750FPC – Przychody finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Konto 750FPC służy do ewidencji przychodów finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Na stronie Ma konta 750FPC ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 

750FPC). Na koniec roku konto 750FPC nie wykazuje salda. 

 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

 

12) Konto 800 – Fundusz jednostki 

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

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, 

zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

13) Konto 810FPC – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z 

budżetu na inwestycje Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Konto 810FPC służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środków z budżetu na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

14) Konto 860 Wynik finansowy 

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku 

obrotowego wynik finansowy jednostki. 

 

2. Konta pozabilansowe 

 

1)Konto 980FPC - Plan finansowy wydatków budżetowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 

Konto 980FPC służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Na stronie Wn konta 980FPC ujmuje się plan finansowy wydatków 

budżetowych oraz jego zmiany. Ewidencja szczegółowa do konta 980FPC jest prowadzona                 

w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. 

Konto 980FPC nie wykazuje na koniec roku salda. 

2) Konto 998FPC - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 



Konto 998FPC służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku 

budżetowego. Na stronie Wn konta 998FPC ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków 

budżetowych w danym roku budżetowym. Na stronie Ma konta 998FPC ujmuje się zaangażowanie 

wydatków, czyli wartość umów, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998FPC jest prowadzona według 

podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998FPC nie wykazuje salda. 

 

§ 7 

 

Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych 

oraz opis sposobu informatycznego i systemu zabezpieczeń. 

 
 

I. Wykaz programów wykorzystywanych do prowadzenia rachunkowości jednostki  

i organu: 

1) System ewidencji księgowej pod nazwą Finansowo-Księgowego WFK, wersja 

V.2020.12a, system do ewidencji środków trwałych STE, wersja V.2020.12a, system do 

ewidencji pozostałych środków trwałych WSTE, wersja V.2020.12a oraz system 

sprawozdawczości WTDB, wersja 2022.1a, których autorem jest Biuro Usług 

Informatycznych T-SOFT, 30-702 Kraków ul. Romanowicza 17.  

a) Eksploatację Systemu WFK rozpoczęto 01.01.2001 r. Zapewnia on kompleksową 

obsługę w zakresie rachunkowości jednostki i organu umożliwiając między innymi: 

- prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania, 

- przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont  koncie analitycznym 

lub syntetycznym w podanym okresie sprawozdawczym, 

- przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie sprawozdawczym –               

w ujęciu analitycznym lub syntetycznym, 

     - prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów    

            zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie sprawozdawczym, 

- wykonanie analizy rozrachunkowej kont. 

W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na 

najniższym poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont. Konta 

analityczne zapewniają między innymi: 

- ujecie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, 

- ujęcie operacji gospodarczych wg rodzaju wydatków i przyczyn, 

- dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości. 

 

W systemie WFK prowadzone są następujące księgi rachunkowe: 

 

SP Staszów ORGAN służy do prowadzenia pełnej księgowości organu budżetu 

powiatu. Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe, począwszy od 

budowania planu kont, księgowania dokumentów, przez pełne rozrachunki  

i rozliczenia, aż do zestawień sprawozdań zakończonych bilansem zamknięcia, 

otwarcia. 

Program umożliwia generowanie zestawień i sprawozdań w zbiory: 

- dziennik, 

- zapisy kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych 

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. 



SP Staszów Jednostka służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki. Program 

realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe, począwszy od budowania planu 

kont, księgowania dokumentów, przez pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do 

zestawień sprawozdań zakończonych bilansem zamknięcia, otwarcia. 

Program umożliwia generowanie zestawień i sprawozdań w zbiory: 

- dziennik, 

- zapisy kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, 

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. 

b) Eksploatację systemu do ewidencji środków trwałych STE rozpoczęto w 2006 roku. 

Służy on do ewidencji ilościowo- wartościowej środków trwałych oraz umożliwia 

obliczenie dla każdej pozycji z księgi inwentarzowej umarzenia środków trwałych. 

System zbiera i przetwarza informacje o ruchu środków trwałych na podstawie 

dokumentów OT, PT, LT i MT. Emisja w postaci tabulogramu danych, ułatwia 

sporządzanie sprawozdania rocznego. Automatyczne zamknięcie roku i przygotowanie 

bilansu otwarcia roku następnego. Emisja tabulogramów wynikowych zastępuje 

tradycyjne karty inwentarzowe, księgi inwentarzowe i tabele amortyzacyjne. Każdy 

tabulogram może być drukowany w całości lub częściowo. Umożliwia ustalenie 

różnic inwentaryzacyjnych między stanem faktycznym a spisem z natury oraz 

możliwość przeglądania i drukowania tych różnic. Tworzy dekrety do systemu WFK. 

c) Eksploatację systemu WSTE rozpoczęto w 2006 roku. System umożliwia obsługę 

księgi inwentarzowej środków trwałych – przeglądanie, modyfikację, wydruk księgi  

w całości lub części w różnych układach i w różnych przedziałach cenowych. System 

umożliwia rejestrację zmian środków trwałych, inwentaryzację, zapewnia obsługę 

zbiorów pomocniczych (asortymentów środków trwałych, miejsc użytkowania, 

wyróżników, wykaz osób materialnie odpowiedzialnych). 

d) Eksploatację systemu sprawozdawczości WTDB rozpoczęto 01.01.2001 r. System 

pracuje w powiązaniu z systemem WFK, z którego generowane są dane do 

sporządzenia sprawozdań budżetowych. 

e) System Faktury i Rachunki, zwany dalej WFR, jest programem do obsługi typowych 

dokumentów zakupu i sprzedaży uwzględnianych w przepisach o podatku VAT tj. Faktur 

VAT, Faktur Korygujących VAT oraz Faktur (Rachunków bez VAT). 

 Eksploatację systemu WFR rozpoczęto 01.01.2017 r.   
System może pracować w dwóch trybach : w trybie pełnym i w trybie uproszczonym.  

a. Tryb pełny pozwala na opis faktury lub rachunku z uwzględnieniem 

poszczególnych pozycji na fakturze, a więc danych dotyczących nazwy, 

PKWiU, jednostki miary, ceny jednostkowej itp.  

b. Tryb uproszczony uwzględnia oprócz ogólnych danych o fakturze lub 

rachunku tj. numeru faktury, daty faktury itp. tylko globalne kwoty 

opisujące poszczególne grupy podatkowe 23%, 7%, 0%, zw bez 

rozbijania ich na poszczególne pozycje.  

Jednostka stosuje zawężony zakres działania systemu pozwalający na prowadzenie 

ewidencji faktur i rachunków zakupu i sprzedaży z wydrukiem typowych rejestrów 

zakupu i sprzedaży, prowadzenie bazy dostawców i odbiorców oraz przygotowanie 

danych do Deklaracji Podatkowej. Przy pracy w trybie pełnym istnieje możliwość 

wydruku własnych dowodów sprzedaży: Faktur VAT, Faktur Korygujących VAT 

spełniających wymagania przepisów o podatku VAT.  

System ten pozwala jednostce na wygenerowanie JPK - zestawu informacji  

o transakcjach gospodarczych przesyłanych organowi podatkowemu co miesiąc 

(JPK_VAT) lub na żądanie organu podatkowego (pozostałe JPK). 

 

Dokumentacja eksploatacyjna WFK, WST, WSTE, WFR, JPK, WTDB w aplikacji PDF 

stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 

 



2) System „enowa” Kadry Płace zapewnia kompleksową obsługę kadr i płac. Tworzy go 

osiem zintegrowanych modułów: Kadry (dane kadrowe pracowników, lista umów 

cywilno-prawnych), PKZP (członkowie kas zapomogowo-pożyczkowych), ZFM (lista 

świadczeniobiorców Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), Płace 

(naliczenie wypłat, listy płac), Deklaracje PIT, Deklaracje ZUS oraz moduł 

Administracji i Raportowania danych. Eksploatację programu rozpoczęto w 2009 

roku, wersja oprogramowania 2112.6.9. Autorem systemu jest Soneta Sp. z o.o.         

ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków. Dane gromadzone są na serwerze jednostki. 

3) Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji oraz programu Płatnik przysługują 

PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie. Dokumentacja jest 

rozpowszechniona wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej przez 

ZUS licencji. Celem programu jest ułatwienie płatnikom współpracy z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. program pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów 

ubezpieczeniowych, które w postaci papierowej mogą być dostarczone do ZUS. 

Rozszerzenie Programu Płatnik – Teletransmisja umożliwia emisję dokumentów 

ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, co pozwala przekazywać je do ZUS 

drogą teletransmisji. 

4) Program Bestia jest wdrożony przez Ministerstwo Finansów w celu współpracy JST  

z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Program 

pozwala na przygotowanie i wydruk obowiązujących sprawozdań w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej, które w postaci papierowej mogą być dostarczone do 

RIO. Program umożliwia emisję sprawozdań i innych dokumentów w formie 

elektronicznej. 

5) System bankowy – udostępniony przez bank prowadzący obsługę rachunków 

bankowych jednostki. 

 

§ 8 

 

II. Zasady ochrony danych i system zabezpieczeń. 
 

1. Dostęp do zasobów systemów odbywać się może tylko w oparciu o system haseł 

przydzielonych indywidualnie dla pracowników oraz użytkowników systemu. 

2. Użytkownik nie może udostępnić swojego hasła innym osobom. Przekazanie haseł 

odbywa się w sposób poufny i nie może ono być zapisywane w miejscu pozwalającym na 

dostęp dla osób nieupoważnionych. 

3. Podstawą do zarejestrowania użytkownika do danego systemu przetwarzania danych jest 

zakres czynności pracownika, natomiast podstawą do wyrejestrowania użytkownika  

z danego systemu przetwarzania danych jest nowy zakres czynności pracownika lub jego 

zwolnienie. 

4. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania tajemnicy 

(dostępu do danych i ich merytorycznych treści). Obowiązek istnieje również po ustaniu 

zatrudnienia. 

5. Użytkownik ma obowiązek zamykania systemu, programu komputerowego po 

zakończeniu pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem, programem nie 

może pozostać bez kontroli pracującego na nim użytkownika. 

6. Instalacja oprogramowania może odbywać się tylko przez administratora lub pod jego 

nadzorem. 

7. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym pełni 

informatyk Starostwa Powiatowego w Staszowie. 

8. W celu ochrony przed wirusami komputerowymi, używanie nośników danych (np.: 

dyskietki, dyski optyczne, itp.) spoza jednostki jest dopuszczalne po uprzednim 

sprawdzeniu ich przez administratora i upewnieniu się, że nośniki nie są „zarażone” 

wirusem. 

9. W przypadku stwierdzenia obecności wirusów komputerowych w systemie lub  



o zaistnieniu każdej odbiegającej od normy a w szczególności o przesłankach naruszenia 

zasad ochrony danych w systemie informatycznym należy postępować zgodnie  

z „Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”. 

10. Aby zabezpieczyć bazy danych ksiąg rachunkowych przed ich utratą dokonuje się 

archiwizacji: 

- dziennej na dyskach lokalnych, 

- dziennej pełnej kopii baz danych i oprogramowania na dysku zewnętrznym oraz 

macierzy NETGEAR ReadyNAS 2100. 

11. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi zawarto w: 

1) Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych, 

2) Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych. 

12. Dowody księgowe, po wpłynięciu do księgowości i zaksięgowaniu, nie mogą być 

wydawane z komórki organizacyjnej, która przechowuje dowody. W przypadku zaistnienia 

konieczności sprawdzenia dokumentu przez pracownika innej komórki organizacyjnej, 

dokument można udostępnić, ale tylko na miejscu w komórce organizacyjnej, która 

przechowuje te dowody. 

13. Wydanie dowodów księgowych na zewnątrz (dla organów ścigania, sądów, itp.), może 

nastąpić w oparciu o upoważnienie organu żądającego, na podstawie pisemnej zgody 

kierownika jednostki, za pokwitowaniem. 

14. Wszystkie dowody księgowe, które stanowiły podstawę księgowań w poszczególnych 

miesiącach należy przechowywać w segregatorach, ułożone w porządku chronologicznym, 

według poszczególnych rodzajów działalności. 

15. Sprawozdania należy przechowywać w teczkach do tego celu przeznaczonych, 

dostosowanych do ustalonego czasu przechowywania. 

16. W okresie roku sprawozdawczego oraz w ciągu roku następnego, dowody księgowe 

winny znajdować się w wydziale finansowym w pozamykanych szafach, po tym okresie 

winny być przekazane do archiwum jednostki. 

17. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów przekazanych do 

archiwum jednostki i terminowym przekazywaniem akt na makulaturę, w trybie ustalonym 

obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego, należy do 

pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki.  

 

Załączniki: 

Suplement elektroniczny - dokumentacja eksploatacyjna WFK, WST, WSTE, WFR, JPK, 

WTDB. 

 

 

 

 

 
 

STAROSTA 

Józef Żółciak 
          

(kierownik jednostki)  

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2022 

Starosty Staszowskiego z dnia 28 marca 2022 r. 

 

Instrukcja 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów  

finansowo-księgowych 

w Starostwie Powiatowym w Staszowie  
 

CZĘŚĆ I 

Ogólna 

 

Podstawy prawne 

 

§ 1. 

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych 

i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli i obiegu dokumentów, 

a w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217  

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 

305 z późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

4. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), 

6. Innych aktów prawnych, na które powołuje się instrukcja w zakresie omawianych zagadnień. 

§ 2. 

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Staszowie z tytułu powierzonych im obowiązków winni 

zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt 

zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym 

oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1. 

2. Sprawy nie objęte niniejszą instrukcją zostały uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi. 

 

§ 3. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 

-  jednostce – oznacza to starostwo powiatowe, 

– kierowniku jednostki – oznacza to starostę powiatu,  



– księgowym – oznacza to głównego księgowego jednostki. 

 

§ 4. 

Dowody księgowe: 

1. Każde zdarzenie wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym występujące         

w danym okresie sprawozdawczym wymaga ujęcia w księgach rachunkowych tego okresu 

sprawozdawczego. Zdarzenia wprowadza się do ksiąg rachunkowych w formie zapisu księgowego. 

Podstawą każdego zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy, stwierdzający dokonanie 

operacji gospodarczej, zwany „dowodem źródłowym”. 

2. Dowody źródłowe dzieli się na trzy grupy:  

– zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, 

– zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom, 

– wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 

3. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, podstawą zapisów rachunkowych mogą być również 

sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: 

1) zbiorcze – „zestawienia dowodów księgowych” służące do dokonania łącznych zapisów 

zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 

2) korygujące – dowody powodujące korektę poprzednich zapisów, 

3) zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego 

(dowody „pro forma”), 

4) rozliczeniowe – „polecenie księgowania” ujmujące dokonane już zapisy według nowych 

kryteriów klasyfikacyjnych (dotyczące wszelkich przeksięgowań np. wystornowania błędnego zapisu, 

przeniesienia rozliczonych kosztów, otwarcia ksiąg, itp.). 

4. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów 

źródłowych operacja gospodarcza może być udokumentowana za pomocą księgowych dowodów 

zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące operacji. Nie wolno stosować dowodów 

zastępczych przy operacjach, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów 

 usług (VAT). 

5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami 

źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za 

pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników danych lub tworzone według 

algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że 

podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:  

1) uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych;  

2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich 

wprowadzenie;  

3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych oraz 

kompletności i identyczności zapisów; 



4) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający ich 

niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów księgowych. 

 

§ 5. 

Wymogi formalne dowodów księgowych: 

1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:  

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;  

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;  

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;  

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę 

sporządzenia dowodu;  

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;  

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez 

wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby 

odpowiedzialnej za te wskazania.  

1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:  

1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;  

2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.  

2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych 

wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.  

3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na 

walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik 

przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych 

zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia 

potwierdza odpowiedni wydruk.  

4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia 

prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy 

osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych 

osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być 

odtworzone mechanicznie. 

5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne 

przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku 

obcym. 

§ 6. 

Cechy dowodu księgowego: 

1. Każdy dowód księgowy powinny charakteryzować: 

– dokumentalność zaistniałych zdarzeń lub stanów (dokumentuje zdarzenia lub stany w danym 

miejscu lub w czasie), 



– trwałość wpisanej treści i liczb (zapobiegająca usunięciu, wymazaniu, poprawieniu 

lub wyblaknięciu z upływem czasu), 

– rzetelność danych (dane na dowodzie księgowym muszą odzwierciedlać stan faktyczny, realnie 

istniejący),  

– kompletność danych (dane na dowodzie księgowym muszą być kompletne, zawierające 

co najmniej te wymienione w ustawie o rachunkowości), 

– jednorodność dokumentowanych operacji gospodarczych lub finansowych (na jednym dowodzie 

księgowym można dokumentować operacje tego samego rodzaju lub jednorodne), 

– chronologiczność wystawionych kolejno dowodów księgowych (kolejne dowody tego samego 

rodzaju muszą być datowane zgodnie ze stanem faktycznym, nie wolno antydatować dowodów 

księgowych), 

– systematyczność numerowania kolejnych dowodów księgowych (dowody tego samego rodzaju 

muszą posiadać numerację kolejną od początku roku obrotowego), 

– identyfikacyjność każdego dowodu księgowego (dowody podłączone pod wyciąg bankowy winny 

mieć numer zgodny z numerem wyciągu, numer kolejny zapisu na zbiorczym dokumencie 

księgowym), 

– poprawność formalna (tj. zgodność wystawionego dowodu księgowego z przepisami prawa 

i niniejszą instrukcją), 

– poprawność merytoryczna (tj. zgodność przedmiotowa, cenowa, podatkowa, odpowiedniość 

zastosowanych miar), 

– poprawność rachunkowa (tj. zgodność obliczeń rachunkowych ze stanem faktycznym i zasadami 

matematyki), 

– podmiotowość dowodu księgowego (każdy dowód musi zawierać dane o podmiocie 

lub podmiotach uczestniczących w operacji gospodarczej lub finansowej, wg tej cechy stosuje 

się podział kolejnych egzemplarzy np. oryginał dla nabywcy, kopia dla sprzedawcy). 

2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości 

danych, wyrażonych w jednostkach naturalnych, następuje ich wycena, potwierdzona stosownym 

wydrukiem. 

§ 7. 

Korygowanie błędów w dowodach księgowych: 

1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji 

gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w § 5, oraz 

wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych 

wymazywania i przeróbek.  

2. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez 

wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym  

uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.  



3. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, 

z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki 

oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie 

można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 

§ 8. 

Funkcje dowodu księgowego: 

1. Dowód księgowy winien spełniać następujące funkcje: 

– funkcja „dokumentu” – prawidłowo wystawiony dowód księgowy jest dokumentem 

w rozumieniu prawa: dowody księgowe wchodzą do zbioru dokumentów, 

– funkcja dowodowa – opisane w nim operacje gospodarcze lub finansowe rzeczywiście nastąpiły 

w określonym miejscu i czasie, w wymiarze wartościowym lub ilościowym – jest to dowód 

w sensie prawa materialnego, 

– funkcja księgowa – jest podstawą do księgowania, 

– funkcja kontrolna – pozwala na kontrolę analityczną (źródłową) dokonanych operacji 

gospodarczych i finansowych. 

2. Schemat ogólny dowodu księgowego zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.  

(Uwaga! W jednostce nie stosuje się jednolitych wzorów druków i formularzy, muszą one jedynie zawierać dane zgodne ze 

schematem oraz odpowiadać wymogom stawianym przepisami prawa np. faktura VAT, rachunki,  faktury i faktury 

korygujące) 

§ 9. 

Zasady obiegu dowodów księgowych: 

1. W sprawdzeniu dowodów bierze udział szereg właściwych samodzielnych stanowisk pracy, 

na skutek czego zachodzi konieczność przekazania dokumentów pomiędzy poszczególnymi 

stanowiskami. W ten sposób powstaje tzw. obieg dokumentów księgowych, który obejmuje drogę 

dokumentu od chwili sporządzenia, względnie wpływu do jednostki aż do momentu ich dekretacji 

i przekazania do zaksięgowania. Poszczególne dowody księgowe mają różne drogi obiegu.  

2. Bez względu na rodzaj dowodu należy zawsze dążyć, aby ich obieg odbywał się najkrótszą 

drogą. W tym celu należy stosować następujące zasady obiegu dowodów księgowych: 

– zasada terminowości – przestrzeganie terminu przekazania dokumentów pomiędzy ogniwami, 

skrócenie do minimum czasu przetwarzania dokumentów przez poszczególne ogniwa, 

– zasada systematyczności – wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów 

w sposób systematyczny, ciągły, zapobiegający okresowemu spiętrzeniu prac, powodującemu 

możliwości zwiększenia pomyłek, 

– zasada częstotliwości – przepływ tych samych dokumentów przy określonej powtarzalności, 

– zasada odpowiedzialności indywidualnej – imienne wyznaczenie osób odpowiedzialnych 

za konkretne czynności przynależne do systemu obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentów 

tylko do tych ogniw, które istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne 

do ich sprawdzenia, 



– zasada samokontroli obiegu – poszczególne ogniwa kontrolują się nawzajem i wymuszają ciągły 

ruch obiegowy. 

 3. Równolegle do postanowień niniejszej instrukcji względem dokumentów finansowych należy 

stosować przepisy i wytyczne instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostce, w tym przepisy 

i wytyczne regulujące elektroniczny obieg dokumentów w jednostce. 

4. W przypadku realizacji programów wspieranych środkami funduszy europejskich lub innych im 

podobnych źródeł, celem zapewnienia prawidłowego sposobu rozliczania tych projektów 

dopuszcza się stosowanie odmiennych zasad obiegu dokumentów niż opisane w niniejszej 

instrukcji. W takich przypadkach obowiązują zasady określone w zatwierdzonych procedurach i 

innych zarządzeniach wewnętrznych regulujących szczególne zasady związane z realizacją 

projektów. 

CZĘŚĆ II 

Szczegółowa 

 

§ 10. 

Dowody bankowe: 

Przez dokumenty bankowe rozumie się takie dowody, którymi dokonuje się dyspozycji środkami na 

rachunku bankowym lub które potwierdzają dokonanie operacji na rachunkach bankowych,                      

a zwłaszcza: 

1) bankowy dowód wpłaty, 

2) czek gotówkowy, 

3) polecenie przelewu, 

4) wyciąg z rachunku bankowego 

5) nota bankowa. 

1) bankowy dowody wpłaty  

Bankowy dowód wpłaty stosowany jest przy wpłatach gotówki na rachunki własne lub obce do banku. 

Dowód wpłaty wypełnia się w dwóch egzemplarzach, poprzez wydrukowanie formularza z systemu 

komputerowego, w którym prowadzone są księgi rachunkowe. Na dowodzie bank umieszcza 

potwierdzenie przyjęcia gotówki. Bankowe dowody wpłaty są dokumentami pomocniczymi, nie 

wymagającymi akceptacji i zatwierdzenia, ujmowanymi w raporcie kasowym jako rozchód gotówki. 

Można także stosować potwierdzenia wystawione przez bank. 

2) czek gotówkowy 

Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania, który ewidencjonuje się po pobraniu z banku 

i przechowuje w jednostce. Czeki wystawiane są na wydawanych przez bank blankietach 

zawierających nazwę banku i numer rachunku bankowego. Podstawą wydania czeku gotówkowego 

jest dowód źródłowy uzasadniający wydanie czeku (lista płac, rachunek, rozliczenie z zaliczki, 

delegacja służbowa, faktura VAT, polecenie wypłaty, itp.) lub zapotrzebowanie na gotówkę w 

ramach ustalonego pogotowia kasowego. Wszystkie dowody źródłowe stanowiące podstawę wydania 

czeku gotówkowego muszą być opisane przez kierownika właściwego referatu merytorycznego oraz 



muszą uzyskać akceptację wypłaty w postaci podpisów osób upoważnionych. Czek wypełnia 

pracownik Wydziału Finansowego w jednym egzemplarzu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie 

instrukcją bankową. Czeki wypełnia się atramentem, długopisem lub pismem maszynowym. Treści 

czeku nie można przerabiać, wycierać ani usuwać w inny sposób. W razie pomyłki w wypisywaniu 

czeku (kwot, nazwisk itp.), czek anuluje się przez przekreślenie i umieszczenie adnotacji 

„ANULOWANO” wraz z datą i podpisem osoby, która go anulowała. Anulowany czek pozostaje w 

dyspozycji pracownika prowadzącego księgę druków ścisłego zarachowania. Prawidłowo wypełniony 

druk czeku jest podpisywany przez osoby do tego upoważnione. 

Osoba otrzymująca czek w celu złożenia i realizacji w banku, kwituje jego odbiór w książce druków 

ścisłego zarachowania. Dowodem księgowym jest wyciąg bankowy, potwierdzający wypłatę gotówki 

z banku oraz raport kasowy dokumentujący zaewidencjonowanie pobranej gotówki w kasie. 

Po otrzymaniu wyciągu bankowego suma podjęta czekiem, wynikająca z tego wyciągu, podlega 

sprawdzeniu z kwotą ujętą w dowodzie stanowiącym podstawę wypłaty gotówki. 

3) polecenie przelewu 

 Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku, 

zgodnie z umową rachunku bankowego. 

Podstawą do wystawienia powinien być oryginał dokumentu podlegający zapłacie. Polecenie 

przelewu wystawia pracownik księgowości w dwóch egzemplarzach, które, po podpisaniu 

przez upoważnione osoby, składa w banku. Po zrealizowaniu przelewu jednostka otrzymuje wyciąg 

bankowy potwierdzający dokonanie operacji. 

Przy składaniu dyspozycji obciążenia rachunku drogą elektroniczną zgodnie z umową o świadczenie  

usług „systemem IR” potwierdzeniem realizacji przelewu jest zapis w wyciągu bankowym. 

4) wyciąg z rachunku bankowego 

Wyciągi bankowe są dokumentami potwierdzającymi dokonanie operacji na rachunku bankowym 

jednostki. Wyciągi bankowe drukują z systemu obsługi bankowej pracownicy komórek księgowości 

w dniu udostępnienia wyciągu w systemie bankowym. Otrzymany wyciąg podlega sprawdzeniu 

z dokumentami źródłowymi – jeżeli występują. W przypadku stwierdzenia niezgodności w wyciągu 

bankowym, należy pisemnie dokonać niezbędnych wyjaśnień z bankiem obsługującym rachunek. 

Kontroli podlegają również wszystkie załączniki będące odzwierciedleniem dokonanych zapisów 

księgowych na rachunku bankowym, jednocześnie wyciąg z rachunku bankowego odzwierciedla stan 

środków pieniężnych jednostki. Do wyciągu w formie załączników dołącza się te polecenia przelewu 

(i inne dokumenty pomocnicze), które nie podlegają rejestracji w innych zbiorach dokumentów 

księgowych jako odrębne dowody księgowe, a które stanowią dyspozycję wydatkowania środków 

lub są powiązane z tą dyspozycją np. polecenia przekazania dotacji. 

5) nota bankowa 

Nota bankowa dokumentuje pobrane przez bank prowizje i opłaty za dokonane czynności bankowe  

lub sprostowanie błędów popełnionych przez bank w zakresie nieprawidłowego uznania lub  

obciążenia rachunku. Jednostka otrzymuje wydruk komputerowy wyciągu bankowego sporządzony  

przez bank z adnotacją o obciążeniu lub uznaniu rachunku z tego tytułu. Pracownik wydziału  



finansowego w oparciu o wyciąg bankowy sprawdza zasadność obciążenia i zgodność z umową  

zawartą pomiędzy jednostką a bankiem. 

§ 11. 

Dowody kasowe: 

Obsługę kasową jednostki prowadzi bank zgodnie z umową o prowadzenie obsługi rachunku  

bankowego bieżącego/pomocniczego poprzez punkt kasowy umiejscowiony w jednostce. Wpłaty  

gotówkowe w jednostce dokonywane są bezpośrednio do banku w punkcie kasowym banku, zaś  

wypłaty (wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, pożyczki i inne) dokonywane są           

w formie bezgotówkowej tzn. poleceniem przelewu na rachunki osobiste pracowników.  

 

§ 12. 

Rozliczeniowe dowody księgowe: 

Rozliczeniowymi dowodami księgowymi są: 

1) nota księgowa, 

2) polecenie księgowania. 

1) nota księgowa 

Nota księgowa to uniwersalny dowód księgowy, służący dokumentowaniu rozrachunków wzajemnych 

między jednostką a obcymi podmiotami zewnętrznymi, dla których nie przewidziano innego sposobu 

dokumentacji, w szczególności rozrachunków nie podlegających fakturowaniu lub objęciu rachunkiem 

(np. kary umowne).  

Występują: 

1) noty obciążeniowe – własne lub obce zewnętrzne dowody księgowe, wskazujące na 

występowanie należności lub zobowiązań jednostki od osoby trzeciej wskazanej w wystawionej lub 

otrzymanej nocie, z określonego tytułu lub zobowiązań jednostki wobec osoby trzeciej, 

2) noty uznaniowe – własne lub obce zewnętrzne dowody księgowe, wskazujące na 

występowanie zobowiązania jednostki wobec osoby trzeciej wskazanej w otrzymanej lub wystawionej 

nocie, z określonego tytułu lub należności jednostki od osoby trzeciej. 

Nota księgowa zawiera podstawowe elementy dowodu księgowego, podlega sprawdzeniu po 

względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzeniu przez kierownika jednostki. 

Noty księgowe sporządzają upoważnieni pracownicy w komórkach organizacyjnych. 

Szczególnym rodzajem noty jest nota odsetkowa z naliczeniem należnych odsetek, którą można 

stosować w przypadkach, gdy odsetki nie są objęte innymi dokumentami np. upomnieniem lub 

wezwaniem do zapłaty. 

2) polecenie księgowania 

Polecenie księgowania ( symbol „PK” ) to ogólny wewnętrzny wtórny dowód księgowy mający 

zastosowanie do udokumentowania zapisów księgowych, które w szczególności stanowią: 

1) przeniesienie danych księgowych z ewidencji analitycznej do syntetycznej, 

2) dokonanie w księgach rachunkowych przeniesień i zmian klasyfikacji, 

3) dokonanie różnego rodzaju przeksięgowań o charakterze technicznym i formalnym, 



wymaganych przez przepisy i metodologię dokonywania zapisów księgowych, 

4) dokonanie w księgach rachunkowych storn i korekt błędnych zapisów, 

5) operacje gospodarcze nieudokumentowane odrębnymi dowodami księgowymi lub 

udokumentowane dowodami nie będącymi samodzielnymi dowodami księgowymi 

w rozumieniu niniejszej instrukcji – w szczególności: 

a) aktualizacja należności, 

b) wycena aktywów, 

c) umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

d) inne wyżej nie wymienione. 

Pod dowody „PK” dołącza się dokumenty źródłowe typowe dla charakteru ewidencjonowanej 

w księgach rachunkowych operacji. Dowodem źródłowym mogą być także stosowne wydruki 

z ksiąg rachunkowych. 

Dowody „PK” podpisują pracownicy sporządzający i podlegają one zatwierdzeniu, którego 

dokonują upoważnione osoby w zależności od rodzaju operacji odzwierciedlonej dokumentem PK. 

 

§ 13. 

Dowody dotyczące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń: 

Podstawowymi dokumentami stwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń są: 

1) listy wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, 

2) rachunki wystawione przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, za 

wykonaną pracę. 

Na pracę doraźną, nie przewidzianą w planie zatrudnienia (regulaminie organizacyjnym jednostki) ze 

względu na niewielkie rozmiary zawiera się umowę na pracę zleconą (umowa zlecenie, umowa 

o dzieło). 

Podstawowymi dokumentami źródłowymi do sporządzenia listy płac są: 

1) umowa o pracę lub zmiana umowy o pracę (angaż), 

2) akt powołania lub wyboru, 

3) rozwiązanie umowy o pracę, 

4) dokumenty określające wysokość dodatków specjalnych, służbowych, funkcyjnych, 

określające wysokość nagród i inne, 

5) inne dokumenty mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, np. zaświadczenia lekarskie o 

czasowej niezdolności do pracy, itp. 

Dokumenty, o których wyżej mowa w pkt 1-4 wystawia Wydział organizacji i nadzoru na podstawie 

decyzji kierownika jednostki, zaś dokumenty, o których mowa w pkt 5 rejestrują pracownicy 

merytorycznej komórki organizacyjnej ds. kadr. 

1. Listy wypłat powinny zawierać następujące dane: 

1) tytuł listy, 

2) nazwisko i imię pracownika, PESEL, 

3) sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, 



4) kwotę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia do wypłaty (gotówka lub 

przelew), 

5) potrącenia i inne narzuty, 

6) w podsumowaniu listy sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, 

7) pokwitowanie odbioru (tylko w przypadku wypłaty gotówkowej). 

2. Listy wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy podlegają kontroli 

merytorycznej naczelnika wydziału merytorycznego, akceptacji głównego księgowego i zatwierdzeniu 

przez kierownika jednostki. 

3. Z wynagrodzenia za pracę dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń na zasadach 

określonych w kodeksie pracy. 

4. Listy wypłat należności innych – w szczególności: 

1) listy diet radnych, 

2) listy wypłat nagród dla osób obcych, nie będących pracownikami jednostki, w 

szczególności dotyczy to nagród konkursowych i za wybitne osiągnięcia sportowe (w tym nagród 

rzeczowych), 

3) innych, 

- sporządza pracownik merytorycznego wydziału. Listy te podlegają kontroli merytorycznej 

naczelnika wydziału merytorycznego, akceptacji głównego księgowego i zatwierdzeniu przez 

kierownika jednostki. 

5. Dokumenty wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na 

zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

sporządza upoważniony pracownik w oparciu o złożony wniosek lub w przypadku wypłat świadczeń 

opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie list, które podlegają 

sprawdzeniu pod względem merytorycznym przez naczelnika wydziału merytorycznego, akceptacji 

głównego księgowego i zatwierdzeniu przez kierownika jednostki. 

 

§ 14. 

Dowody dotyczące podróży służbowych oraz dokumentujące zaliczki: 

1. Osoby otrzymujące polecenie wyjazdu służbowego pobierają w sekretariacie jednostki 

zarejestrowany (nadany numer kolejny) blankiet „polecenie wyjazdu służbowego”. Uzyskują podpisy 

osoby delegującej – kierownika jednostki, jego zastępcy lub sekretarza, określających również środki 

komunikacji. W przypadku pobierania zaliczki na delegację, osoba otrzymująca polecenie wyjazdu 

wypełnia dolny odcinek, na którym uzyskuje akceptację kierownika jednostki i księgowego lub ich 

pełnomocników. Na podstawie tego odcinka otrzymuje środki na rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy. Zaliczki na delegację podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni od daty zakończenia 

podróży służbowej. 

2. Zgodę na odbycie podróży służbowej poza granicami kraju wyraża kierownik jednostki, a w 

czasie nieobecności jego zastępcy. Zgodę na odbycie podróży służbowej Starosty wyraża osoba 

upoważniona według odrębnych przepisów. Pełny komplet materiałów, tj. zaproszenie, notatka 



służbowa lub inny dokument zawierający dokładne informacje na temat daty i godziny, miejsca, 

kosztów zakwaterowania i wyżywienia, transportu i celu podróży służbowej zagranicznej należy 

doręczyć w nieprzekraczalnym terminie tygodnia przed terminem wyjazdu z komórki merytorycznej 

do komórki księgowości. Należy również załączyć pismo zawierające zgodę 

kierownika jednostki lub w razie jego nieobecności zastępcy na odbycie podróży służbowej 

zagranicznej. Po powrocie, w celu rozliczenia delegacji zagranicznej należy przedłożyć następujące 

dokumenty: 

a) informację w postaci pisemnego oświadczenia delegowanego pracownika na temat godzin i dat 

przekroczenia granicy tak w jedną jak i w drugą stronę oraz na temat numeru rejestracyjnego 

samochodu służbowego, jeśli środkiem transportu był samochód służbowy. 

b) komplet rachunków - za noclegi, wyżywienie oraz bilety autobusowe lub kolejowe w zależności od 

sytuacji (jeśli strona zapraszająca nie zapewniła zakwaterowania, wyżywienia ani transportu). 

Koszty podróży służbowych zagranicznych pokrywane są zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej. 

Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę refundacji (zwrotu) kosztów podróży 

służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego (delegacja służbowa). 

3. Zaliczki jednorazowe wypłaca się na podstawie wypełnionego i zaakceptowanego przez 

kierownika jednostki, księgowego lub ich pełnomocników wniosku o zaliczkę, przy czym należy 

dokładnie określić rodzaj zakupu bądź cel, któremu zaliczka ma służyć. Zaliczki te podlegają 

rozliczeniu najpóźniej w terminie 14 dni od daty pobrania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

kierownik jednostki może wyrazić zgodę na dłuższy termin rozliczenia się z pobranej zaliczki.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie zgody kierownika jednostki, 

pracownikom zatrudnionym w jednostce w stałym stosunku pracy może być wypłacona zaliczka 

na poczet wynagrodzeń, jednak nie wyższa niż wynagrodzenie przysługujące pracownikowi 

za przepracowany okres w danym miesiącu, pomniejszone o zaliczkę na poczet podatku dochodowego 

należną od tego wynagrodzenia oraz o potrącenia składek, na które pracownik wyraził zgodę 

(np. PZU itp.). Pobrana na poczet wynagrodzeń zaliczka podlega rozliczeniu przy wypłacie 

najbliższych wynagrodzeń.  

5. Do czasu rozliczenia się z poprzednio pobranej zaliczki nie mogą być wypłacane następne 

zaliczki. 

§ 15. 

Dowody księgowe dotyczące majątku trwałego: 

1. Ewidencja składników majątku trwałego, w szczególności środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych opisana jest w polityce rachunkowości jednostki oraz zakładowym planie 

kont. 

2. W przypadku wydzierżawienia środka trwałego lub przekazania do użytkowania innej jednostce 



w formie użyczenia, kiedy uprawnienia właścicielskie pozostają w jednostce, środek trwały pozostaje 

w ewidencji księgowej jednostki z odpowiednią adnotacją w ewidencji pozabilansowej środków 

trwałych, komu  go przekazano. Adnotacja dokonywana jest na podstawie pisemnej informacji 

otrzymanej z właściwego referatu merytorycznego wraz z kopią umowy. 

     3. Za mienie odpowiadają: 

1) będące na stanie komórek organizacyjnych - kierownicy komórek organizacyjnych, 

2) w przypadku wyposażenia będącego na stanie poszczególnych pracowników- pracownicy, 

którzy przyjęli sprzęt do użytkowania. 

     4. W jednostce stosowane są następujące dowody księgowe dokumentujące ruch środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych: 

1) OT przyjęcie środka trwałego do używania, 

2) PT protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego, 

3) LT likwidacja środka trwałego, 

4) MT zmiana miejsca użytkowania środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, 

5) PK polecenie księgowania umorzeń/amortyzacji i zmian w stanie środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku trwałego, 

6) protokoły z rozliczenia inwentaryzacji wraz z zestawieniem różnic inwentaryzacyjnych. 

     5. W przypadku, gdy dowód źródłowy dokumentuje więcej niż jedno zdarzenie gospodarcze lub 

zdarzenie o złożonym charakterze, należy sporządzić dowody księgowe dla każdego zdarzenia 

(elementu zdarzenia) oddzielnie, a jeżeli to możliwe ująć wszystkie zdarzenia cząstkowe w jednym 

dokumencie. 

     6. Za sporządzenie dokumentów księgowych związanych z ruchem środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych odpowiedzialny jest właściwy kierownik referatu merytorycznego 

realizującego operację gospodarczą lub odpowiedzialnego za dany środek trwały, środek trwały 

w budowie (inwestycję rozpoczętą) lub wartość niematerialną i prawną. 

     7. Zmiany stanu środków trwałych, w tym nieruchomości, następują w szczególności w związku z: 

1) zakupem (nabyciem) prawa własności, współwłasności, wieczystego użytkowania i innych 

praw pokrewnych, 

2) zakończeniem i rozliczeniem inwestycji rzeczowych, 

3) rozchodowaniem na skutek sprzedaży, 

4) postawieniem w stan likwidacji w związku ze zużyciem, zaginięciem lub zniszczeniem, 

w szczególności w skutek zdarzeń losowych, 

5) nieodpłatnym przekazaniem i nieodpłatnym otrzymaniem, w szczególności w drodze 

darowizny, 

6) ustanowieniem i wygaśnięciem trwałego zarządu, 

7) komunalizacją, 

8) przejęciem za wierzytelność (za zwolnienie z długu), 

9) przejęciem z mocy prawa, 



10) ujawnieniem w księgach wieczystych praw dotychczas nieujawnionych                                   

i niezaewidencjonowanych, 

11) wywłaszczeniem lub zwrotem wywłaszczonej nieruchomości (uwłaszczenie), 

12) wyrokiem sądowym przysądzającym prawo własności, 

13) ujawnieniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych, 

14) innymi zdarzeniami wyżej nie określonymi. 

     8. Wszystkie dowody w zakresie ruchu środków trwałych sporządza się na ogólnie stosowanych 

drukach i są one sporządzane ręcznie lub maszynowo (komputerowo). 

     9. Dla dowodów dokumentujących ruch środków trwałych obowiązuje numeracja ciągła w ciągu 

roku dla danego rodzaju dokumentów, tj. kolejny numer i rok, np. 1/2018. Niedopuszczalne jest 

nadawanie dwóch takich samych numerów dla danego rodzaju dowodów. 

     10. Przyjmuje się następujące ogólne zasady obiegu dokumentów związanych z ruchem środków 

trwałych: 

1) dowody księgowe dotyczące ruchu środków trwałych po ich sporządzeniu lub otrzymaniu 

przez wydziały merytoryczne podpisywane są przez sporządzającego lub kontrolującego dokument 

pracownika tego wydziału. W przypadkach uzasadnionych charakterem zdarzenia do dokumentów 

załącza się kopie faktur, umów, aktów notarialnych, operatów szacunkowych itp. dokumentów, 

2) dokumenty są podpisywane przez naczelnika wydziału merytorycznego na znak kontroli 

merytorycznej zgodności zdarzenia gospodarczego z wystawionym dokumentem, 

3) dokumenty są przekazywane do komórki księgowości celem kontroli. Kontrola ta polega 

na sprawdzeniu przez pracownika księgowości poprawności formalnej i rachunkowej dokumentu oraz 

zgodności z prowadzoną ewidencją majątku i księgami rachunkowymi, potwierdzana jest podpisem 

pracownika dokonującego kontroli i dokumenty te są zwracane do wydziałów merytorycznych celem 

weryfikacji, 

4) zweryfikowane dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, po czym 

przekazywane są do księgowości celem ujęcia w księgach rachunkowych, 

5) oryginały w jednym egzemplarzu pozostają w zbiorach dokumentów księgowych, 

pozostałe egzemplarze przekazywane są do właściwych komórek organizacyjnych jednostki. 

     11. Ewidencja zdarzeń dotyczących środków trwałych jest prowadzona systematycznie  

i terminowo. W przypadku dokumentów ruchu środków trwałych należy bezwzględnie przestrzegać 

terminowości obiegu dokumentów w taki sposób, aby przekazanie do zaksięgowania dokumentów 

dotyczących zdarzeń, które wystąpiły w danym miesiącu nastąpiło nie później niż do 8 dnia miesiąca 

następnego, w tym przypadku dokument ujmuje się pod ostatnim dniem miesiąca, którego zdarzenie 

dotyczy. W przypadku zakończonego roku do 31 stycznia następnego roku. Za terminowość obiegu 

dokumentów dyscyplinarnie odpowiadają pracownicy właściwi dla danego etapu obiegu. 

     12. W przypadku otrzymania dokumentów do zaksięgowania w terminie późniejszym niż 

wynikające z terminów określonych w niniejszej instrukcji – stosuje się datę wpływu dokumentu do  

księgowości. 



     13. W przypadku dokumentów PT należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu upływającego 

pomiędzy wystawieniem dokumentu a jego doręczeniem jednostce uczestniczącej w przekazaniu 

środków trwałych. Jeżeli data przekazania nie wynika z innych dokumentów (np. protokołu 

zdawczoodbiorczego) dokonuje się wzajemnego ustalenia daty przekazania środków trwałych, po 

czym uzupełnia się ją na wszystkich egzemplarzach dokumentów. Ma to na celu zapewnienie 

spójności momentów zdjęcia i przyjęcia środków w ewidencji obu jednostek. 

     14. Zaewidencjonowanie środka trwałego następuje na podstawie danych zawartych w źródłowym 

dokumencie księgowym (OT, PT, innym) uzupełnionych ewentualnie o dodatkowe informacje 

wynikające z dokumentów towarzyszących (faktury, protokoły) lub innych źródeł (np. numery seryjne 

z tabliczek znamionowych urządzeń, modele, typy urządzeń, inne cechy charakterystyczne). 

     15. Zaewidencjonowanie środka trwałego polega na: 

1) w przypadku pozostałych środków trwałych - wprowadzeniu środka trwałego do właściwej 

księgi inwentarzowej samodzielnego stanowiska – czynności dokonuje pracownik komórki 

wyznaczony do prowadzenia tej księgi, 

2) przyporządkowaniu środka trwałego do właściwej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków 

Trwałych (KŚT) – ustalonego wspólnie przez komórkę merytoryczną i  księgowość, 

3) określeniu miejsca użytkowania, 

4) nadaniu kolejnego numeru inwentarzowego, 

5) oznakowaniu środka trwałego numerem inwentarzowym- na podstawie numerów 

inwentarzowych nadanych w procesie ewidencji składników majątku (naklejki), 

6) wskazaniu osoby odpowiedzialnej za przyjęty środek trwały, 

7) wprowadzeniu do księgi inwentarzowej środków trwałych przez wyznaczone komórki 

organizacyjne, 

8) ujęciu w księgach rachunkowych jednostki- ewidencja syntetyczna i analityczna środków 

trwałych. 

     16. Dokument OT sporządzany (wystawiany) jest przez wydział merytoryczny dokonujący zakupu 

lub nabycia środków trwałych, w tym nieruchomości, lub przyjęcia do użytkowania zakończonej 

inwestycji rzeczowej, na skutek której powstały środki trwałe. OT należy wystawić niezwłocznie po 

przyjęciu środka trwałego tj. w miesiącu przyjęcia do eksploatacji. W przypadku jeżeli przyjęcie do 

użytkowania następuje w momencie zakupu gotowego środka trwałego nie wymagającego montażu 

i prac dodatkowych, dowód OT należy sporządzić jako załącznik do faktury zakupu. Dokument OT 

wystawia się także w przypadku zwiększenia wartości istniejących, zaewidencjonowanych środków 

trwałych, w przypadku dokonania zakupów lub zakończenia procesów inwestycyjnych powodujących 

zwiększenie o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł. Nie sporządza się dokumentu OT do faktur 

dokumentujących zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową do wartości nieprzekraczającej 

350 zł lub ilościowo-wartościową o wartości w granicach od 350 zł do 10.000 zł. W tym przypadku w 

opisie faktury umieszcza się adnotację „ujęto w ewidencji ilościowej pokój nr …, numer 

inwentarzowy . …, data…. podpis..”, lub treść „ujęto w ewidencji ilościowo-wartościowej, pokój nr 

…., numer inwentarzowy … , data… podpis…., imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej”. 



     17. Dowód OT sporządza się wg wzoru ogólnie przyjętego. 

     18. Dowód OT sporządza się dla: 

1) zakupu środka trwałego niewymagającego montażu – na podstawie faktury VAT dostawcy, 

2) zakupu środka trwałego wymagającego montażu – na podstawie faktury VAT dostawcy i 

faktur VAT wykonawców montażu, 

3) odbioru środka trwałego z inwestycji – na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

4) ujawnienia środka trwałego podczas inwentaryzacji – na podstawie protokołu różnic 

inwentaryzacyjnych komisji inwentaryzacyjnej i decyzji kierownika jednostki, 

5) w innych przypadkach przyjęcia środka trwałego – na podstawie dokumentów 

charakterystycznych dla zaistniałej operacji gospodarczej, w tym aktu notarialnego. 

     19. Dowód OT powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem: 

1) pierwszy egzemplarz dla komórki księgowości, 

2) drugi egzemplarz dla wydziału merytorycznego, 

3) trzeci egzemplarz dla wydziału przejmującego odpowiedzialność za środki trwałe. 

     20. Dowód OT powinien zawierać: 

1) numer dowodu OT i datę przyjęcia do użytkowania, 

2) nazwę środka trwałego, 

3) charakterystykę środka trwałego (np. opis parametrów technicznych i fizycznych np., 

wymiary, numer seryjny, części składowe, itp.), 

4) w przypadku nieruchomości – identyfikatory geodezyjne położenia – np. nr działki, karta 

mapy, obręb oraz numer geodezyjny budynku, 

5) numer i datę dowodu dostawcy i określenie dostawcy, 

6) miejsce użytkowania, 

7) klasyfikację rodzajową środków trwałych (symbol), zgodną z obowiązującą Klasyfikacją 

Środków Trwałych – którą ustalają wspólnie i w porozumieniu - wydział merytoryczny realizujący 

inwestycję lub dokonujący zakupu i pracownicy komórki księgowości ewidencjonujący składniki 

majątku jednostki, 

8) imię i nazwisko osoby merytorycznie odpowiedzialnej za środek, 

9) wartość nabycia, 

10) podpis osób sporządzających dowód, 

11) podpisy zespołu przyjmującego, 

12) numer inwentarzowy - nadawany w trakcie ewidencjonowania składników majątkowych. 

     21. Dowód PT służy do udokumentowania nieodpłatnego przekazania środka trwałego obcej 

jednostce lub nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego od obcej jednostki, w drodze darowizny, 

komunalizacji, ustanowienia i wygaśnięcia trwałego zarządu itp. zdarzeń. Dokument PT jest także 

stosowany do udokumentowania przekazania zbytych odpłatnie środków trwałych oraz aportów 

rzeczowych. Podstawą do wystawienia dokumentu PT winny być w szczególności dokumenty 

pierwotne, na podstawie których następuje przekazanie składnika majątku, np. decyzja o ustanowieniu 

trwałego zarządu, umowa sprzedaży, itp. w miesiącu przekazania/przyjęcia środka trwałego. 



     22. Dowód PT sporządza się wg wzoru ogólnie przyjętego. 

     23. Dowód PT powinien zawierać: 

1) numer i datę dowodu, 

2) nazwę środka trwałego, jego numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji środków trwałych, 

3) podstawę wystawienia (np. data i nr decyzji, aktu notarialnego, umowy, faktury VAT itp.), 

4) wartość początkową i wartość dotychczasowego umorzenia na dzień przekazania, 

uzgodnioną z ewidencją księgową, 

5) nazwę i adres jednostki przekazującej i otrzymującej środek trwały oraz podpisy osób 

reprezentujących obie jednostki. 

     24. Dowód PT sporządza się w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) egzemplarz jednostce zewnętrznej, przyjmującej lub przekazującej środek trwały, 

2) egzemplarz dla komórki księgowości, 

3) egzemplarz dla wydziału merytorycznego, który sprawował pieczę nad przekazywanym 

środkiem trwałym. 

     25. Dowód LT wystawia się na okoliczność likwidacji środka trwałego na skutek zużycia, 

zniszczenia. Wystawiany jest on podobnie jak inne dowody dotyczące ruchu środków trwałych  

w jednostce. W przypadku likwidacji środka trwałego, który stanowi nieruchomość (budynki, 

budowle), można stosować ogólnie dostępne formularze wzoru LT. 

     26. Dowód LT powinien zawierać m.in.: 

1) numer i datę dowodu, 

2) nazwę środka trwałego i jego numer inwentarzowy, 

3) wartość początkową i wartość umorzenia, 

4) protokół zawierający orzeczenie o likwidacji środka trwałego (załączniki do LT), 

5) ekspertyza- opinia rzeczoznawcy lub pracownika- specjalisty, w uzasadnionych 

przypadkach np. przy likwidacji sprzętu komputerowego na wniosek komórki organizacyjnej. 

     27. Dowód LT sporządza pracownik merytoryczny dokonujący likwidacji składnika majątkowego, 

w szczególności na skutek procesów inwestycyjnych (likwidacja w celu budowy nowych obiektów) 

lub na podstawie właściwych decyzji (np. na skutek opinii o złym stanie technicznym) w co najmniej 

dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: 

1) oryginał dla komórki księgowości, 

2) kopia dla wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za likwidowany środek trwały. 

     28. Dokument MT wystawiany jest w momencie zmiany miejsca użytkowania środka trwałego. 

Dowód MT sporządzają w porozumieniu pracownicy wydziałów merytorycznych, pomiędzy którymi 

następuje przeniesienie środków trwałych. Sporządzony dowód MT stanowi podstawę dla komórki 

organizacyjnej do wydania środka trwałego innej komórce. Fakt ten odnotowuje się na dowodzie MT 

poprzez złożenie podpisów naczelników wydziałów przekazującego i przyjmującego środek trwały. 

Dowód MT wystawiany jest najpóźniej w dniu faktycznej zmiany miejsca użytkowania środka 

trwałego. 



     29. Dowód MT sporządza się na formularzu ogólnie przyjętym. 

     30. Prawidłowy dowód MT powinien zawierać: 

1) numer kolejny potwierdzający również symbol komórki organizacyjnej i rok, 

2) nazwę środka trwałego i krótką jego charakterystykę, 

3) numer inwentarzowy środka trwałego, 

4) jego wartość początkową, 

5) datę zmiany miejsca użytkowania, 

6) datę sporządzenia dowodu MT – o ile jest różna od daty zmiany miejsca, 

7) dotychczasowe i nowe miejsce użytkowania, 

8) podpisy naczelników wydziałów przekazującego i przyjmującego środek trwały – na znak 

przejęcia odpowiedzialności za dany składnik majątku. 

     31. Dowód MT sporządza się co najmniej w 3 egzemplarzach: 

1) oryginał – dla komórki księgowości, 

2) 1 egz. – dla komórki organizacyjnej otrzymującej środek trwały, 

3) 1 egz. – dla komórki organizacyjnej przekazującej środek trwały. 

     32. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych i formalnoprawnych na istniejącym środku 

trwałym (np. wydzielenie geodezyjne samodzielnych budynków z jednego dotychczas istniejącego), 

jeżeli w wyniku tych zmian z dotychczasowego środka trwałego powstają dwa lub więcej 

samodzielne, zdatne do użytku środki trwałe, podział środka trwałego dokonywany jest następująco: 

1) wydział merytoryczny sporządza dokument LT – likwidację dotychczasowego środka trwałego, 

2) wydział merytoryczny sporządza dokumenty OT – przyjęcie wydzielonych środków trwałych. 

Na dokumentach OT na podstawie stanu faktycznego dokonuje się podziału wartości początkowej 

i dotychczasowego umorzenia dzielonego środka trwałego na wydzielone środki trwałe w takiej 

proporcji, w jakiej partycypowały w wartości początkowej i umorzeniu pierwotnego środka trwałego. 

Suma wartości początkowych i dotychczasowego umorzenia wydzielonych środków trwałych winna 

być zgodna z wartością początkową i umorzeniem dzielonego środka trwałego. 

     33. Zasady obiegu dokumentów opisane w niniejszym paragrafie stosowane są odpowiednio dla 

wartości niematerialnych i prawnych, przy czym: 

1) programy komputerowe o okresie użytkowania poniżej roku nie stanowią wartości 

niematerialnych i prawnych i nie podlegają ewidencji, 

2) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, 

3) licencje rozszerzające zakres praw majątkowych wynikających z dotychczasowo 

posiadanych licencji, traktuje się do celów ewidencyjnych odrębnie. 

     37. Każdy pokój (pomieszczenie) winien być zaopatrzony w wykaz znajdujących się w nim 

środków trwałych, z zastosowaniem następujących zasad: 

1) wykaz zawiera co najmniej wskazanie pokoju, którego dotyczy, spis nazw i numerów 

inwentarzowych środków trwałych znajdujących się w tym pokoju, 

2) wykaz powinien być wywieszony na ścianie lub umieszczony w innym dostępnym miejscu 

w pomieszczeniu którego dotyczy, 



3) przemieszczenia środków trwałych winny być na bieżąco odzwierciedlane w wykazach, po 

uprzednim ich zaewidencjonowaniu w ewidencji środków trwałych, 

4) wykaz może być sporządzony odręcznie bądź komputerowo, w tym w postaci wydruku  

z ewidencji środków trwałych (majątku), 

5) za aktualizowanie wykazów odpowiedzialność ponosi osoba, które prowadzi książki 

środków trwałych. 

§ 16. 

Dokumentowanie inwentaryzacji: 

1. Zasady przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania inwentaryzacji, reguluje obowiązująca 

instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 

odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce. 

2. Za źródłowe dowody księgowe uznaje się w szczególności zatwierdzone protokoły z rozliczenia 

różnic inwentaryzacyjnych wraz z towarzyszącymi im zestawieniami różnic inwentaryzacyjnych. 

 

§ 17. 

Druki ścisłego zarachowania: 

1. Zasady ewidencjonowania, rozliczania i dokumentowania druków ścisłego zarachowania, reguluje 

odrębna instrukcja obowiązująca w jednostce. 

2. Inwentaryzację druków należy przeprowadzać na koniec każdego roku.  

§ 18. 

 

Dokumenty zakupu towarów i usług: 

1. Dla udokumentowania operacji zakupu towarów i usług w jednostce służą: 

1) faktury, 

2) faktury korygujące, 

3) rachunki, 

4) noty i inne, 

5) ustrukturyzowana faktura elektroniczna. 

2. Dowody wymienione w ust. 1 winny zawierać niezbędne elementy dowodu księgowego. 

W przypadku faktur winny również być zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności w zakresie zawartych w nich 

treści i innych elementów formalnych. 

3. Wskazane jest, aby do celów kancelaryjnych ustalić z kontrahentami jednostki taki sposób 

adresowania przesyłek z dokumentami finansowymi, aby wskazana była komórka jednostki, której 

dokument dotyczy (prowadząca daną sprawę komórka merytoryczna) na fakturach, np. w polu 

„uwagi”, „adnotacje”, przy czym informacji tej nie można umieszczać w nazwie kontrahenta. Z uwagi 

na szczególne zasady rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego, 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów 



finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), nabywcą towarów i usług w jednostce jest Powiat 

Staszowski z NIP 8661709857. 

4. Faktury zagraniczne wystawione w językach obcych, których treść nie budzi wątpliwości, nie 

wymagają tłumaczenia na język polski. Faktura winna być przetłumaczona w przypadku, gdy 

powstały wątpliwości co do istotnych treści w niej zawartych, a także na żądanie organów kontroli: 

5. Urząd wystawia „notę korygującą” w przypadku otrzymania faktury lub faktury korygującej 

zawierającej pomyłki dotyczące: 

1) sprzedawcy towaru lub usługi, 

2) nabywcy towaru lub usługi, 

3) oznaczenia towaru lub usługi. 

6. Nota korygująca przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. Jeżeli 

wystawca faktury lub faktury korygującej zgadza się z treścią noty korygującej, potwierdza jej treść 

podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktury lub faktury korygującej i odsyła jej kopię. 

Nota korygująca powinna być opatrzona tytułem „NOTA KORYGUJĄCA”. 

7. Zamówienia i zakupy materiałów, towarów, usług, środków trwałych i usług inwestycyjnych (np. 

budowlanych) są realizowane przez wydziały merytoryczne w ramach powierzonego zakresu zadań 

i zgodnie z przydzielonymi w planie finansowym środkami pieniężnymi na ten cel. Pracownicy 

dokonujący zamówienia działają w porozumieniu z naczelnikiem właściwego wydziału 

merytorycznego lub kierownikiem jednostki. 

8. Zamówienia zewnętrzne po parafowaniu (sprawdzeniu i akceptacji) przez naczelnika wydziału 

merytorycznego i radcę prawnego (przy umowach cywilnoprawnych dwustronnych) podpisuje 

zarząd powiatu lub osoby działające z jego upoważnienia przy kontrasygnacie skarbnika powiatu lub 

osoby działającej z jego upoważnienia. 

9. Zakupy towarów i usług (w tym gotowych środków trwałych) dokonywane są: 

1) w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem uregulowań 

wewnętrznych w szczególności zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy 

udzielaniu zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w jednostce, 

2) w przypadkach nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych – w trybie procedury 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez jednostkę zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

10. Zastosowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia należy odnotować w opisie 

faktury zakupu, przy czym można wykorzystać do tego stosowną pieczęć. 

11. Za przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych odpowiedzialny jest każdy 

pracownik na swoim stanowisku pracy, ilekroć realizuje zamówienie na roboty, dostawy i usługi, co 

winien odpowiednio udokumentować. Za nadzór nad prawidłowością udzielenia zamówień 

w wydziale lub komórce organizacyjnej odpowiada naczelnik wydziału lub pracownik  tej komórki. 

12. Umowy na dostawy i usługi sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach, z których jeden 



otrzymuje strona umowy (dostawca, wykonawca), drugi egzemplarz wraz z załącznikami 

przedkładany jest niezwłocznie po podpisaniu do księgowości celem ujęcia w ewidencji 

zaangażowania, trzeci egzemplarz pozostaje w komórce organizacyjnej sporządzającej umowę. 

Umowy na dostawy i usługi winny zawierać zapisy zobowiązujące wykonawców do sporządzania 

precyzyjnych dokumentów rozliczeniowych, tj. takich, na podstawie których zapewniony będzie 

pełen obraz wykonanych prac i zapewniona jednoznaczna ocena zgodności ich wykonania z umową. 

13. Jednorazowe zlecenie nabycia towarów lub wykonania prostych jednorazowych usług w trybie 

zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku 

gdy nie jest potrzebne doprecyzowanie lub ustalenie szczególnych warunków dostawy lub 

wykonania usługi, nie wymaga zawarcia umowy. Jeden egzemplarz zamówień (zleceń) lub wnioski, 

na podstawie których zrealizowano zamówienie, są przekazywane pracownikowi prowadzącemu 

ewidencję zaangażowania. Powyższa zasada nie dotyczy robót budowlanych, gdzie w każdym 

przypadku wymagana jest 

umowa dwustronna. 

14. Dokumentem będącym podstawą wykonania usługi, bądź nabycia towaru jest odpowiednio 

umowa, zlecenie (zamówienie) lub wniosek. Dokumenty te stosuje się na zasadach określonych 

w procedurze udzielania zamówień do których nie stosuje się przepisów prawo zamówień 

publicznych. Zamówienia zewnętrzne na drobne usługi i towary, ogólnie dostępne w powszechnym 

obrocie, w przypadku gdy pisemna forma zlecenia jest w sposób oczywisty bezzasadna, mogą być 

po uzgodnieniu z właściwym naczelnikiem wydziału składane ustnie. 

15. Zapłata za zobowiązania wynikające z dokumentów potwierdzających wykonanie usługi lub 

nabycie towaru następuje po opisaniu dokumentów, ich kontroli i zatwierdzeniu w ogólnym trybie - 

- w zależności od ustalonych w zleceniu lub umowie warunków płatności i w ustalonych tam 

terminach. 

16. W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu ustawy  

o rachunkowości, to jest zaliczanych do aktywów trwałych praw majątkowych nadających się do 

gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 

rok, przeznaczonych na potrzeby jednostki, a w szczególności: 

1) autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, licencji, koncesji, 

2) praw do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz 

zdobniczych, 

3) know-how, 

na fakturze dokumentującej zakup tych składników wpisuje się adnotację „Faktura dokumentuje 

nabycie praw autorskich (licencji, koncesji, itp.)” lub równoważną treść. 

17. Do faktury dokumentującej zakup środka trwałego pracownik dokonujący zakupu dołącza 

dokument OT „przyjęcie środka trwałego”. 

18. Na fakturze dokumentującej przyjęcie do użytkowania zakupionego gotowego środka trwałego, 

w tym pozostałego środka trwałego, umieszcza się zapis o treści „ujęto w ewidencji ilościowej pokój 

nr …, numer inwentarzowy . …, data…. podpis..”, lub treść „ujęto w ewidencji ilościowo-



wartościowej, pokój nr …., numer inwentarzowy … , data… podpis…., imię i nazwisko osoby 

materialnie odpowiedzialnej”. Czynności tej dokonuje pracownik komórki organizacyjnej, na stanie 

której pozostaje środek trwały.  

19. W przypadku nabycia sprzętu komputerowego pracownik komórki informatycznej dokonuje 

zakwalifikowania nabytych elementów do poszczególnych zestawów komputerowych (w tym 

jednoelementowych). Następnie na fakturze dokonuje adnotacji o wydzielonych zestawach 

komputerowych i przyporządkowanych im elementach. 

20. W zakresie robót budowlano – montażowych oraz nakładów na remonty i modernizacje 

zaliczanych do inwestycji, do umowy winien być załączony harmonogram rzeczowo-finansowy 

zakresu robót objętych umową, jeżeli jest stosowany. Do faktury powinien być dołączony protokół 

odbioru wykonanych i przekazanych robót, elementów robót lub obiektów, sporządzony kosztorys 

powykonawczy (tylko w przypadku ustalenia wynagrodzenia i rozliczania umowy na podstawie 

kosztorysu umownego). Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji 

dotyczących inwestycji są: 

1) faktury częściowe wraz z dołączonym oryginałem protokołu odbioru wykonanych robót 

podpisanym przez inspektora nadzoru i pracownika merytorycznego prowadzącego zadanie 

z wyszczególnieniem robót od początku budowy, wartość robót wykonanych wg poprzednich 

protokołów oraz wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, 

2) faktura końcowa i protokół końcowego odbioru robót, 

3) dowód lub dowody OT – przyjęcia środka trwałego, 

4) dowód lub dowody PT protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego. 

21. Podstawę przyjęcia do użytku inwestycji zakończonych w postaci obiektów majątku trwałego, 

powstałych w wyniku robót budowlano-montażowych stanowią protokoły odbioru końcowego, 

ewentualnie przekazania inwestycji do użytkowania, wraz z dowodami OT „przyjęcie środka 

trwałego”. Dowody te sporządza pracownik merytoryczny prowadzący i rozliczający 

całość zadania inwestycyjnego na zasadach określonych dokumentów dotyczących majątku 

trwałego. 

22. W przypadku gdy środki trwałe powstałe w wyniku inwestycji są nieodpłatnie przekazywane na 

rzecz jednostki organizacyjnej, następuje to w drodze wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego 

PT. 

23. Dokumentem stanowiącym podstawę zaewidencjonowania zakupu usług w zakresie wykonania 

dokumentacji projektowej, projektowo-kosztorysowej itp. stanowi faktura lub rachunek 

z dołączonym protokołem odbioru dokumentacji, zawierającym adnotację o miejscu 

przechowywania oraz celu dla jakiego została sporządzona, z wyszczególnieniem zadania 

inwestycyjnego, dla realizacji którego została sporządzona. 

24. Sporządzona w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego dokumentacja, w przypadku 

zmiany realizatora zadania inwestycyjnego winna być przekazana jednostce realizującej zadanie 

inwestycyjne stosownym dokumentem księgowym PT. Podobnie należy postąpić w przypadku 

przekazania innej jednostce poniesionych nakładów inwestycyjnych w trakcie jej realizacji. 



Odpowiedzialnym za prawidłowe przekazanie jest naczelnik wydziału merytorycznego. 

W przypadku gdy nowym realizatorem jest inny wydział merytoryczny jednostki, przekazanie 

inwestycji rozpoczętej (w tym dokumentacji technicznej) następuje w drodze sporządzenia dokumentu 

MT. 

25. W przypadku ujawnienia wad w wykonaniu usługi lub w nabytym towarze po dokonaniu zapłaty 

pracownik prowadzący sprawę informuje dostawcę, wykonawcę bądź inny właściwy podmiot 

o wadzie i wzywa do jej usunięcia zgodnie z umową. W przypadku odmowy wymagana jest pisemna 

opinia radcy prawnego co do dalszego sposobu postępowania. 

26. W przypadku gdy zaistniałe wady w wykonaniu umowy obciążają kontrahenta- dotyczy kar 

umownych, kosztów usunięcia wad i wykonania zastępczego, pracownik prowadzący sprawę 

sporządza dokument rozliczeniowy, uwzględniając ewentualne zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i wystawia w porozumieniu z komórką księgowości notę obciążeniową. 

Przekazanie dokumentów do komórki księgowości następuje niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

27. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów 

źródłowych, jeżeli wydatki nie dotyczą nabycia majątku trwałego poniesione uzasadnione wydatki 

na rzecz jednostki samorządu terytorialnego mogą być zwrócone osobie, która dokonała wydatku na 

podstawie zastępczych dokumentów wewnętrznych, o których mowa w niniejszej instrukcji. 

28. Wydatki, dokonane na podstawie zastępczych dowodów wewnętrznych mogą dotyczyć: 

1) opłat uiszczanych z tytułu opłaty skarbowej lub sądowej, 

2) wydatków związanych z parkowaniem samochodu, bilety z parkometru, kupony, bilety 

jednorazowe środków komunikacji itp., 

3) zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta i hodowcy, produktów roślinnych 

i zwierzęcych. 

Powyższe nie może jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy 

opodatkowane podatkiem od towarów i usług. 

29. Elektroniczna faktura ustrukturyzowana to faktura, która pozwala na automatyczne przekazywanie 

i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez ingerencji użytkownika. 

Narzędziem do realizacji obowiązku przyjmowania oraz umożliwiającym wysyłanie faktur 

elektronicznych jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl). Wdrożenie 

Platformy jest realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy          

z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Platforma Elektronicznego Fakturowania 

umożliwi przesyłanie nie tylko faktur ale także innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych. Rodzaje tych dokumentów określa Rozporządzeniem Minister Przedsiębiorczości               

i Technologii w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być 

przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych. Starostwo Powiatowe w Staszowie jako zamawiający umożliwi korzystanie                  

z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) w aplikacji webowej (dostęp tylko online,                

z poziomu przeglądarki internetowej). Aplikacja w PEF umożliwia wpisanie na fakturze numeru NIP 

https://efaktura.gov.pl/


do rozliczenia VAT jak i numeru NIP własnego jednostki, dzięki któremu faktura trafi tam, gdzie jest 

zaadresowana. Komunikacja na PEF między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za 

pośrednictwem Brokera wyłonionego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wyboru 

Brokera i założenie konta na PEF dla Starostwa Powiatowego w Staszowie dokonuje Biuro 

Informatyczne, które jest jednocześnie Użytkownikiem Zarządzającym. Użytkowników w systemie 

PEF różnicują role, jakie będą w nim pełnić:  

1). Użytkownik Zarządzający kontem na PEF może wykonywać te same akcje co użytkownik. 

Ma prawo dodawać innych użytkowników, dodawać nowe skrzynki oraz migrować konto do innego 

brokera PEF. Dodatkowo ma możliwość zmiany nazwy reprezentowanej przez siebie jednostki, jej 

numeru NIP oraz zmiany identyfikatorów wykorzystywanych w sieci PEPPOL. 

2). Użytkownik ma dostęp do dokumentów oraz kontrahentów znajdujących się na skrzynce 

PEPPOL, do której ma uprawnienia. Użytkownik z poziomu danej skrzynki może wysyłać oraz 

odbierać dokumenty, a także dodawać nowe podmioty do listy zapisanych kontrahentów. Użytkownik 

może ponadto, generować raporty w postaci zestawień operacji na dokumentach znajdujących się 

skrzynce. Konto użytkownika w jednostce może założyć jedynie Użytkownik Zarządzający                        

w jednostce. 

§ 19. 

Dokumenty dotyczące przyznawanych nagród pieniężnych i rzeczowych: 

1. Komórki merytoryczne jednostki przyznają nagrody pieniężne i rzeczowe z różnych tytułów, 

np.: 

1) wygrane w konkursach, 

2) wygrane i nagrody dla uczniów za udział w konkursach, 

3) nagrody przyznawane za osiągnięcia z dziedziny twórczości artystycznej, upowszechniania 

kultury, sztuki i sportu, 

4) nagrody rzeczowe przyznawane z innych tytułów i okoliczności. 

2. Komórki organizacyjne przeprowadzając procedury, w wyniku których przyznawane są nagrody 

pieniężne, rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia rzeczowe osobom fizycznym, zobowiązane są 

do wnikliwej analizy przyznawanych świadczeń pod względem obowiązków podatkowych 

wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Faktury za zakupione nagrody rzeczowe i inne dowody księgowe dotyczące przyznawanych 

i wypłacanych nagród i świadczeń, winny zawierać opis informujący o rodzaju konkursu, imprezy 

kulturalnej i artystycznej, formie przyznanej nagrody, jej wartości i określać źródło jej finansowania. 

Do dowodów należy załączyć listy nagrodzonych osób, pokwitowania odbioru nagród oraz 

oświadczenia o ich danych osobowych, gdy zachodzi konieczność sporządzenia informacji PIT. 

 

§ 20. 

Dowody dotyczące transportu: 

1. W jednostce obowiązuje następująca dokumentacja prowadzona dla rozliczenia samochodów 

służbowych:  



1) karta drogowa – dokument wystawia pracownik d/s. organizacyjnych w jednym 

egzemplarzu i przekazuje kierowcy pojazdu. Wydaną kartę ewidencjonuje się w rejestrze. Po 

wykorzystaniu karty, przed wydaniem nowej karty drogowej, otrzymujący kartę dokonuje jej 

rozliczenia i zwrotu rozliczającemu, 

2) miesięczne rozliczenia zakupu i zużycia materiałów pędnych prowadzi wydział organizacji                   

i nadzoru, 

3) decyzje w sprawie przepałów i oszczędności podejmuje kierownik jednostki. Oryginał 

decyzji przekazywany jest do wydziału organizacji i nadzoru, przechowywany jest w aktach 

prowadzącego, kopię otrzymuje osoba odpowiedzialna za samochód, 

4) miesięczne zestawienie kart drogowych (oryginał), sporządza pracownik wydający karty 

drogowe po zakończeniu miesiąca i przekazuje właściwej merytorycznie osobie celem sprawdzenia, 

dołączając karty drogowe. Po sprawdzeniu, zestawienie wraz z kartami drogowymi zwracane jest do 

ww. pracownika, gdzie przechowywane jest zgodnie z instrukcją archiwizowania dokumentów, 

5) protokół szkody w transporcie – oryginał. Oryginał protokołu, sporządzony przez osobę 

właściwą merytorycznie, wraz z decyzją kierownika jednostki o sposobie rozliczenia szkody 

przekazywany jest do wydziału finansowego. Pierwsza kopia przechowywana jest łącznie z kartami 

drogowymi i miesięcznym zestawieniem, drugą kopię otrzymuje osoba bezpośrednio uczestnicząca w 

powstaniu szkody. 

2. Według wyżej ustalonych zasad należy rozliczać zużycie paliwa zakupionego do samochodów 

i sprzętu napędzanego paliwem. Ewidencję kart drogowych i rozliczenia miesięczne na zasadach 

określonych w ust. 1 prowadzi pracownik wydziału organizacji i nadzoru. Stosowana winna być 

miesięczna karta drogowa pojazdu oraz miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego. 

 

§ 21. 

Ewidencja sprzedaży: 

1. Do udokumentowania operacji sprzedaży w jednostce służą: 

1) faktury, 

2) faktury korygujące, 

3) faktura wewnętrzna, 

4) nota korygująca do faktury lub faktury korygującej. 

2. Faktury sprzedaży, o których mowa w ust 1 wystawia się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

3. Faktury wystawiane są w 2 egzemplarzach, z których: 

a) oryginał otrzymuje nabywca, 

b) kopię otrzymuje księgowość. 

Faktury wystawiane są w terminie 15 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi chyba, że 

inaczej stanowią szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego. 

Wystawcą faktury mogą być osoby posiadające upoważnienia kierownika jednostki do ich 

wystawiania. Faktury muszą być kolejno numerowane. 



4. Faktura powinna zawierać: 

 1) datę wystawienia, 

 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny 

identyfikuje fakturę, 

 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów  lub usług oraz ich adresy, 

 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, 

 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług lub datę 

otrzymania zapłaty, 

 7) nazwę towaru lub usługi, 

 8) miarę ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, 

 9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), 

 10) kwotę wszystkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, 

 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez 

kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 

 12) stawkę podatku, 

 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi 

stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, 

 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące 

poszczególnych stawek podatku, 

 15) kwotę należną ogółem, 

16) w przypadku dostawy towarów lub wykonywania usług, dla których obowiązanym do 

rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca 

towarów lub usług – wyrazy „odwrotne obciążenie”. 

5. W przypadku zaistniałych pomyłek w fakturze dotyczących: jednostki miary, ilości, ceny, wartości, 

stawki i kwoty podatku VAT oraz należności ogółem podatnik wystawia fakturę korygującą. 

6. Faktura korygująca powinna zawierać: 

1)  wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”, 

2) numer kolejny i datę jej wystawienia,  

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, 

4) przyczynę korekty, 

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego 

– odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku 

należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży 

zwolnionej, 

6) w przypadkach innych niż w pkt 5 prawidłową treść korygowanych pozycji. 



7. Poza tradycyjną fakturą, która jest podstawowym dokumentem stosowanym w rozliczaniu VAT, 

jednostka w sytuacji gdy druga strona transakcji nie jest uprawniona do odliczenia podatku bądź 

zobowiązana do jego zapłaty, stosuje faktury wewnętrzne sprzedaży. Faktura wewnętrzna jest 

wystawiana w jednym egzemplarzu, na własne potrzeby, by udokumentować fakt naliczenia VAT.  

8. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki 

dotyczące: 

  1) sprzedawcy towaru lub usługi, 

  2) nabywcy towaru lub usługi, 

  3) oznaczenia towaru lub usługi  

– może wystawić notę korygującą. 

Notą korygującą nie można sprostować zaistniałych pomyłek dotyczących: jednostki miary, ilości, 

ceny, wartości, stawki i kwoty podatku VAT oraz należności ogółem. Nota korygująca wymaga 

akceptacji wystawcy faktury i powinna zawierać:  

7) wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”, 

8) numer kolejny i datę jej wystawienia,  

9) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów  lub usług oraz ich adresy              

i numery za pomocą których podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

10) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca , 

11) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. 

9. Celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 109 ust 3 ustawy o VAT jednostka prowadzi 

ewidencję zawierającą dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, 

wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz 

kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane 

służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, przy użyciu systemu komputerowego 

„Faktury i Rachunki”, zwany dalej WFR. System WFR pozwala jednostce na wygenerowanie JPK - 

zestawu informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych organowi podatkowemu co miesiąc          

w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy 

(JPK_VAT) lub na żądanie organu podatkowego (pozostałe JPK). W tym samym terminie na konto 

urzędu skarbowego odprowadza się należny budżetowi państwa podatek VAT. Dane, wykazane           

w deklaracji VAT winny być zgodne z danymi, wynikającymi z ewidencji księgowej. 

 

§ 22. 

 

Zasady zawierania umów / zleceń o charakterze cywilno – prawnym: 

 

1. Projekty umów/zleceń o charakterze cywilno - prawnym w jednostce przygotowuje wydział 

merytoryczny w uzgodnieniu z wydziałem organizacji i nadzoru jednostki. 

2. Umowy muszą być aprobowane przez naczelnika wydziału oraz uzgodnione pod względem 

prawnym z radcą prawnym. 

3. Zawierane umowy/zlecenia winny być zawierane na zasadach określonych w przepisach 



o zamówieniach publicznych (w tym zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zamówień 

publicznych) o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

4. Każda umowa/zlecenie powinna zawierać w szczególności: 

1) prawidłowe oznaczenie stron umowy, 

2) precyzyjny, wyczerpujący, dokładny opis przedmiotu zamówienia, 

3) kwotę na jaką opiewa umowa lub zlecenie (w przypadku braku możliwości podania wysokości 

kwoty należy podać kwotę szacunkową), jeżeli umowa ma charakter kilkuletni w umowie lub na 

egzemplarzach umowy winny być określone kwoty do zaangażowania w poszczególnych latach 

obowiązywania umowy, 

4) sposób odbioru i dokumentowania wykonania zamówienia, 

5) informację o terminie płatności oraz sposób zapłaty za fakturę (tj. przelew na rachunek 

bankowy....................w Banku............), 

6) termin realizacji zamówienia, lub okres obowiązywania umowy, 

7) zastrzeżone kary umowne z tytułu nieterminowej lub nienależytej realizacji umowy, 

8) zapis zastrzegający Zamawiającemu prawo potrącenia z wynagrodzenia Kontrahenta wszelkich 

należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań, 

9) okres rękojmi lub/ i gwarancji, 

6. Każda umowa/zlecenie przed jej podpisaniem przez kierownika jednostki lub osoby upoważnione 

podlega kontrasygnacie przez skarbnika powiatu lub osoby działającej z jego upoważnienia 

(zabezpieczenie środków w planie finansowym wydatków na jej realizację).  

7. Załącznik do umowy stanowiący integralną część umowy winien być podpisany przez osoby 

uczestniczące w zawieraniu umowy. 

§ 23 

 

Kontrola dowodów księgowych: 

1. Wszelkie dowody stanowiące podstawę księgowania powinny być poddane kontroli 

przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. 

2. Dowody winny być sprawdzone pod względem: 

– merytorycznym, co polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości gospodarności 

i legalności operacji gospodarczych, wyrażonych w dowodach oraz stwierdzeniu, że wystawione 

zostały przez właściwe jednostki, 

– formalnym i rachunkowym, co polega na ustaleniu, że wystawione zostały w sposób 

technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu, że ich dane liczbowe 

nie zawierają błędów arytmetycznych. 

3. Kontrola dowodów winna się odbywać na właściwych samodzielnych stanowiskach pracy, 

na skutek czego zachodzi konieczność terminowego przekazywania dokumentów pomiędzy 

poszczególnymi stanowiskami. Obieg dokumentów księgowych, który obejmuje drogę dokumentu od 

chwili sporządzenia, względnie wpływu do jednostki aż do momentu ich dekretacji i przekazania do 

zaksięgowania, powinien odbyć się najkrótszą drogą.  



4. Ponieważ poszczególne dowody księgowe mają różne drogi obiegu, kontrola winna obejmować 

także przestrzeganie obowiązujących zasad obiegu dowodów księgowych, o których mowa w części I  

§ 9 niniejszej Instrukcji. 

5. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne powinny być uwidocznione 

na dowodzie lub w załączniku do dowodu i podpisane przez osoby zobowiązane do sprawdzenia 

dowodu. Nieprawidłowości merytoryczne w zakresie celowości i gospodarności operacji 

gospodarczych nie stanowią przeszkody do księgowania dowodu, jeżeli jego dane są prawdziwe. 

6. Nieprawidłowości formalno-rachunkowe powinny być skorygowane w sposób określony 

w części I §7 niniejszej Instrukcji. 

 

§ 24. 

Dekretacja dowodów księgowych. 

1. Dowód księgowy podlega zaksięgowaniu po dokonaniu dekretacji. 

2. Dekretacja to ogół czynności związanych z przygotowaniem dowodów księgowych 

do księgowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem 

jej wykonania.  

3. Dekretacja obejmuje następujące etapy: 

– segregacja dowodów, 

– sprawdzenie prawidłowości dowodów, 

– właściwa dekretacja (oznaczenie sposobu księgowania). 

1) Segregacja dowodów polega na: 

– wyłączeniu z ogółu dokumentów napływających do wydziału finansowego tych dowodów, 

które podlegają księgowaniu (nie wyrażają operacji gospodarczych i nie są ich zapowiedzią), 

– podziale dowodów księgowych na jednorodne grupy według rodzaju poszczególnych 

działalności jednostki (dochody, wydatki, fundusze, sumy depozytowe, inwestycje, itp), 

– kontroli kompletności dowodów na oznaczony okres (np. dzień, dekadę). 

2) Sprawdzenie prawidłowości dokumentów polega na ustaleniu, czy są one podpisane na dowód 

skontrolowania przez osobę odpowiedzialną za dany odcinek działalności jednostki, ustalony 

w zakresie obowiązków. W wypadku stwierdzenia braku podpisu, należy dowód zwrócić do właściwej 

komórki w celu uzupełnienia. 

3) Właściwa dekretacja polega na: 

– nadaniu dowodom księgowym numerów, pod którymi zostaną one zaewidencjonowane, 

– umieszczeniu na dowodach adnotacji, na jakich kontach syntetycznych i analitycznych dowód 

ma być zaksięgowany, do jakich podziałek klasyfikacji budżetowej dany dowód należy zaliczyć, 

– podpisaniu przez osobę upoważnioną do dekretacji. 

4. Dla usprawnienia pracy można stosować pieczątkę z odpowiednimi rubrykami i treścią.  

 

 

 



§ 25. 

 

Zaangażowaniem wydatków budżetowych: 

1. Zaangażowaniem wydatków budżetowych jest każda czynność dokonana w jednostce, w wyniku 

której w przyszłości nastąpi wydatkowanie środków budżetowych. 

2. Dokumentami stanowiącymi podstawę powstania zaangażowania są: 

1) umowy o charakterze cywilno-prawnym na zakup materiałów, towarów lub usług (w tym 

budowlanych) oraz aneksy do tych umów; 

2) pisemne informacje określające zaangażowanie funduszu płac wynikającego z zawartych umów 

o pracę, powołania i im pokrewnych dokumentów dotyczących stosunku pracy wraz z aneksami 

i zmianami; 

3) umowy zlecenia, umowy o dzieło i im pokrewne oraz aneksy do tych umów; 

4) pisemne informacje z komórek merytorycznych określające zaangażowanie wynikające z wydanych 

decyzji administracyjnych, których zaangażowanie obciąża plan wydatków; 

5) faktury i rachunki na zakup towarów i usług, nie poprzedzone zawarciem umowy; 

6) inne dokumenty wyżej nie wymienione, jeżeli z ich treści i charakteru wynika obowiązek 

poniesienia wydatków budżetowych. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (z pominięciem pkt. 5) winny być dostarczone do 

księgowości niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokumenty zostały sporządzone w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych 

miesiąca którego dotyczą. 

4. Wynikająca z zawartych umów, zleceń oraz innych dokumentów niepoprzedzonych zawarciem 

umowy (faktury, rachunki i inne) kwota zaangażowania, nie może przekroczyć aktualnego planu 

budżetu w danym zadaniu budżetowym i danej klasyfikacji budżetowej. Oznacza to zakaz zawierania 

umów, jeżeli wynikające z nich wydatki nie mają pokrycia w planie wydatków budżetowych. Ponadto 

w przypadku umów wieloletnich należy wskazać podział zaangażowania wartości umowy na 

poszczególne lata. Umowy wieloletnie winny znaleźć również odzwierciedlenie w WPF. 

5. Odpowiedzialność za zgodność zawieranych umów z planem wydatków budżetowych oraz 

poziomem obciążenia planu budżetu zaangażowaniem wynikającym z umów zawartych i 

planowanych spoczywa na naczelnikach wydziałów merytorycznych, którzy dysponują planem 

budżetu obciążanym zawartymi umowami. 

§ 26. 

 

Wydatki budżetu: 

 

1. Naczelnicy wydziałów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszą 

odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację zadań rzeczowych przypisanych im w obrębie przydzielonego 

planu wydatków budżetowych. 

2. Niedopuszczalne jest dokonywanie wydatków i zaciąganie zobowiązań, w tym poprzez zawieranie 



umów, które spowodowałyby przekroczenie obowiązującego na dany dzień planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

3. Kontrola poziomu wykonania planu wydatków do celu zaciągania zobowiązań i ponoszenia 

wydatków należy do zadań wydziałów merytorycznych, będących realizatorami zadań budżetowych. 

4. Podpis na znak kontroli merytorycznej naczelnika wydziału na fakturze, rachunku, liście wypłat lub 

innym adekwatnym dokumencie jest jednocześnie znakiem dokonania kontroli zgodności poniesienia 

wydatku z aktualnym planem budżetu, przy uwzględnieniu dotychczasowego wykorzystania środków 

w obrębie planu. 

5. Każdy dowód księgowy, którego skutkiem jest poniesienie wydatku budżetowego winien 

obowiązkowo zawierać w swoim opisie następujące elementy: 

1) klasyfikację budżetową, w układzie dział – rozdział – paragraf, 

2) źródło finansowania – symbol określony w planie finansowym, kod projektu jeśli taki został 

wprowadzony dla danego zadania budżetowego, 

3) nazwę zadania inwestycyjnego – w przypadku gdy wydatek dotyczy finansowania inwestycji, 

4) numer lub datę umowy, której wydatek dotyczy (jeżeli taką zawarto). 

6. Opisu dokumentów dokonują pracownicy merytorycznych komórek organizacyjnych, które 

realizują poszczególne zadania. 

7. Elementy, o których mowa w ust. 5, występują łącznie, a ich symbolika i nomenklatura winny być 

zgodne z aktualnym planem finansowym wydatków budżetowych jednostki. 

8. W celu ujednolicenia sposobu umieszczania na dokumentach informacji, o których mowa w ust. 5 

należy stosować pieczęcie wg obowiązujących wzorów. 

9. Wszystkie dokumenty wydatkowe dotyczące tej samej inwestycji (zadania inwestycyjnego, 

środków trwałych w budowie) winny być opatrzone tą samą nazwą, odpowiadającej istocie 

budowanych obiektów.  

10. Faktury, rachunki i im równoważne dokumenty wydatków budżetowych powinny, oprócz 

elementów wymienionych w ust. 5 zawierać dokładny, wyczerpujący i precyzyjny opis zdarzenia 

gospodarczego ze wskazaniem daty tego zdarzenia i celowości poniesienia wydatku, potwierdzony 

podpisem naczelnika wydziału merytorycznego. 

11. Dokumenty dotyczące wydatków budżetowych winny zawierać adnotację, w jakim trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych zostały zrealizowane tj.: 

1) na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w trybie przetargu nieograniczonego, 

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej), 

2) w trybie procedury wewnętrznej, przez którą rozumie się zarządzenie w sprawie zasad udzielania 

zamówień których tryb nie został uregulowany w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

3) w innym dopuszczalnym przepisami trybie- poza ustawą o zamówieniach publicznych. 

12. Polecenia wypłaty środków budżetowych, stanowiące dyspozycję środkami budżetowymi, 

uruchamiające wydatki budżetowe, winny w swojej treści lub uzasadnieniu zawierać cel i podstawę 

poniesienia wydatku budżetowego. 



13. Nie wystawia się odrębnych poleceń przekazania środków w przypadku, gdy zapłata następuje na 

podstawie odrębnych dokumentów, np. faktur, rachunków itp. 

14. Polecenie wypłaty jest sprawdzane pod względem merytorycznym przez naczelnika wydziału 

merytorycznego/ pracownika na samodzielnym stanowisku, sprawdzane pod względem formalno - 

rachunkowym w komórce księgowości i poddane wstępnej kontroli zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, przygotowywane do dokonania wstępnej kontroli przez głównego księgowego, 

zatwierdzane przez kierownika jednostki, a następnie realizowane przez komórkę księgowości. 

15. Podstawą ewidencji księgowej nabycia lub zbycia akcji i udziałów przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, są dokumenty potwierdzające ten fakt, w szczególności umowy kupna-sprzedaży. 

W przypadku ich nabycia w drodze wniesienia kapitału do spółek, ewidencja następuje na podstawie 

postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu nowych jednostek kapitału. Powyższe dokumenty 

stanowią załączniki do dokumentu PK, który na ich podstawie jest na tę okoliczność sporządzany 

przez komórkę księgowości i który jest właściwym dowodem księgowym dla tych operacji 

gospodarczych. 

16. Wypłata kwot zasądzonych w postępowaniach sądowych – zarówno kwot podstawowych jak 

i ewentualnych odsetek i kosztów postępowania sądowego następuje na podstawie pisemnej 

dyspozycji radcy prawnego lub dyspozycji z komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę. Radca 

prawny lub pracownik prowadzący sprawę zobowiązany jest wystawić to polecenie 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego i dokonać wszelkich starań, 

zmierzających do bezzwłocznego uzyskania odpisu tego orzeczenia, w celu niedopuszczenia do 

powstania opóźnień w zapłacie zasądzonych kwot. 

 

§ 27. 

 

Dochody budżetu: 

 

1.Należności dotyczące dochodów przypisanych, to jest poprzedzonych wydaniem lub otrzymaniem 

dokumentu z którego wynika należność budżetowa są ewidencjonowane na podstawie tych 

dokumentów (decyzji administracyjnych orzekających obowiązek zapłaty kwot stanowiących dochody 

budżetowe, orzeczeń sądów, faktur sprzedaży, not obciążeniowych z tytułu naliczonych kar 

umownych). 

2. Dochody nieprzypisane, to jest nie poprzedzone wydaniem lub otrzymaniem dokumentu, z którego 

wynika należność budżetowa są ewidencjonowane na podstawie dokumentów bankowych  

stwierdzających ich wpływ na rachunek bankowy jednostki (opłaty za czynności administracyjne i 

itp.). 

3. Ewidencji na podstawie dokumentu PK podlegają także decyzje udzielające przewidzianych 

w przepisach ulg i zwolnień, w szczególności: 

1) umorzenia należności w całości lub części, 

2) odroczenia terminu płatności należności; 

3) rozłożenia na raty należności, 

4) innych wyżej nie wymienionych. 



4. Jeden z egzemplarzy dokumentów, o których mowa w ust.1 i 3 przekazuje się do księgowości 

niezwłocznie po wydaniu, z adnotacją o terminie i ewentualnych warunkach 

uprawomocnienia się lub natychmiastowej wykonalności. 

5. W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego lub administracyjnego w zakresie ulg 

wymienionych w ust. 4 komórka prowadząca postępowania winna poinformować właściwą komórkę 

księgowości o tym fakcie, celem ewentualnego wstrzymania postępowań windykacyjnych 

i egzekucyjnych do chwili rozstrzygnięcia postępowania. 

 

§ 28. 

Dotacje udzielane z budżetu powiatu: 

 

1. Z budżetu powiatu za pośrednictwem jednostki na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych mogą być udzielane dotacje: 

1) podmiotowe – niepublicznym jednostkom systemu oświaty i publicznym jednostkom systemu 

oświaty prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez 

osobę fizyczną – na podstawie ustawy o systemie oświaty, 

2) celowe – stowarzyszeniom, fundacjom i innych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych – na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, 

3) inne – jeżeli przepisy szczególne tak stanowią. 

2. Przygotowaniem dotacji do udzielenia i rozliczenia zajmuje się komórka organizacyjna, której 

powierzono to zadanie i której przyznano środki w budżecie powiatu na jego realizację. 

3. Dotacji udziela się w trybie i na zasadach określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie 

danego rodzaju dotacji, w tym stosownych umów. 

4. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie udzielonych dotacji odpowiada naczelnik wydziału 

merytorycznego, który zgodnie z planem finansowym jest realizatorem budżetu w zakresie udzielonej 

dotacji, tj. który nadzorował udzielenie dotacji. 

5. Rozliczanie udzielonych dotacji polega na: 

1) przyjęciu od beneficjenta dotacji sprawozdania z wykorzystania środków pochodzących z dotacji, 

w formie i terminach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi lub umową wiążącą 

beneficjenta, przy czym wydział merytoryczny/upoważniony pracownik zobowiązany jest do kontroli 

terminowości przekazywania dotacji, jak i kontroli terminowości składania przez beneficjentów 

sprawozdań z wykorzystania dotacji, 

2) kontroli poprawności formalnej, merytorycznej i finansowej przedłożonego sprawozdania, 

w szczególności w zakresie wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i wykonania zadania, 

na które udzielono dotacji, 

3) terminowym zatwierdzeniu przedłożonego sprawozdania tj. uznanie dotacji za rozliczoną bądź 

nierozliczoną (w całości lub części), 

4) ustalenie beneficjentowi kwoty przypadającej do zwrotu w przypadku odmowy uznania 

prawidłowości przedłożonego rozliczenia. 



6. Po analizie i kontroli przedłożonego sprawozdania, rozliczający dotację nanosi na sprawozdaniu 

adnotację  z rozliczenia dotacji, odpowiednio uznając dokonane wydatki za rozliczone lub odmawia 

uznania prawidłowości rozliczenia w całości lub części. 

7.Tak opisane sprawozdanie z rozliczenia udzielonych dotacji podpisane przez sporządzającego 

adnotację podpisuje naczelnik wydziału merytorycznego/pracownik odpowiedzialny pod względem 

merytorycznym i skarbnik powiatu pod względem formalno-rachunkowym.  Następnie kopię 

sprawozdania z rozliczenia dotacji przekazuje się komórce księgowości celem zaksięgowania 

rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych. 

8. Sprawdzenia i rozliczenia udzielonych dotacji należy sporządzać każdorazowo dla poszczególnych 

dotacji, na bieżąco, zgodnie z terminami zawartymi w umowach, po rozliczeniu się beneficjenta 

dotacji i zaakceptowaniu bądź zakwestionowaniu tego rozliczenia przez jednostkę. 

9. Termin wykorzystania udzielonej dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji określa się 

na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustaw na podstawie których przyznano dotację oraz 

zawartych umów. 

 

§ 29. 

Plan dochodów i wydatków budżetowych: 

 

1. Podstawą ewidencji księgowej planu dochodów i wydatków budżetowych są: 

1) uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmian budżetu/ zmian w budżecie, 

2) uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu / zmian w budżecie, 

3) zarządzenia/decyzje kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące zmian planu finansowego 

jednostek, 

4) dokument PK w szczególności w sytuacji wprowadzania zmian w planie wydatków bieżących 

między zadaniami w danym paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków. 

2. Podstawą ewidencji księgowej dochodów i wydatków na kontach rozliczeniowych są także 

dokumenty PK sporządzone na podstawie sprawozdań łącznych, jednostkowych i cząstkowych 

zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie sprawozdawczości budżetowej 

jednostki. 

 

CZĘŚĆ III 

Ochrona danych 

 

 § 30  

Ochrona danych w stosowanych systemach komputerowych. 

1. Dane przetwarzane w systemach informatycznych chronione są poprzez: 

– system identyfikatorów, odrębnych dla każdego pracownika, 

– hasła dostępu. 



2. Pracownicy, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, winni posiadać 

stosowne przeszkolenie zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych. 

3. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi zawarto w: 

1) Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych, 

2) Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 

4. Dowody księgowe, po wpłynięciu do księgowości i zaksięgowaniu, nie mogą być wydawane 

z komórki organizacyjnej, która przechowuje dowody. W przypadku zaistnienia konieczności 

sprawdzenia dokumentu przez pracownika innej komórki organizacyjnej, dokument można 

udostępnić, ale tylko na miejscu w komórce organizacyjnej, która przechowuje te dowody. 

5. Wydanie dowodów księgowych na zewnątrz (dla organów ścigania, sądów, itp.), może nastąpić 

w oparciu o upoważnienie organu żądającego, na podstawie pisemnej zgody kierownika jednostki, 

za pokwitowaniem. 

6. Wszystkie dowody księgowe, które stanowiły podstawę księgowań w poszczególnych 

miesiącach należy przechowywać w segregatorach, ułożone w porządku chronologicznym, według 

poszczególnych rodzajów działalności. 

7. Sprawozdania należy przechowywać w teczkach do tego celu przeznaczonych, dostosowanych 

do ustalonego czasu przechowywania. 

8. W okresie roku sprawozdawczego oraz w ciągu roku następnego, dowody księgowe winny 

znajdować się w wydziale finansowym w pozamykanych szafach, po tym okresie winny być 

przekazane do archiwum jednostki. 

9. Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów przekazanych do archiwum jednostki 

i terminowym przekazywaniem akt na makulaturę, w trybie ustalonym obowiązującymi przepisami, 

po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego, należy do pracownika wyznaczonego przez kierownika 

jednostki. 

 

CZĘŚĆ IV 

Archiwizowanie dokumentów księgowych 

§ 31. 

1. Zasady prowadzenia przechowywania i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych: 

1) zasada grupowania dokumentów do akt – jednorodność tematyczna, 

2) zasada kompletowania dokumentów w aktach – układ chronologiczny, 

3) zasada oznakowania akt: 

– symbol literowy komórki organizacyjnej (wydział finansowy), 

– symbol cyfrowy akt (zgodny z instrukcją kancelaryjną), 

– numer kolejny, 

4) zasady przechowywania akt: 



– akta winny być przechowywane w komórce organizacyjnej na stanowisku pracy, 

którego dotyczą. Okres przechowywania określa kategoria archiwalna, 

5) zasada odpowiedzialności indywidualnej: 

– każdy pracownik na swoim stanowisku pracy odpowiada za dokumenty gromadzone 

przez niego z zakresu wykonywanych czynności, 

6) zasada łatwego wyszukiwania dokumentów: 

– dokumenty muszą być widoczne i trwale oznakowane, zgodnie z zasadami, o których mowa 

w ppkt. 3. Oznakowany winien być pojedynczy dokument i zewnętrzna strona teczki, 

w której jest przechowywany. 

2. Wykaz akt finansowo-księgowych wg grup tematycznych archiwizowania dokumentów 

księgowych dla organów powiatów, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji. 

3. Oznaczanie kategorii dokumentacji: 

Symbolem ”A” – oznacza się kategorie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne. 

Symbolem „B” – oznacza się kategorie dokumentacji nie archiwalnej: 

1) symbolem „B” z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorie dokumentacji o czasowym 

znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega 

brakowaniu, okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych poczynając 

od 1 stycznia roku następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb 

danego organu lub jednostki organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych, 

2) symbolem „Bc” oznacza się kategorie dokumentacji posiadającej krótkotrwałe znaczenie 

praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę, 

3) symbolem „BE” oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu 

przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę 

przeprowadza właściwe archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kategorii 

tej dokumentacji. Zmiana kategorii może wiązać się z uznaniem dokumentacji za materiały 

archiwalne. 

5. Pracownik zatrudniony na danym stanowisku pracy odpowiedzialny jest za prowadzenie                    

i przekazanie do przechowywania w archiwum akt, w zakresie powierzonych mu zadań 

 

§ 32. 

Przechowywanie akt. 

1. W jednostce obowiązują poniższe zasady przechowywanie akt: 

1) akta spraw przechowuje się na samodzielnych stanowiskach pracy i w archiwum zakładowym, 

2) na samodzielnych stanowiskach pracy przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku 

kalendarzowego, przed przekazaniem ich do archiwum zakładowego, 

3) teczki spraw w trakcie załatwiania opisuje się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji 

kancelaryjnej. Akta spraw ostatecznie załatwionych opatruje się opisem zgodnym z wymogami 

archiwalnymi, 



4) kompletne teczki z aktami spraw ostatecznie załatwionych mogą być przechowywane 

na merytorycznym stanowisku pracy przez okres jednego roku; w przypadku, gdy dokumentacja 

jest niezbędna dla dalszej realizacji zadań jednostki – przez okres do dwóch lat. 

2. Przechowywanie akt w archiwum zakładowym: 

1) w celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych, jednostka prowadzi archiwum 

zakładowe, 

2) akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje do archiwum zakładowego po upływie roku 

(w uzasadnionych wypadkach – po upływie dwóch lat), kompletnymi rocznikami, pracownik 

prowadzący sprawy, 

3) pracownik, do którego obowiązków należy prowadzenie archiwum zakładowego, po uzgodnieniu 

z każdym kierownikiem komórki organizacyjnej, ustala termin przekazania akt do archiwum 

zakładowego przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy, 

4) przekazanie akt odbywa się na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, po szczegółowym 

przeglądzie i uporządkowaniu akt przez pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5) spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się w czterech egzemplarzach w zakresie akt kategorii „A”, 

pozostałych w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje u pracownika przekazującego akta, 

jako dowód przekazania akt; pozostałe egzemplarze pozostają w archiwum, 

6) spisy zdawczo-odbiorcze sporządzają pracownicy zdający akta w kolejności teczek, według 

jednolitego rzeczowego wykazu akt, 

7) spisy zdawczo-odbiorcze podpisują: pracownik zdający akta i pracownik prowadzący archiwum 

zakładowe. 

CZĘŚĆ V 

Postanowienia końcowe 

§ 33. 

Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialność pracowników za mienie. 

1. Mienie, będące własnością lub zdeponowane w jednostce powinno być zabezpieczone w sposób 

wykluczający możliwość kradzieży. 

2. Pomieszczenie służbowe, w którym chwilowo nie przebywa pracownik powinno być zamknięte 

na klucz, a klucz odpowiednio zabezpieczony. 

3. Po zakończeniu pracy budynek jednostki (a także wszystkie jego pomieszczenia) powinien 

być zamknięty na klucz, okna pozamykane, system alarmowy włączony. 

4. Klucze od pomieszczeń powinny być umieszczone w szafie w zabezpieczonym pomieszczeniu 

jednostki. 

5. Na przebywanie w budynku po godzinach pracy konieczna jest zgoda kierownika jednostki 

lub jego pełnomocnika. 

6. Maszyny biurowe i sprzęt o większej wartości, pieczątki oraz wszelkie dokumenty powinny 

być, po zakończeniu pracy, przechowywane w pozamykanych szafach. 

 



§ 34. 

1. Odpowiedzialność materialną i służbową pracownika za powierzone składniki majątku jednostki 

określa kodeks pracy, zgodnie z którym, pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu 

mienie wtedy, jeżeli zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. 

2. Przekazanie mienia powinno być udokumentowane w sposób pozwalający stwierdzić, 

za jaki powierzony sprzęt pracownicy ponoszą odpowiedzialność materialną. 

3. W celu zabezpieczenia majątku jednostki należy przestrzegać, aby w aktach osobowych 

pracowników materialnie odpowiedzialnych znajdowały się umowy określające zakres 

odpowiedzialności materialnej i służbowej za powierzony ich pieczy majątek jednostki. 

4. W przypadku zwolnienia lub przeniesienia pracownika materialnie odpowiedzialnego na inne 

stanowisko pracy, obowiązkiem przełożonego jest dopilnowanie, aby we właściwym czasie dokonane 

zostało przekazanie stanowiska pracy protokołem zdawczo-odbiorczym wraz ze spisem z natury. 

5. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za mienie jednostki określone zostały w Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji majątku i zasad 

odpowiedzialności za powierzone mienie. 

§ 35. 

1. Załatwianie i obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna. 

2. Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkie stanowiska pracy jednostki i winna być przestrzegana 

przez wszystkich pracowników. 

3. Instrukcja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

§ 36. 

Wykaz załączników do instrukcji: 

1. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowaniu zasad przyjętych w Instrukcji. 

2. Schemat ogólny dowodu księgowego. 

3. Wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia dowodów księgowych. 

4. Wykaz akt według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów dla organów powiatów. 

 

 

          

 
 

 

 

 

STAROSTA 

Józef Żółciak 
 

(kierownik jednostki) 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania 

dokumentów księgowych 

 

 

Oświadczenie 

o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad  

przyjętych w Instrukcji obiegu,  

kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 
 

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam/ do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady, 

określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się w zakresie obiegu dokumentów postępować zgodnie 

z zawartymi w niej ustaleniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z niniejszą Instrukcją 

podległych mi pracowników.  

 

 

Wykaz stanowisk organizacyjnych Starostwa  

którym przekazano egzemplarze  

„Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania  

dokumentów księgowych„ 

 
Lp.    Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis 

1. Jan Sikora Sekretarz Powiatu  

2. Elżbieta Weryńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru   

3. Andrzej Górski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru  

 4. Grażyna Włodarczyk Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - 

Budowlanej 

 

5. Stanisław Altenberg Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

6. Grzegorz Wójcikowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  

7. Jerzy Bernyś Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa 

 

8. Marta Pyrek Głowna Księgowa Starostwa Powiatowego  

9. Ryszard Stachura  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i  

Zarządzania Kryzysowego 

 

10. Magdalena Fila Naczelnik Wydziału Inwestycji  i Zamówień 

Publicznych 

 

11. Jan Mazanka  Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z 

Zagranicą 

 

12. Beata Rybus Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

13. Piotr Wielecki Kierownik Biura Informatycznego  

14. Monika Sass Wołczyńska Zespół Radców Prawnych  

15.  Waldemar Wołczyński Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Instrukcji  

obiegu, kontroli i archiwizowania 

dokumentów księgowych 

 

 

 

Schemat ogólny dowodu księgowego 
 

Nazwa dowodu 

księgowego 

Numer Miejscowość wystawienia 

dowodu 

Oznaczenie egzemplarza 

oryginał lub kopia 

oraz numer kopii 

 

Kolejny dowód 

 

Data wystawienia 

dowodu 

PEŁNA  NAZWA  I  ADRES  PODMIOTU  WYSTAWIAJĄCEGO 

(dany dowód) 

PEŁNA  NAZWA  I  ADRES   PODMIOTU OTRZYMUJĄCEGO     

(oryginał danego dowodu) 

 

  

Opis operacji gospodarczej lub finansowej 

                         W tym: 

                         Jednostka miary 

                         Ilość 

                         Cena 

                         Wartość 

                         Inne elementy dodatkowe (podatek VAT – stawka i kwota) 

                         Ogólna kwota dowodu (należność, zobowiązanie, suma wartości) 

 

 

Data operacji                     Sposób zapłaty              Termin zapłaty                  Inne informacje 

(zdarzenia)                                                                                                         o  płatności 

 

 

NAZWA  BANKU  I  NUMER RACHUNKU 

ADNOTACJE 

Przewozowe, 

techniczne 

i  inne operacje 

ADNOTACJE 

Podatkowe, 

celne 

i inne finansowe 

PODPIS 

ODBIORCY 

dowodu 

(lub kwitującego 

odbioru rzeczy 

lub pieniędzy) 

WYKAZ 

ZAŁĄCZNIKÓW 

do dowodu 

PODPIS 

wystawiającego 

dowód 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania  

dokumentów księgowych 

 

 

 

 

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

(nazwa jednostki – pieczęć) 

 

 

 

Wzory 

podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia 

dowodów księgowych 

 
Lp.     Imię i Nazwisko     Stanowisko       Wzór podpisu 

   1.              2.            3.               4. 

 

   1. 

   

 

Józef Żółciak 

  

Starosta Staszowski 

 

    

   2. 

 

Leszek Guzal 

 

Wicestarosta Staszowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 4 do Instrukcji  

obiegu, kontroli i archiwizowania 

dokumentów księgowych 

 

 

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

(nazwa jednostki – pieczęć) 

 

 

Wykaz 

akt według grup tematycznych  

i archiwizowania dokumentów  

dla organów powiatów 
 

Ogólne zasady prowadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych zawarto 

w części IV Instrukcji. 
 

 

0 ZARZĄDZANIE POWIATEM I JEGO REPREZENTACJA 

00 Organy kolegialne i jednoosobowe powiatu 

01 
Podział terytorialny, organizacja, zarządzanie jakością, herby, flagi, emblematy, insygnia 

lub inne symbole 

02 
Udział powiatu w tworzeniu i działalności innych jednostek organizacyjnych oraz nadzór 

właścicielski powiatu 

03 Współdziałanie powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą 

04 
Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii 

Europejskiej 

05 Reprezentacja i promowanie powiatu 

06 
Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy dotyczące działalności 

powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych 

07 Legislacja, obsługa prawna powiatu i jego jednostek organizacyjnych 

1 
ZARZĄDZANIE STAROSTWEM POWIATOWYM I JEDNOSTKAMI 

PODLEGŁYMI POWIATOWI 

10 Udział w posiedzeniach organów kolegialnych powiatu 

11 Gremia kolegialne starostwa i udział przedstawicieli starostwa w obcych gremiach 

12 Zbiory aktów normatywnych 

13 Informatyzacja 

14 Ochrona i udostępnianie informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej 

15 Skargi i wnioski oraz postulaty i inicjatywy obywateli 

16 Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna 



17 Kontrola, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań 

2 
SPRAWY KADROWE I ADMINISTRACYJNE PROWADZONE PRZEZ 

POWIAT I STAROSTWO POWIATOWE 

20 
Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu spraw kadrowych i administracyjnych 

21 
Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy oraz innych form zatrudnienia 

w imieniu organów powiatu i starostwa powiatowego 

22 Ewidencja osobowa 

23 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz dyscyplina pracy 

24 
Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych, sprawy socjalno-bytowe oraz 

ubezpieczenia społeczne i opieka zdrowotna 

25 
Administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji starostwa lub 

jednostek podległych powiatowi 

26 Gospodarka materiałowa 

27 Zamówienia publiczne 

3 
FINANSE POWIATU ORAZ OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA 

STAROSTWA I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI 

30 Planowanie i realizacja budżetu 

31 Dochody, podatki i opłaty 

32 Rachunkowość, księgowość, obsługa kasowa 

4 
KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW, KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I 

WYPOCZYNEK ORAZ SYSTEM OŚWIATY 

40 Kultura 

41 Zabytki 

42 Kultura fizyczna 

43 System oświaty 

5 
WYBORY, REFERENDA, SPRAWY SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE, 

OBSŁUGA LUDNOŚCI I JEJ BEZPIECZEŃSTWO 

50 Wybory i referenda 

51 Stowarzyszenia i fundacje 

52 Działalność organizacji pożytku publicznego 

53 Sprawy społeczne i obywatelskie 

54 Rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 

55 Bezpieczeństwo ludności, sprawy wojskowe i obronne 

6 

KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIE 

ZASOBAMI PRZYRODY I ZIEMI, GEODEZJA I KARTOGRAFIA ORAZ 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO I GOSPODAROWANIE 



NIERUCHOMOŚCIAMI 

60 Kształtowanie i ochrona środowiska 

61 Gospodarowanie zasobami przyrody 

62 
Wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, gospodarowanie odpadami oraz 

ochrona przed hałasem 

63 Ochrona wód i gospodarowanie wodami 

64 Ochrona powierzchni ziemi 

65 Gospodarowanie złożami i kopalinami 

66 Geodezja i kartografia 

67 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz sprawy budownictwa 

68 Gospodarowanie nieruchomościami 

7 

GOSPODARKA KOMUNALNA, DROGOWNICTWO, SYSTEM 

KOMUNIKACYJNY, WSPIERANIE GOSPODARKI, RYNKU PRACY ORAZ 

PRAW KONSUMENCKICH 

70 Gospodarka komunalna 

71 Drogownictwo i system komunikacyjny 

72 Wspieranie gospodarki i rynku pracy 

73 Ochrona praw konsumenckich 

8 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 

80 Ochrona zdrowia 

81 Pomoc społeczna 

82 Nadzór nad powiatowym centrum pomocy rodzinie 

83 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

 

Symbole 

klasyfikacyjne Hasło klasyfikacyjne 

Oznaczenie  

kategorii 

archiwalnej 

Uszczegółowienie hasła 

klasyfikacyjnego 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

0    

ZARZĄDZANIE 

POWIATEM I JEGO 

REPREZENTACJA 

  

 00   
Organy kolegialne i 

jednoosobowe powiatu 
  

  000  Rada powiatu   

   0000 Organizacja pracy rady A między innymi statut, 



powiatu regulaminy 

   0001 

Planowanie i 

sprawozdawczość z prac 

rady powiatu 

A w tym korespondencja 

   0002 Sesje rady powiatu A 

między innymi 

zawiadomienia, stenogramy, 

protokoły, materiały  

pod obrady, uchwały 

   0003 
Wnioski i interpelacje 

radnych 
A w tym rejestr i odpowiedzi 

   0004 
Przewodniczący rady 

powiatu 
A 

między innymi 

korespondencja kierowana do 

i od przewodniczącego 

   0005 

Wnioski i postulaty 

mieszkańców  

i innych podmiotów do rady 

powiatu oraz spotkania z 

mieszkańcami i innymi 

podmiotami 

A w tym rejestr i odpowiedzi 

   0006 
Projekty uchwał rady 

powiatu 
A 

proces ich przygotowania i 

uzgadniania 

   0007 Uchwały rady powiatu A 

w tym ich rejestr; przy czym 

sprawy ich publikowania i 

badania zgodności z prawem 

przy klasie 0711 

   0008 
Realizacja uchwał rady 

powiatu i jej monitorowanie 
A  

  001  

Komisje, zespoły i inne 

organy kolegialne rady 

powiatu 

  

   0010 

Powoływanie i organizacja 

pracy komisji, zespołów i 

innych organów 

kolegialnych rady powiatu 

A  

   0011 

Planowanie i 

sprawozdawczość  

z prac komisji, zespołów i 

innych organów 

kolegialnych rady powiatu 

A  

   0012 

Posiedzenia komisji, 

zespołów  

i innych organów 

kolegialnych rady powiatu 

A 

między innymi 

zawiadomienia, stenogramy, 

protokoły, materiały pod 

obrady, uchwały 



   0013 

Projekty uchwał komisji, 

zespołów i innych organów 

kolegialnych rady powiatu 

A  

   0014 

Uchwały komisji, zespołów i 

innych organów 

kolegialnych rady powiatu 

A w tym ich rejestr 

   0015 

Realizacja uchwał komisji, 

zespołów  

i innych organów 

kolegialnych rady powiatu 

A  

  002  Zarząd Powiatu   

   0020 
Powoływanie i organizacja 

pracy Zarządu Powiatu 
A między innymi regulaminy 

   0021 

Planowanie i 

sprawozdawczość z prac 

Zarządu Powiatu 

A w tym korespondencja 

   0022 
Posiedzenia Zarządu 

Powiatu 
A 

między innymi 

zawiadomienia, stenogramy, 

protokoły, materiały pod 

obrady, uchwały 

   0023 

Wnioski i postulaty 

mieszkańców i innych 

podmiotów do Zarządu 

Powiatu oraz spotkania z 

mieszkańcami i innymi 

podmiotami 

A w tym rejestr i odpowiedzi 

   0024 

Projekty aktów 

normatywnych Zarządu 

Powiatu 

A 
proces ich przygotowania i 

uzgadniania 

   0025 
Akty normatywne Zarządu 

Powiatu 
A 

w tym ich rejestr; przy czym 

sprawy ich publikowania i 

badania zgodności z prawem 

przy klasie 0711 

   0026 

Realizacja aktów 

normatywnych Zarządu 

Powiatu i jej monitorowanie 

A  

   0027 

Upoważnianie osób 

(podmiotów) do działania w 

imieniu Zarządu Powiatu 

A 
pozostałe upoważnienia przy 

klasie 077 

  003  Obsługa radnych powiatu   

   0030 
Wygaśnięcie mandatu 

radnego 
A  

   0031 Kluby radnych powiatu A  



   0032 
Sprawy osobowe radnych 

powiatu 
BE5  

   0033 

Oświadczenia majątkowe 

radnych powiatu lub o 

członkach ich rodzin 

B6  

   0034 

Inne oświadczenia radnych 

powiatu lub o członkach ich 

rodzin 

B*) 

*) czas przechowywania 

wynika z odrębnych 

przepisów prawa, w innym 

przypadku wynosi 5 lat 

   0035 
Podnoszenie kompetencji 

radnych powiatu 
BE5 

między innymi szkolenia, 

seminaria 

  004  
Patronat organów powiatu 

lub starosty powiatowego 
A  

  005  

Zawieszenie organów 

powiatu (zarząd 

komisaryczny) lub 

wyznaczanie osób do 

pełnienia funkcji organów 

powiatu 

A  

  006  

Działania interwencyjne 

organów administracji 

rządowej w ramach nadzoru 

nad organami powiatu 

A  

 

 01   

Podział terytorialny, 

organizacja, zarządzanie 

jakością, herby, flagi, 

emblematy, insygnia lub 

inne symbole 

  

  010  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące działań w zakresie 

podziału terytorialnego, 

organizacji, ustalania 

herbów, flag, emblematów, 

insygniów lub innych 

symboli 

A  

  011  Podział terytorialny   

   0110 

Tworzenie, łączenie i 

znoszenie jednostek podziału 

terytorialnego oraz zmiany 

ich granic 

A 

między innymi 

projektowanie, 

wnioskowanie, opiniowanie 

   0111 

Ustalanie i zmiany nazw 

miejscowości i obiektów 

fizjograficznych 

A  



  012  Organizacja powiatu   

   0120 Statut powiatu i jego zmiany A  

   0121 
Organizacja starostw 

powiatowych 
A 

w tym tworzenie, likwidacja 

itp. dotyczy między innymi 

statutu, regulaminu 

organizacyjnego, ich zmian, 

informacji o zmianach w 

organizacji i w adresach do 

kontaktu, szczegółowych 

regulacji wewnętrznych w 

sferze organizacyjnej, 

nadawania numeru NIP, 

REGON 

   0122 

Organizacja jednostek 

organizacyjnych, 

stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników 

powiatowych służb, 

inspekcji i straży 

A 
rodzaje dokumentacji i spraw 

jak przy klasie 0121 

   0123 

Tworzenie, łączenie, 

przekształcanie i likwidacja 

samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz ich 

organizacja 

A 

dotyczy jednostek innych niż 

wymienione przy klasach 

0121 i 0122 

   0124 

Organizacja innych 

jednostek organizacyjnych 

niż jednostki zależne od 

powiatu 

BE5 

dotyczy między innymi 

informacji lub materiałów 

przekazywanych  

do wiadomości lub 

zaopiniowania powiatowi 

  013  

Herby, flagi, emblematy, 

insygnia, odznaczenia, 

medale lub inne symbole 

powiatu i jego jednostek 

A 

ustalanie, zmiany, 

korespondencja 

uzgodnieniowa itp. 

  014  
Systemy zarządzania 

jakością 
  

   0140 
Wdrażanie systemu 

zarządzania jakością 
A  

   0141 
Polityka jakości i księga 

jakości oraz ich zmiany 
A  

   0142 

Procedury i instrukcje 

dotyczące zarządzania 

jakością oraz ich zmiany 

A  

   0143 

Karty usług i karty 

informacyjne w systemie 

zarządzania jakością oraz ich 

A  



zmiany 

   0144 Audyty jakości zewnętrzne A  

   0145 Audyty jakości wewnętrzne A  

   0146 
Doskonalenie systemu 

zarządzania jakością 
BE5  

   0147 

Prowadzenie i koordynacja 

działań w systemie 

zarządzania jakością 

B5 
między innymi 

korespondencja porządkowa 

  015  

Usprawnianie organizacji 

starostwa oraz wdrażanie 

nowoczesnych metod 

zarządzania 

A  

 

 02   

Udział powiatu w tworzeniu  

i działalności innych 

jednostek organizacyjnych 

oraz nadzór właścicielski 

powiatu 

  

  020  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące udziału powiatu w 

tworzeniu i działalności 

innych jednostek oraz 

nadzoru właścicielskiego 

powiatu 

A  

  021  

Udział powiatu w tworzeniu 

związków, stowarzyszeń lub 

porozumień oraz ich 

organizacja i zmiany 

A  

  022  

Monitorowanie przez powiat 

działalności związków i 

stowarzyszeń oraz sposobu 

funkcjonowania porozumień 

A  

  023  
Nadzór właścicielski 

powiatu 
  

   0230 

Tworzenie przez powiat 

spółek i fundacji oraz ich 

likwidowanie 

A  

   0231 
Przystępowanie do spółek i 

fundacji 
A  

   0232 
Realizacja nadzoru 

właścicielskiego 
A  

 



 03   

Współdziałanie powiatu z 

innymi jednostkami 

organizacyjnymi w kraju  

i za granicą 

  

  030  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące współdziałania 

powiatu z innymi 

jednostkami 

organizacyjnymi 

A  

  031  

Zawieranie i realizacja 

porozumień powiatu z 

organami administracji 

państwowej lub 

samorządowej 

A  

  032  

Zawieranie umów w zakresie 

realizacji zadań powiatu i 

monitorowanie ich 

wykonania 

A  

  033  

Nawiązywanie kontaktów i 

określanie zakresu 

współdziałania powiatu i 

jego jednostek 

organizacyjnych z innymi 

podmiotami lub jednostkami 

organizacyjnymi na gruncie 

krajowym 

A  

  034  
Działalność powiatu w 

sprawach zagranicznych 
  

   0340 

Programowanie, określanie 

strategii  

i planów w zakresie 

współdziałania z partnerami 

zagranicznymi 

A  

   0341 

Nawiązywanie kontaktów i 

określanie zakresu 

współpracy powiatu oraz 

jego jednostek 

organizacyjnych w sprawach 

zagranicznych 

A  

   0342 
Wyjazdy zagraniczne 

przedstawicieli powiatu 
A 

w tym programy, 

sprawozdania 

   0343 

Przyjmowanie 

przedstawicieli i gości z 

zagranicy 

A  



  035  
Zjazdy, konferencje, 

seminaria, sympozja, fora 
  

   0350 
Własne zjazdy, konferencje, 

seminaria, sympozja, fora 
A  

   0351 

Udział w obcych zjazdach, 

konferencjach, seminariach, 

sympozjach, forach 

BE5  

 

 04   

Programy i projekty 

współfinansowane ze 

środków zewnętrznych, w 

tym Unii Europejskiej 

  

  040  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu programów i 

projektów finansowanych ze 

środków zewnętrznych 

A  

  041  

Wnioskowanie o udział w 

programach i projektach 

finansowanych ze środków 

zewnętrznych 

A  

  042  

Realizacja programów i 

projektów finansowanych ze 

środków zewnętrznych 

A w tym ich audyt i kontrola 

 

 05   
Reprezentacja i promowanie 

powiatu 
  

  050  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne w 

zakresie reprezentacji  

i promowania powiatu 

A  

  051  

Nadawanie odznaczeń, 

medali lub tytułów przez 

powiat 

A  

  052  
Kontakty ze środkami 

publicznego przekazu 
  

   0520 

Informacje własne dla 

środków publicznego 

przekazu, odpowiedzi  

na informacje medialne 

A  

   0521 
Konferencje prasowe i 

wywiady 
A  



   0522 
Monitoring środków 

publicznego przekazu 
A w tym wycinki prasowe 

  053  
Promocja powiatu w kraju i 

za granicą 
  

   0530 
Strategie, programy i plany 

promocji powiatu 
A  

   0531 
Własne akcje promocyjne i 

reklamowe powiatu 
A  

   0532 
Udział w obcych 

wydarzeniach promocyjnych 
A np. targi, festiwale 

   0533 
Materiały promocyjne 

powiatu i jego jednostek 
A 

między innymi opracowanie 

projektów, ich zatwierdzanie 

   0534 
Materiały do serwisu 

internetowego 
A  

  054  

Własne wydawnictwa oraz 

udział w obcych 

wydawnictwach 

A 

na każde wydawnictwo 

książkowe, broszurowe lub 

kolejne numery periodyków 

zakłada się odrębne teki 

wydawnicze (akta sprawy) 

  055  

Techniczne wykonanie 

materiałów promocyjnych i 

wydawnictw  

oraz ich rozpowszechnianie 

B5  

  056  

Materiały fotograficzne lub 

audiowizualne z wydarzeń, 

akcji i imprez 

A 
układ według tematów i 

wydarzeń 

 

 06   

Strategie, programy, 

planowanie, 

sprawozdawczość i analizy 

dotyczące działalności 

powiatu oraz jego jednostek 

organizacyjnych 

 

z wyłączeniem tych 

wymienionych przy danym 

zagadnieniu 

  060  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące strategii, 

programów, planowania, 

sprawozdawczości i analiz z 

działalności powiatu oraz 

jego jednostek 

organizacyjnych 

A  

  061  Strategie A 

projekty, tekst ostateczny, 

korespondencja, 

dokumentacja  



z uzgodnień 

  062  Programy A 

projekty, tekst ostateczny, 

korespondencja, 

dokumentacja z uzgodnień 

  063  Planowanie   

   0630 
Planowanie na poziomie 

całego powiatu 
A w tym korespondencja 

   0631 
Planowanie na poziomie 

całego starostwa 
A w tym korespondencja 

   0632 

Planowanie na poziomie 

poszczególnych jednostek 

organizacyjnych w powiecie 

A  

   0633 
Planowanie w komórkach 

organizacyjnych starostwa 
BE5  

  064  Sprawozdawczość   

   0640 
Sprawozdawczość na 

poziomie całego powiatu 
A 

jeżeli sprawozdania 

cząstkowe  

w danym roku są zgodne co 

do zakresu i rodzaju danych 

ze sprawozdaniami o 

większym zakresie 

czasowym, 

to można akta spraw w 

zakresie sprawozdawczości 

cząstkowej zakwalifikować 

do kategorii B5 

   0641 

Sprawozdawczość na 

poziomie każdej jednostki 

organizacyjnej w powiecie 

A 

jeżeli sprawozdania 

cząstkowe w danym roku są 

zgodne co do zakresu  

i rodzaju danych ze 

sprawozdaniami o większym 

zakresie czasowym, 

to można akta spraw w 

zakresie sprawozdawczości 

cząstkowej zakwalifikować 

do kategorii B5 

   0642 
Sprawozdawczość 

statystyczna 
A 

jeżeli sprawozdania 

cząstkowe  

w danym roku są zgodne co 

do zakresu i rodzaju danych 

ze sprawozdaniami o 

większym zakresie 



czasowym, 

to można akta spraw w 

zakresie sprawozdawczości 

cząstkowej zakwalifikować 

do kategorii B5 

   0643 

Sprawozdawczość z 

działalności komórek 

organizacyjnych 

BE5 

jeżeli sprawozdania 

cząstkowe  

w danym roku są zgodne co 

do zakresu i rodzaju danych 

ze sprawozdaniami o 

większym zakresie 

czasowym, 

to można akta spraw w 

zakresie sprawozdawczości 

cząstkowej zakwalifikować 

do kategorii B5 

   0644 
Meldunki i raporty 

sytuacyjne 
BE5  

  065  
Analizy tematyczne lub 

przekrojowe, ankietyzacja 
A  

  066  

Informacje o charakterze 

analitycznym i 

sprawozdawczym dla innych 

podmiotów i jednostek 

organizacyjnych 

A 

inne niż w klasie 064; np. dla 

Prezydenta RP, Parlamentu, 

Premiera RP, wojewody itp. 

 

 07   

Legislacja, obsługa prawna 

powiatu i jego jednostek 

organizacyjnych 

  

  070  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące legislacji i obsługi 

prawnej 

A  

  071  Akty prawa miejscowego   

   0710 
Zbiór aktów prawa 

miejscowego 
A  

   0711 

Przekazywanie aktów prawa 

miejscowego do ogłoszenia i 

badanie zgodności z prawem 

aktów prawa miejscowego 

A w tym korespondencja 

  072  Legislacja   

   0720 
Własne działania 

legislacyjne w zakresie 
A  



aktów prawnych 

powszechnie 

obowiązujących dotyczących 

samorządu terytorialnego 

   0721 

Opiniowanie przez powiat i 

jego jednostki organizacyjne 

projektów aktów prawa 

powszechnie 

obowiązującego 

A  

   0722 

Opiniowanie przez powiat i 

jego jednostki organizacyjne 

projektów aktów prawa 

miejscowego 

A  

   0723 

Opiniowanie przez powiat  

i jego jednostki 

organizacyjne innych 

projektów aktów prawa 

BE10  

   0724 

Opiniowanie przez powiat i 

jego jednostki organizacyjne 

projektów dokumentów 

niemających charakteru aktu 

prawnego 

BE10  

  073  

Rozstrzyganie sporów 

kompetencyjnych między 

organami administracji 

publicznej 

BE10  

  074  

Opinie prawne na potrzeby 

powiatu i jego jednostek 

organizacyjnych 

BE10  

  075  
Prowadzenie spraw 

sądowych 
  

   0750 

Prowadzenie spraw 

sądowych przed sądami 

powszechnymi 

BE10 w tym repertoria 

   0751 

Prowadzenie spraw 

sądowych przed sądami 

administracyjnymi 

BE10 w tym repertoria 

  076  

Obsługa prawna w zakresie 

windykacji lub egzekucji 

należności 

BE10  

  077  

Pełnomocnictwa, 

upoważnienia, wzory 

podpisów, podpisy 

elektroniczne 

BE10 

w tym ich rejestry; 

upoważnienia Zarządu 

Powiatu przy klasie 0027 

 



1    

ZARZĄDZANIE 

STAROSTWEM 

POWIATOWYM I 

JEDNOSTKAMI 

PODLEGŁYMI 

POWIATOWI 

  

 10   

Udział w posiedzeniach 

organów kolegialnych 

powiatu 

A  

 

 11   

Gremia kolegialne starostwa i 

udział przedstawicieli 

starostwa w obcych gremiach 

  

  110  
Posiedzenia kierownictwa 

starostwa 
A  

  111  
Komisje, zespoły, grupy 

robocze w starostwie 
A 

powoływanie, dokumentacja z 

posiedzeń i prac itp. 

  112  

Udział w obcych komisjach, 

zespołach, grupach 

roboczych 

BE10  

  113  
Narady (zebrania) 

pracowników 
A  

 

 12   Zbiory aktów normatywnych   

  120  

Zbiory aktów normatywnych 

własnych kierownictwa 

starostwa 

A 

komplet podpisanych zarządzeń, 

pism okólnych, wytycznych itp. 

oraz ich rejestry. Każdy rodzaj 

aktów grupuje się oddzielnie na 

każdy rok kalendarzowy. Założenie 

i prowadzenie sprawy w związku z 

przygotowywaniem danego aktu 

następuje we właściwych klasach 

wykazu akt odpowiadających 

merytorycznie zakresowi danego 

aktu 

  121  
Zbiory aktów normatywnych 

obcych 
BE10  

 

 13   Informatyzacja   

  130  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu informatyzacji 

A  

  131  Projektowanie, homologacje  BE10  



i wdrażanie oprogramowania 

i systemów 

teleinformatycznych 

  132  
Licencje na oprogramowanie 

i systemy teleinformatyczne 
B10  

  133  

Eksploatacja systemów 

teleinformatycznych i 

oprogramowania 

  

   1330 

Organizacja prac 

eksploatacyjnych systemów 

teleinformatycznych  

i oprogramowania 

BE5  

   1331 

Instrukcje eksploatacji 

systemów 

teleinformatycznych, 

systemów ewidencjonowania 

informacji, nośników i kopii 

bezpieczeństwa  

oraz archiwizowania 

oprogramowania i zbiorów 

danych 

A  

   1332 
Ewidencja stosowanych 

systemów i programów 
A  

   1333 
Użytkowanie i utrzymanie 

systemów oraz programów 
BE5  

   1334 
Ustalanie uprawnień dostępu 

do danych i systemów 
B10  

  134  

Projektowanie i eksploatacja 

powiatowych stron i portali 

internetowych 

BE10  

  135  
Bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych 
BE10 

dotyczy spraw włamania do 

systemów  

i złego użytkowania (notatki, 

protokoły, korespondencja, decyzje 

o blokadzie dostępu do systemu) 

 

 14   

Ochrona i udostępnianie 

informacji ustawowo 

chronionych oraz informacji 

publicznej 

  

  140  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

A  



zakresu ochrony i 

udostępniania informacji 

ustawowo chronionych oraz 

informacji publicznej 

  141  Informacje niejawne   

   1410 

Organizacja systemu ochrony 

informacji niejawnych oraz 

wykazu tych informacji dla 

poszczególnych klauzul 

A 

obsługa kancelaryjna przy klasach 

1620-1623, akta postępowań 

sprawdzających przy klasie 218 

   1411 

Bieżące działania 

podejmowane w zakresie 

ochrony informacji 

niejawnych 

BE10  

   1412 
Udostępnianie informacji 

niejawnych 
BE10  

  142  Ochrona danych osobowych BE10  

  143  Informacja publiczna   

   1430 

Obsługa merytoryczna 

Biuletynu Informacji 

Publicznej 

A  

   1431 
Udostępnianie informacji 

publicznej 
BE5  

  144  

Obsługa merytoryczna 

systemów powiadamiania 

mieszkańców powiatu 

A  

 

 15   

Skargi i wnioski oraz 

postulaty i inicjatywy 

obywateli 

  

  150  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu skarg i wniosków 

oraz postulatów i inicjatyw 

obywateli 

A  

  151  Skargi i wnioski   

   1510 

Skargi i wnioski załatwiane 

bezpośrednio (w tym na 

jednostki podległe) 

A w tym ich rejestr 

   1511 

Skargi i wnioski przekazane 

do załatwienia według 

właściwości 

BE5  

  152  Postulaty i inicjatywy A  



obywateli 

 

 16   
Obsługa kancelaryjna, 

archiwalna i biblioteczna 
  

  160  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu obsługi 

kancelaryjnej, archiwalnej i 

bibliotecznej 

A 

w tym dotyczące instrukcji 

kancelaryjnej, wykazu akt, instrukcji 

archiwalnej 

  161  Obsługa kancelaryjna   

   1610 

Urządzenia do rejestracji  

i monitorowania obiegu 

przesyłek i pism 

B5  

   1611 

Opracowywanie lub 

wdrażanie wzorów 

formularzy oraz ich wykazy 

A  

   1612 
Ewidencja druków ścisłego 

zarachowania 
B10 

przy czym zamówienia i realizacja 

zamówień przy klasie 2601 

   1613 
Ewidencja pieczęci i 

pieczątek oraz ich odcisków 
A 

przy czym zamówienia i realizacja 

zamówień przy klasie 2601 

   1614 

Przekazywanie dokumentacji 

spraw niezakończonych 

między komórkami  

i jednostkami 

organizacyjnymi w związku 

ze zmianami 

organizacyjnymi 

A  

  162  

Obsługa kancelaryjna 

dokumentacji zawierającej 

informacje niejawne 

  

   1620 
Rejestr teczek (rejestr klas 

końcowych) 
A  

   1621 

Dzienniki korespondencyjne 

dla dokumentacji o różnych 

klauzulach niejawności 

BE50  

   1622 
Dziennik wykonanej 

dokumentacji 
B10  

   1623 

Przekazywanie dokumentacji 

spraw niezakończonych 

zawierającej informacje 

niejawne między komórkami 

i jednostkami 

A  



organizacyjnymi w związku 

ze zmianami 

organizacyjnymi 

  163  Archiwum zakładowe   

   1630 

Ewidencja dokumentacji 

przechowywanej w archiwum 

zakładowym 

A 

przy czym sposób prowadzenia 

ewidencji uregulowano w instrukcji 

o organizacji  

i zakresie działania archiwum 

zakładowego 

   1631 

Przekazywanie materiałów 

archiwalnych do archiwów 

państwowych 

A  

   1632 
Brakowanie dokumentacji 

niearchiwalnej 
A  

   1633 

Ewidencja udostępniania 

dokumentacji w archiwum 

zakładowym 

B5  

   1634 

Kwerendy archiwalne w 

dokumentacji w archiwum 

zakładowym 

BE5 
w tym wydawanie zaświadczeń, 

odpisów, uwierzytelnionych kopii 

   1635 
Skontrum dokumentacji w 

archiwum zakładowym 
A  

   1636 

Profilaktyka i konserwacja 

dokumentacji w archiwum 

zakładowym 

BE10  

  164  
Zbiory biblioteczne w 

starostwie 
  

   1640 
Ewidencja zbiorów 

bibliotecznych 
A  

   1641 
Gromadzenie zbiorów 

bibliotecznych 
BE5 

między innymi zakupy, 

prenumeraty, dary, wymiana 

   1642 
Udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych 
B5  

 

 17   
Kontrola, audyt, szacowanie 

ryzyka dla realizacji zadań 
  

  170  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu nadzoru, kontroli, 

audytu, szacowania ryzyka 

dla realizacji zadań 

A  



  171  Kontrole   

   1710 
Kontrole zewnętrzne w 

starostwie 
A  

   1711 

Kontrole przeprowadzane 

przez przedstawicieli 

organów powiatu i starostwa 

w jednostkach im podległych 

A  

   1712 
Kontrole wewnętrzne w 

starostwie 
A  

   1713 

Udział przedstawicieli 

organów powiatu i starostwa 

w kontrolach 

przeprowadzonych przez inne 

organy lub jednostki 

organizacyjne 

BE10  

   1714 Książka kontroli BE5  

  172  Audyt   

   1720 Bieżące akta audytu A  

   1721 Stałe akta audytu A  

  173  
Szacowanie ryzyka dla 

realizacji zadań 
A  

 

2    

SPRAWY KADROWE I 

ADMINISTRACYJNE 

PROWADZONE PRZEZ 

POWIAT I STAROSTWO 

POWIATOWE 

  

 20   

Regulacje oraz wyjaśnienia, 

interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z zakresu 

spraw kadrowych i 

administracyjnych 

  

  200  

Regulacje oraz wyjaśnienia, 

interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z zakresu 

spraw kadrowych 

  

   2000 

Własne regulacje, ich projekty oraz 

wyjaśnienia, interpretacje, opinie  

w sprawach kadrowych 

A 
między innymi regulaminy 

pracy 

   2001 

Otrzymane od organów i jednostek 

zewnętrznych regulacje, 

wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

BE10  



akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu spraw kadrowych 

   2002 Wykazy etatów A  

   2003 
Opisy stanowisk pracy i określanie 

zakresu kompetencji i zadań 
A  

   2004 
Umowy zbiorowe i ich 

negocjowanie 
A  

  201  

Regulacje oraz wyjaśnienia, 

interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z zakresu 

spraw administracyjnych 

  

   2010 

Własne regulacje, ich projekty oraz 

wyjaśnienia, interpretacje, opinie 

w sprawach administracyjnych 

A  

   2011 

Otrzymane od organów i jednostek 

zewnętrznych regulacje, 

wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu spraw administracyjnych 

BE10  

 

 21   

Nawiązywanie, przebieg  

i rozwiązywanie stosunku pracy 

oraz innych form zatrudnienia w 

imieniu organów powiatu i 

starostwa powiatowego 

  

  210  
Zapotrzebowanie i nabór 

kandydatów do pracy 
B5 

przy czym okres 

przechowywania ofert 

kandydatów nieprzyjętych i 

tryb ich niszczenia wynika z 

odrębnych przepisów 

  211  Konkursy na stanowiska   

   2110 
Konkursy na stanowiska w 

starostwie powiatowym 
B5 

akta pracowników przyjętych 

odkłada się do akt osobowych; 

przy czym dokumentację 

posiedzeń komisji klasyfikuje 

się przy klasie 111 

   2111 
Konkursy na stanowiska w 

jednostkach podległych powiatowi 
B5 

akta pracowników przyjętych 

odkłada się do akt osobowych; 

przy czym dokumentację 

posiedzeń komisji klasyfikuje 

się przy klasie 111 

  212  Obsługa zatrudnienia   

   2120 
Obsługa zatrudnienia 

kierownictwa starostwa oraz 
BE5 

w tym zakończenia stosunku 

pracy; akta dotyczące 



kierownictw jednostek podległych konkretnych pracowników 

odkłada się do akt osobowych 

danego pracownika 

   2121 

Obsługa zatrudnienia 

pracowników starostwa 

powiatowego 

B5 

w tym zakończenia stosunku 

pracy; akta dotyczące 

konkretnych pracowników 

odkłada się do akt osobowych 

danego pracownika 

   2122 

Rozmieszczanie i wynagradzanie 

pracowników starostwa 

powiatowego 

B5 

między innymi delegowanie, 

przeniesienia, zastępstwa, 

awanse, podwyżki, przydział; 

akta dotyczące konkretnych 

pracowników odkłada się do 

akt osobowych danego 

pracownika 

   2123 
Rozmieszczanie i wynagradzanie 

kierownictw jednostek podległych 
B5 

między innymi delegowanie, 

przeniesienia, zastępstwa, 

awanse, podwyżki, przydział; 

akta dotyczące konkretnych 

pracowników odkłada się do 

akt osobowych danego 

pracownika 

   2124 

Oświadczenia majątkowe lub inne 

oświadczenia o osobach 

zatrudnionych i członkach ich 

rodzin 

B*) 

*) czas przechowywania 

wynika  

z odrębnych przepisów prawa, 

w innym przypadku wynosi 5 

lat 

  213  
Opiniowanie i ocenianie osób 

zatrudnionych 
  

   2130 

Opiniowanie i ocenianie 

pracowników starostwa 

powiatowego 

BE5 

przy czym akta dotyczące 

konkretnych pracowników 

można odłożyć do akt 

osobowych danego 

pracownika 

   2131 
Opiniowanie i ocenianie 

kierownictw jednostek podległych 
BE5 

przy czym akta dotyczące 

konkretnych pracowników 

można odłożyć do akt 

osobowych danego 

pracownika 

  214  Staże, wolontariat, praktyki   

   2140 Staże zawodowe BE10  

   2141 Wolontariat BE10  

   2142 Praktyki BE10  

  215  
Prace zlecone (umowy 

cywilnoprawne) 
  



   2150 
Prace zlecone ze składką na 

ubezpieczenie społeczne 
B50  

   2151 
Prace zlecone bez składki na 

ubezpieczenie społeczne 
B10  

  216  
Nagradzanie, odznaczanie i 

karanie 
  

   2160 
Nagrody, podziękowania, listy 

gratulacyjne 
BE10 

akta dotyczące konkretnych 

pracowników odkłada się do 

akt osobowych danego 

pracownika 

   2161 
Odznaczenia państwowe, 

samorządowe i inne 
BE10 

akta dotyczące konkretnych 

pracowników odkłada się do 

akt osobowych danego 

pracownika 

   2162 Karanie B*) 

*) okres przechowywania 

uzależniony jest od 

obowiązujących przepisów 

prawa 

   2163 Postępowanie dyscyplinarne B*) 

*) okres przechowywania 

uzależniony jest od 

obowiązujących przepisów 

prawa; posiedzenia Komisji 

Dyscyplinarnej klasyfikuje się 

przy klasie 111 

  217  
Sprawy wojskowe osób 

zatrudnionych 
BE10  

  218  

Dostęp osób zatrudnionych do 

informacji chronionych przepisami 

prawa 

BE20 
między innymi akta 

postępowań sprawdzających 

 

 22   Ewidencja osobowa   

  220  Akta osobowe osób zatrudnionych BE50  

  221  
Pomoce ewidencyjne do akt 

osobowych 
BE50 

w tym programy i systemy 

teleinformatyczne 

  222  

Pomocnicza dokumentacja 

osobowa w komórkach 

organizacyjnych 

B5  

  223  Legitymacje służbowe B5  

  224  
Zaświadczenia o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniu 
B5  

     

 23   Bezpieczeństwo i higiena pracy   



oraz dyscyplina pracy 

  230  
Przeglądy warunków i 

bezpieczeństwa pracy 
A  

  231  

Działania w zakresie zwalczania 

wypadków, chorób zawodowych, 

ryzyka w pracy 

A  

  232  Wypadki   

   2320 Wypadki przy pracy BE10 

przy czym dokumentacja 

wypadków zbiorowych, 

śmiertelnych i inwalidzkich 

kwalifikowana jest do 

kategorii A 

   2321 
Wypadki w drodze do pracy i z 

pracy 
BE10 

przy czym dokumentacja 

wypadków zbiorowych, 

śmiertelnych i inwalidzkich 

kwalifikowana jest do 

kategorii A 

  233  
Warunki szkodliwe i choroby 

zawodowe 
  

   2330 Warunki szkodliwe BE10  

   2331 Rejestr warunków szkodliwych B40  

   2332 Choroby zawodowe BE10  

  234  Czas pracy   

   2340 Dowody obecności w pracy B3  

   2341 Absencje w pracy B3  

   2342 Rozliczenia czasu pracy B5  

   2343 Delegacje służbowe B3 w tym ich ewidencja 

   2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy B3  

  235  Urlopy osób zatrudnionych   

   2350 Urlopy wypoczynkowe B5  

   2351 
Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i 

wychowawcze itp. 
B5 

przy czym akta dotyczące 

konkretnych pracowników 

można odłożyć do akt 

osobowych danego 

pracownika 

   2352 Urlopy bezpłatne B5 

przy czym akta dotyczące 

konkretnych pracowników 

można odłożyć do akt 

osobowych danego 

pracownika 

  236  Dodatkowe zatrudnienie osób B5  



zatrudnionych oraz umowy o 

zakazie konkurencji 

 

 24   

Szkolenie i doskonalenie 

zawodowe osób zatrudnionych, 

sprawy socjalno--bytowe oraz 

ubezpieczenia społeczne i opieka 

zdrowotna 

  

  240  
Szkolenie i doskonalenie 

zawodowe osób zatrudnionych 
  

   2400 

Ustalanie ścieżek rozwoju 

zawodowego dla osób 

zatrudnionych 

BE10  

   2401 Służba przygotowawcza BE10  

   2402 

Szkolenia organizowane we 

własnym zakresie dla osób 

zatrudnionych w podmiotach 

BE10 
w tym przy pomocy jednostek 

zewnętrznych 

   2403 Dokształcanie pracowników B5 

studia, szkolenia, specjalizacje, 

aplikacje organizowane przez 

inne instytucje dla osób 

zatrudnionych; kopie 

dokumentów ukończenia  

odkłada się do akt osobowych 

  241  Sprawy socjalno-bytowe   

   2410 

Sprawy socjalno-bytowe 

załatwiane w ramach zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych 

B5  

   2411 
Zaopatrzenie rzeczowe osób 

zatrudnionych 
B5  

   2412 
Opieka nad emerytami, rencistami 

i osobami niepełnosprawnymi 
BE5  

   2413 

Akcje socjalne i imprezy 

kulturalne poza zakładowym 

funduszem świadczeń socjalnych 

BE5  

   2414 

Wspieranie osób zatrudnionych  

w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych i ulg na przejazdy 

B5  

  242  Ubezpieczenia społeczne   

   2420 
Zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego 
B10  

   2421 
Obsługa ubezpieczenia 

społecznego 
B10 

w tym deklaracje 

rozliczeniowe dla ZUS 



   2422 Legitymacje ubezpieczeniowe B5  

   2423 Dowody uprawnień do zasiłków B5  

   2424 Emerytury i renty B10  

   2425 
Ubezpieczenia zbiorowe, 

pracownicze itp. 
B10  

  243  Opieka zdrowotna   

   2430 
Organizowanie i obsługa opieki 

zdrowotnej 
BE10  

   2431 
Badania lekarskie w zakresie 

medycyny pracy 
B10  

 

 25   

Administrowanie i eksploatowanie 

obiektów będących w dyspozycji 

starostwa lub jednostek podległych 

powiatowi 

  

  250  Administracja obiektami   

   2500 

Przejmowanie obiektów na 

potrzeby starostwa lub jednostek 

podległych powiatowi 

A  

   2501 

Udostępnianie i oddawanie w 

najem lub w dzierżawę własnych 

obiektów  

i lokali innym jednostkom i 

osobom 

B5  

   2502 
Najmowanie lokali od innych na 

potrzeby własne 
B5  

  251  

Eksploatacja budynków i lokali  

przez starostwa lub jednostki 

podległe powiatowi 

  

   2510 

Przygotowanie i realizacja 

remontów bieżących budynków, 

lokali i pomieszczeń 

B5  

   2511 
Dokumentacja techniczna prac 

remontowych 
B5  

   2512 
Konserwacja i eksploatacja bieżąca 

budynków, lokali i pomieszczeń 
B5 

korespondencja dot. 

konserwacji, zaopatrzenia w 

energię elektryczną, wodę, 

gaz, sprawy oświetlenia i 

ogrzewania, utrzymanie 

czystości, dekorowanie, 

flagowanie itp. 



  252  Podatki i opłaty publiczne B10  

  253  Ubezpieczenia majątkowe B10 

między innymi ubezpieczenia 

od pożaru, kradzieży, 

nieruchomości, ruchomości, 

środków transportu itp. 

Sprawy odszkodowań. Okres 

przechowywania liczy się od 

daty wygaśnięcia umowy 

  254  Ochrona mienia własnej jednostki BE10 

plany ochrony obiektów, 

dokumentacja ochrony, 

przepustki, karty magnetyczne, 

ewidencja wydanych 

przepustek i kart 

magnetycznych, upoważnienia 

  255  Ochrona przeciwpożarowa BE10 

instrukcje, plany ochrony 

ppoż., oświadczenia o 

przeszkoleniu ppoż., 

interwencje jednostek ochrony 

ppoż. itp. 

 

 26   Gospodarka materiałowa   

  260  Zaopatrzenie   

   2600 Źródła zaopatrzenia B5 

zamówienia wysyłane do firm 

zewnętrznych, reklamacje, 

korespondencja handlowa 

   2601 Zaopatrzenie materiałowe B5  

  261  
Obsługa materiałowa środków 

rzeczowych 
  

   2610 
Magazynowanie środków trwałych 

i nietrwałych 
B10 

dowody przychodu i rozchodu, 

kartoteki ilościowo-

wartościowe 

   2611 
Ewidencja środków trwałych i 

nietrwałych 
B10  

   2612 
Ewidencja osobistego wyposażenia 

pracowników 
B10  

   2613 

Eksploatacja i likwidacja środków 

trwałych i przedmiotów 

nietrwałych 

B10  

   2614 
Konserwacja i remonty środków 

trwałych 
B5  

   2615 
Dokumentacja techniczno--

eksploatacyjna środków trwałych 
B5  

  262  Gospodarka odpadami (surowcami B5  



wtórnymi) 

  263  
Transport, łączność, infrastruktura 

informatyczna i telekomunikacyjna 
  

   2630 

Zakupy środków i usług 

transportowych, łączności, 

pocztowych i kurierskich 

B5  

   2631 Ewidencja środków transportu B10  

   2632 
Eksploatacja własnych środków 

transportowych 
B5 

karty drogowe samochodów, 

karty eksploatacji 

samochodów, przeglądy 

techniczne, remonty bieżące i 

kapitalne, sprawy garaży i 

myjni 

   2633 
Użytkowanie obcych środków 

transportowych 
B5 

zlecenia, umowy o 

wykorzystaniu prywatnych 

samochodów 

   2634 

Eksploatacja środków łączności 

(telefonów, telefaksów, modemów, 

łączy internetowych) 

B10 

w tym dokumentacja dot. 

konserwacji i remontów 

środków łączności 

   2635 

Organizacja i eksploatacja 

infrastruktury informatycznej i 

telekomunikacyjnej 

BE10  

 

 27   Zamówienia publiczne   

  270  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące zagadnień z 

zakresu zamówień publicznych 

A  

  271  

Sprawy zezwoleń na odstąpienie 

od stosowania przepisów ustawy o 

zamówieniach publicznych 

BE5  

  272  
Dokumentacja zamówień 

publicznych 
B5  

  273  

Umowy zawarte w wyniku 

postępowania w trybie zamówień 

publicznych 

B10  

 

3    

FINANSE POWIATU 

ORAZ OBSŁUGA 

FINANSOWO-

KSIĘGOWA 

STAROSTWA I 

JEDNOSTEK 

PODLEGŁYCH 

  



POWIATOWI 

 30   
Planowanie i realizacja 

budżetu 
  

  300  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu planowania i 

realizacji budżetu 

A  

  301  
Wieloletnia prognoza 

finansowa 
A  

  302  Planowanie budżetu powiatu   

   3020 
Przygotowanie projektu 

budżetu powiatu 
BE5 

między innymi materiały, projekty, 

korespondencja, uzgodnienia 

   3021 Budżet powiatu i jego zmiany A  

   3022 

Opiniowanie budżetu przez 

Regionalną Izbę 

Obrachunkową 

A  

   3023 
Informacja o stanie mienia 

powiatu 
A  

   3024 

Analizowanie i 

weryfikowanie planów 

finansowych dysponentów 

budżetu 

BE5  

   3025 

Propozycje jednostek 

podległych powiatowi 

dotyczące rozdysponowania 

środków budżetowych 

A  

   3026 
Budżety komórek 

organizacyjnych i ich zmiany 
BE10  

  303  Realizacja budżetu   

   3030 
Układ wykonawczy budżetu 

powiatu 
A  

   3031 

Przekazywanie środków 

finansowych dla starostwa, 

jego komórek i jednostek 

organizacyjnych podległych 

powiatowi 

B5  

   3032 

Rozliczanie dochodów, 

wydatków, subwencji i 

dotacji 

B5 w tym z urzędami skarbowymi 

   3033 

Ewidencjonowanie 

dochodów, wykorzystania 

środków, dotacji  

B5  



i subwencji 

   3034 
Sprawozdania okresowe z 

wykonania budżetu 
BE5 

jeżeli sprawozdania cząstkowe  

w danym roku są zgodne co do 

zakresu i rodzaju danych ze 

sprawozdaniami o większym 

zakresie czasowym, to można akta 

spraw w zakresie 

sprawozdawczości cząstkowej 

zakwalifikować do kategorii B5 

   3035 
Sprawozdanie roczne, bilans i 

analizy z wykonania budżetu 
A  

   3036 
Rewizja budżetu i jego 

bilansu 
A  

   3037 
Realizacja budżetów komórek 

organizacyjnych 
BE10  

  304  Finansowanie   

   3040 

Finansowanie działalności 

starostwa  

i jednostek organizacyjnych 

podległych powiatowi 

B5  

   3041 Finansowanie inwestycji BE5  

   3042 Finansowanie remontów B5  

  305  

Obsługa finansowa funduszy, 

środków dodatkowych, 

pożyczek, kredytów, 

dochodów pozabudżetowych 

  

   3050 
Obsługa finansowa funduszy i 

środków 
B5  

   3051 
Obsługa finansowa pożyczek 

i kredytów 
B5  

   3052 

Współpraca z bankami 

finansującymi i 

kredytującymi 

B5  

   3053 

Obsługa finansowa funduszy 

ze środków zagranicznych, w 

tym Unii Europejskiej 

B*) 

*) czas przechowywania wynika z 

odrębnych regulacji lub umów, w 

innym przypadku wynosi co 

najmniej 5 lat 

   3054 Gospodarka pozabudżetowa B5  

  306  Emitowanie obligacji   

   3060 
Emitowanie obligacji na 

terenie kraju 
BE5  



   3061 
Emitowanie obligacji za 

granicą 
BE5  

 

 31   Dochody, podatki i opłaty   

  310  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu dochodów, 

podatków, opłat, egzekucji i 

windykacji 

A  

  311  Zobowiązania podatkowe   

   3110 

Planowanie dochodów z 

podatków  

i opłat oraz sprawozdawczość 

w tym zakresie 

A  

   3111 

Rejestry podatkowe, 

ewidencje i wykazy w tym 

zakresie 

B10  

  312  Podatki i ich wymiary B10  

  313  Opłaty B10  

  314  Zaświadczenia   

   3140 
Zaświadczenia w sprawach 

podatkowych 
B5  

   3141 
Zaświadczenia w sprawach 

opłat 
B5  

  315  Inne dochody powiatu   

   3150 Dochody z majątku powiatu B5  

   3151 Odsetki B5  

   3152 
Dochody z majątku Skarbu 

Państwa 
B5  

   3153 Dotacje B5  

   3154 Subwencje B5  

  316  Egzekucja i windykacja   

   3160 
Egzekucja należności 

pieniężnych 
B5  

   3161 Egzekucja administracyjna B5  

   3162 Windykacja należności B5  

   3163 
Kontrole podatkowe 

przeprowadzane przez 
BE10  



przedstawicieli powiatu  

u podatników 

 

 32   
Rachunkowość, księgowość, 

obsługa kasowa 
  

  320  

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z 

zakresu rachunkowości, 

księgowości i obsługi 

kasowej 

  

   3200 
Polityka rachunkowości i 

plany kont 
A w tym jej projekty, uzgodnienia 

   3201 

Wyjaśnienia, interpretacje, 

opinie dotyczące zagadnień z 

zakresu rachunkowości, 

księgowości i obsługi 

kasowej 

A  

  321  
Obrót gotówkowy i 

bezgotówkowy 
  

   3210 Obrót gotówkowy B5 

plany i raporty kasowe 

(niestanowiące dowodów 

kasowych), kopie asygnat  

i kwitariuszy, grzbiety książeczek 

czekowych i rozrachunkowych 

   3211 Obrót bezgotówkowy B5 wyciągi bankowe, przelewy 

   3212 
Depozyty kasowe, obsługa 

wadium 
B5  

  322  Księgowość   

   3220 Dowody księgowe B5  

   3221 Dokumentacja księgowa B5  

   3222 Rozliczenia B5 

rozliczenia z dostawcami, 

odbiorcami, pracownikami, 

instytucjami ubezpieczeniowymi i 

podatkowymi (VAT), w tym 

wezwania do zapłaty 

   3223 
Ewidencja syntetyczna i 

analityczna 
B5  

   3224 Uzgadnianie sald B5  

   3225 Kontrole i rewizje kasy B5  

   3226 Zobowiązania, poręczenia B5  



   3227 
Księgowość materiałowo-

towarowa 
B5  

   3228 
Obsługa księgowa w zakresie 

VAT 
B10  

  323  
Rozliczenia płac i 

wynagrodzeń 
  

   3230 
Dokumentacja płac i potrąceń 

z płac 
B5  

   3231 Listy płac B50  

   3232 Kartoteki wynagrodzeń B50  

   3233 Wypłaty diet radnym B10  

   3234 Deklaracje podatkowe B5  

   3235 
Rozliczenia składek na 

ubezpieczenie społeczne 
B50  

   3236 

Dokumentacja wynagrodzeń 

z bezosobowego funduszu 

płac 

B50  

  324  Inwentaryzacja   

   3240 Wycena i przecena B10  

   3241 

Spisy i protokoły 

inwentaryzacyjne, 

sprawozdania z przebiegu 

inwentaryzacji i różnice 

inwentaryzacyjne 

B5  

  325  Dyscyplina finansowa   

   3250 
Interwencje Głównego 

Księgowego 
A  

   3251 
Inne sprawy nadzoru 

finansowego 
BE5  

 

4    

KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW, 

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA 

I WYPOCZYNEK ORAZ SYSTEM 

OŚWIATY 

  

 40   Kultura   

  400  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

kultury 

A  

  401  
Programy rozwoju kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego 
A  



  402  
Rejestracja instytucji kultury i 

monitorowanie ich działalności 
A  

  403  Mecenat nad działalnością kulturalną A  

  404  
Organizacja imprez kulturalnych, 

uroczystości, obchodów 
 

w tym obchodów 

rocznic narodowych 

   4040 
Organizacja imprez, uroczystości  

i obchodów stałych oraz periodycznych 
A  

   4041 
Organizacja imprez, uroczystości i 

obchodów jednorazowych 
A  

 

 41   Zabytki   

  410  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

ochrony zabytków 

A  

  411  
Programy opieki nad zabytkami i 

sprawozdawczość w tym zakresie 
A  

  412  Ochrona zabytków   

   4120 Znakowanie obiektów zabytkowych A  

   4121 

Współdziałanie z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków i otrzymywanie 

informacji z rejestrów zabytków 

BE10  

   4122 
Przejmowanie w zarząd obiektu 

zabytkowego 
A  

   4123 
Prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku 
A  

   4124 
Teczki zbiorcze na dokumentację 

dotyczącą zabytków nieruchomych 
A 

klasa może być 

wybrana jedynie w 

systemie tradycyjnym 

   4125 
Teczki zbiorcze na dokumentację 

dotyczącą zabytków ruchomych 
A 

klasa może być 

wybrana jedynie w 

systemie tradycyjnym 

  413  Społeczni opiekunowie zabytków BE10  

  414  
Opieka nad pomnikami i miejscami 

pamięci 
A  

  415  
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o 

zabytkach 
A  

 

 42   Kultura fizyczna   

  420  Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty A  



prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

kultury fizycznej 

  421  
Programy rozwoju kultury fizycznej oraz 

sprawozdawczość w tym zakresie 
A  

  422  

Prowadzenie ewidencji i rejestrów  

oraz dokumentacji jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za 

kulturę fizyczną 

  

   4220 
Kluby sportowe, związki sportowe, 

stowarzyszenia kultury fizycznej 
A  

   4221 Uczniowskie kluby sportowe A  

   4222 
Stowarzyszenia kultury fizycznej 

nieprowadzące działalności gospodarczej 
A  

   4223 Obiekty sportowe i rekreacyjne A  

  423  
Opieka nad sportowcami oraz działalnością 

sportową 
BE10 w tym stypendia 

  424  Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej BE10  

  425  
Organizacja zajęć, zawodów i imprez 

sportowo-rekreacyjnych 
BE10  

 

 43   System oświaty   

  430  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

systemu oświaty 

A  

  431  
Programy oświatowe  

oraz sprawozdawczość w tym zakresie 
A  

  432  System oświaty publicznej   

   4320 

Ustalanie sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 

oraz granic ich obwodów 

A  

   4321 
Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły 

lub placówki publicznej 
A  

   4322 
Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły 

publicznej dla szkół niepublicznych 
A  

   4323 
Nadzór nad działalnością szkół i placówek 

oświatowych 
A 

w tym arkusze 

organizacyjne szkół 

  433  Szkoły niepubliczne   

   4330 
Prowadzenie ewidencji szkół 

niepublicznych 
A 

w tym procedura 

dokonywania wpisu, 



wykreślenia 

   4331 Wspieranie szkół niepublicznych BE10 
między innymi 

przekazywanie dotacji 

  434  System informacji oświatowej A  

  435  
Organizacja i realizacja zadań z zakresu 

nauczania i wychowania 
  

   4350 
Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy 

rekrutacji do szkół 
BE10  

   4351 
Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub 

ośrodków poza granicami powiatu 
B5  

   4352 
Nauczanie indywidualne i rewalidacja 

indywidualna 
B10  

   4353 
Dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych 
B10  

   4354 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i 

klasy integracyjne 
BE10  

   4355 Olimpiady i konkursy edukacyjne BE10  

  436  Wspieranie uczniów   

   4360 Programy pomocy materialnej dla uczniów A  

   4361 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom B5  

   4362 
Przyznawanie stypendiów szkolnych 

uczniom 
B5  

   4363 
Pomoc materialna uczniom o charakterze 

motywacyjnym 
BE5  

  437  Rozwój zawodowy nauczycieli   

   4370 Awans zawodowy nauczycieli BE50  

   4371 
Wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 
BE5  

   4372 Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli BE10  

  438  Sprawy nauczycieli   

   4380 
Realizacja i wykorzystanie funduszu 

świadczeń socjalnych nauczycieli 
BE5  

   4381 
Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w 

sprawach dotyczących nauczycieli 
A  

 

5    

WYBORY, REFERENDA, SPRAWY 

SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE, 

OBSŁUGA LUDNOŚCI I JEJ 

BEZPIECZEŃSTWO 

  



 50   Wybory i referenda   

  500  
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące wyborów i referendów 
A  

  501  Obsługa organizacyjna wyborów BE5*) 

*) chyba że przepis 

odrębny określa inny 

czas przechowywania 

  502  Obsługa organizacyjna referendów BE5*) 

*) chyba że przepis 

odrębny określa inny 

czas przechowywania 

 

 51   Stowarzyszenia i fundacje   

  510  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

nadzoru nad stowarzyszeniami i 

fundacjami 

A  

  511  
Monitorowanie działalności 

stowarzyszeń 
A  

  512  
Monitorowanie działalności 

stowarzyszeń zwykłych 
A  

  513  Monitorowanie działalności fundacji A 

w tym dokumentacja 

przekazywana z sądu lub 

fundacji 

  514  

Udostępnianie jednostkom zewnętrznym 

i osobom fizycznym informacji 

dotyczących działalności stowarzyszeń i 

fundacji 

BE5  

 

 52   
Działalność organizacji pożytku 

publicznego 
  

  520  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące działalności 

organizacji pożytku publicznego 

A  

  521  
Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 
A  

  522  

Wspólne zespoły doradcze i 

opiniodawcze powiatu i organizacji 

pożytku publicznego 

A  

  523  

Wymiana informacji o kierunkach 

działalności organizacji pożytku 

publicznego pomiędzy powiatem  

i tymi organizacjami 

A  

  524  Otwarte konkursy ofert w zakresie BE5  



działalności pożytku publicznego 

  525  

Oferty z własnej inicjatywy organizacji 

pożytku publicznego na realizację zadań 

z zakresu tej działalności 

BE5  

  526  

Realizacja zadań z zakresu działalności 

pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego 

BE10  

 

 53   Sprawy społeczne i obywatelskie   

  530  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące spraw społecznych i 

obywatelskich 

A  

  531  Sprawy społeczne   

   5310 Zgromadzenia i imprezy masowe BE5  

   5311 Zbiórki publiczne BE5  

   5312 Mniejszości narodowe A  

   5313 Repatrianci A  

   5314 Obsługa rzeczy znalezionych BE5  

  532  
Nabywanie, wybór i utrata obywatelstwa 

polskiego 
A  

 

 54   
Rejestracja pojazdów, wydawanie 

uprawnień do kierowania pojazdami 
  

  540  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące rejestracji pojazdów i 

wydawania uprawnień do kierowania 

pojazdami 

A  

  541  Rejestracja pojazdów   

   5410 Dokumentacja rejestracji pojazdów BE10  

   5411 

Udostępnianie danych i wydawanie 

zaświadczeń w zakresie rejestracji 

pojazdów 

B5  

  542  Stacje kontroli pojazdów, diagności   

   5420 
Rejestrowanie przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów 
BE10  

   5421 
Nadzór nad działalnością stacji kontroli 

pojazdów 
BE10  

   5422 
Wydawanie i cofanie uprawnień dla 

diagnostów 
BE10  



  543  
Wydawanie uprawnień do kierowania 

pojazdami 
  

   5430 Ewidencjonowanie kierowców BE10  

   5431 
Ewidencjonowanie osób bez uprawnień 

do kierowania pojazdami 
BE10  

   5432 

Udostępnianie danych i wydawanie 

zaświadczeń w zakresie uprawnień  

do kierowania pojazdami 

B5  

  544  
Ośrodki szkolenia kierowców, 

instruktorzy nauki jazdy 
  

   5440 

Rejestrowanie działalności 

przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia kierowców 

BE10  

   5441 
Wpisywanie i skreślanie z ewidencji 

instruktorów 
BE10  

 

 55   
Bezpieczeństwo ludności, sprawy 

wojskowe i obronne 
  

  550  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące bezpieczeństwa 

ludności, spraw wojskowych  

i obronnych 

A  

  551  Komisja bezpieczeństwa i porządku   

   5510 
Organizacja Komisji bezpieczeństwa i 

porządku 
A 

w tym powoływanie, 

odwoływanie, 

kierowanie do prac, 

regulaminy 

   5511 
Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i 

porządku 
A  

  552  Bezpieczeństwo ludności   

   5520 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom powiatu i osobom 

przebywającym czasowo na terenie 

powiatu 

BE5  

   5521 

Współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się organizowaniem  

i niesieniem pomocy i ratunku 

BE5 
między innymi WOPR, 

GOPR 

  553  Zarządzanie kryzysowe   

   5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego A  

   5531 Monitorowanie działalności centrów A  



zarządzania kryzysowego 

   5532 

Planowanie i prognozowanie działań  

w wypadku wystąpienia zagrożeń 

miejscowych oraz ich analizowanie 

A  

   5533 
Planowanie i organizowanie systemów 

ostrzegania ludności 
A  

   5534 Organizacja łączności alarmowej BE10  

   5535 

Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach 

nadzwyczajnych  

i kryzysowych 

A  

  554  
Ochrona przeciwpożarowa i 

przeciwpowodziowa 
  

   5540 Ochrona przeciwpożarowa BE10  

   5541 

Planowanie zabezpieczenia powiatu 

przed powodzią oraz analizowanie 

zagrożenia 

A  

   5542 Akcje przeciwpowodziowe BE10  

  555  Obrona cywilna   

   5550 Plany obrony cywilnej A  

   5551 
Opracowywanie i uzgadnianie planów 

działania w zakresie obrony cywilnej 
A  

   5552 Organizacja formacji obronnych A  

   5553 
Ocena stanu przygotowań obrony 

cywilnej 
A  

   5554 Organizacja ewakuacji ludności B10  

   5555 
Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy 

w sprzęt obronny 
B10  

   5556 Baza służąca obronie cywilnej B10  

   5557 
Popularyzacja obrony cywilnej oraz 

szkolenia w tym zakresie 
A  

  556  Sprawy obronne   

   5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych A  

   5561 
Organizowanie systemu kierowania 

obronnością 
B10  

   5562 

Przygotowanie publicznej i niepublicznej 

służby zdrowia  

na potrzeby obronne państwa 

B10  



   5563 

Przygotowanie obiektów i dróg  

o znaczeniu obronnym na potrzeby 

obronne państwa 

B10  

   5564 
Organizacja jednostek 

zmilitaryzowanych 
B10  

  557  
Sprawy wojskowe oraz z zakresu 

kwalifikacji wojskowej 
  

   5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej B10  

   5571 Działalność komisji kwalifikacyjnej B10  

   5572 Orzekanie w sprawach wojskowych B10  

   5573 

Reklamowanie osób od obowiązku 

pełnienia czynnej służby wojskowej  

w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie 

wojny 

B10  

 

6    

KSZTAŁTOWANIE I 

OCHRONA ŚRODOWISKA, 

GOSPODAROWANIE 

ZASOBAMI PRZYRODY I 

ZIEMI, GEODEZJA I 

KARTOGRAFIA ORAZ 

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE, 

BUDOWNICTWO I 

GOSPODAROWANIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

  

 60   
Kształtowanie i ochrona 

środowiska 
  

  600  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące 

kształtowania  

i ochrony środowiska 

A  

  601  
Ustalanie i opiniowanie polityki 

ekologicznej 
A  

  602  
Programy, projekty, analizy z 

zakresu ochrony środowiska 
A  

  603  
Monitoring w zakresie ochrony 

środowiska 
A  

  604  
Informacje o środowisku i jego 

ochronie 
BE10  

  605  Kształtowanie postaw BE10  



proekologicznych 

  606  

Wnioskowanie o ściganie  

za wykroczenia określone w 

przepisach prawa dotyczących 

ochrony przyrody i środowiska 

BE10  

 

 61   
Gospodarowanie zasobami 

przyrody 
  

  610  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące 

gospodarowania zasobami 

przyrody 

A  

  611  

Programy, projekty, analizy z 

zakresu gospodarowania zasobami 

przyrody 

A  

  612  
Ochrona przyrody, gruntów 

rolnych i leśnych 
  

   6120 
Ochrona gatunkowa roślin i 

zwierząt 
BE5  

   6121 
Zwierzęta i rośliny podlegające 

ograniczeniom przewozowym 
BE10 

w tym rejestr i wydawanie 

zaświadczeń 

   6122 Rekultywacja gruntów rolnych BE10  

   6123 

Przeznaczanie gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne 

BE10  

   6124 
Wyłączanie gruntów rolnych z 

produkcji rolniczej 
BE10  

  613  
Ochrona roślin, zieleni i 

zadrzewień 
BE5  

  614  
Ochrona zwierząt i ochrona 

weterynaryjna 
  

   6140 
Zwalczanie zakaźnych chorób 

zwierzęcych 
BE5  

   6141 

Profilaktyka weterynaryjna i 

upowszechnianie higieny 

pozyskiwania produktów 

zwierzęcych 

BE5  

   6142 

Współdziałanie z inspekcją 

weterynaryjną w sprawach 

ochrony zwierząt 

BE5  

  615  Gospodarka łowiecka   



   6150 Administrowanie łowiectwem BE10 

między innymi ustalanie 

obwodów łowieckich, 

dzierżawa obwodów 

łowieckich, odstrzał redukcyjny 

zwierząt, nadzór nad 

pogotowiami dla zwierząt 

dziko żyjących 

   6151 Plany łowieckie BE5 
między innymi opiniowanie 

planów łowieckich 

   6152 
Zezwalanie na hodowlę chartów 

rasowych i ich mieszańców 
BE5  

  616  

Ochrona lasów i gospodarka leśna 

w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa 

  

   6160 
Powierzanie realizacji zadań z 

zakresu gospodarki leśnej 
A  

   6161 Roczne limity zalesienia A  

   6162 

Uproszczone plany urządzenia 

lasów oraz inwentaryzacja stanu 

lasów 

A  

   6163 
Kontrola realizacji zadań z 

zakresu gospodarki leśnej 
BE10  

   6164 
Realizacja zadań z zakresu 

gospodarki leśnej 
BE10 

między innymi przyznawanie 

dotacji 

  617  Rybactwo śródlądowe   

   6170 Śródlądowe obwody rybackie A  

   6171 
Nadzór nad śródlądową 

gospodarką rybacką 
BE5  

   6172 
Wydawanie kart wędkarskich i 

kart łowiectwa podwodnego 
B5  

   6173 
Rejestracja sprzętu pływackiego 

służącego do połowu ryb 
B5  

   6174 

Zezwalanie na przegradzanie 

sieciowymi rybackimi 

narzędziami połowowymi wód 

płynących 

B5  

   6175 

Zezwalanie na ustawianie 

sieciowych rybackich narzędzi 

połowowych  

na wodach śródlądowych 

B5  

   6176 Społeczna Straż Rybacka A  

  618  Produkcja roślinna   



   6180 
Programowanie produkcji 

roślinnej 
A  

   6181 
Ochrona roślin uprawnych przed 

chorobami i szkodnikami 
BE5  

   6182 

Nakazy wykonania określonych 

czynności i zabiegów w zakresie 

ochron roślin 

BE5  

   6183 
Zwalczanie skutków klęsk 

żywiołowych w rolnictwie 
BE5  

   6184 
Zagospodarowywanie płodów 

rolnych i skup interwencyjny 
BE5  

 

 62   

Wprowadzanie do środowiska 

substancji lub energii, 

gospodarowanie odpadami oraz 

ochrona przed hałasem 

  

  620  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące 

wprowadzania  

do środowiska substancji lub 

energii, gospodarowania 

odpadami oraz ochrony przed 

hałasem 

A  

  621  

Programy, projekty, analizy z 

zakresu wprowadzania do 

środowiska substancji lub energii, 

gospodarowania odpadami oraz 

ochrony przed hałasem 

A  

  622  
Wprowadzanie substancji lub 

energii do środowiska 
  

   6220 

Pozwalanie na wprowadzanie  

do środowiska substancji lub 

energii 

BE10 

między innymi wydawanie, 

cofanie, ograniczanie, 

wygaszanie pozwoleń 

   6221 

Zgłaszanie eksploatacji instalacji, 

których użytkowanie nie wymaga 

pozwolenia 

BE5  

   6222 

Pozwolenia zintegrowane w 

zakresie wprowadzania substancji 

lub energii  

do środowiska 

BE10  

   6223 
Pomiary wielkości emisji 

zanieczyszczeń powietrza 
BE5 

między innymi informacje o 

pomiarach w skali 

województwa, informacje o 



pomiarach prowadzonych przez 

zobowiązane podmioty, 

monitorowanie pomiarów 

   6224 
Pozwolenia na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza 
BE10  

   6225 
Wydawanie opinii w zakresie 

ochrony powietrza 
BE5  

   6226 

Uczestnictwo w systemie handlu 

uprawnieniami do emisji i 

monitorowanie wielkości emisji 

BE10 
między innymi zezwolenia, 

monitorowanie 

   6227 
Bilanse źródeł szkodliwego 

zanieczyszczenia powietrza 
A  

  623  Gospodarka odpadami   

   6230 

Zatwierdzanie programów 

gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi 

BE10 

w tym także wstrzymywanie 

działalności w zakresie 

gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi 

   6231 

Informacje o poważnych awariach  

i gospodarowanie odpadami w 

wyniku wypadków i awarii 

BE10  

   6232 

Informacje o wytwarzaniu 

odpadów oraz sposobach 

gospodarowania odpadami 

BE5 
między innymi zatwierdzanie 

informacji 

   6233 

Zezwalanie na prowadzenie 

odzyskiwania, unieszkodliwiania, 

zbierania lub transportu odpadów 

B5  

   6234 

Opiniowanie wniosków o 

wydanie zezwoleń na 

prowadzenie odzyskiwania lub 

unieszkodliwiania odpadów 

B5 opinie dla innych organów 

   6235 
Zgłaszanie posiadania oraz 

prowadzenia transportu odpadów 
B5 wraz z rejestrem 

   6236 

Zezwolenia na międzynarodowe 

przemieszczanie odpadów  

oraz zezwolenia wstępne na 

prowadzenie instalacji, w której 

prowadzone są procesy odzysku 

BE5 
tj. zezwolenia otrzymywane do 

wiadomości 

   6237 
Użytkowanie składowisk 

odpadów 
BE5  

  624  Ochrona przed hałasem   

   6240 Mapy akustyczne A  

   6241 Decydowanie o dopuszczalnym BE10 między innymi wydawane w 



poziomie hałasu, w tym 

pozwolenia  

na emitowanie hałasu do 

środowiska 

odpowiedzi na interwencje 

mieszkańców 

   6242 

Zgłaszanie instalacji emitujących 

hałas, których eksploatacja nie 

wymaga pozwolenia 

BE5  

   6243 Pomiary emisji hałasu BE5  

   6244 
Wydawanie opinii w zakresie 

ochrony przed hałasem 
BE5  

 

 63   
Ochrona wód i gospodarowanie 

wodami 
  

  630  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące ochrony 

wód  

i gospodarowania wodami 

A  

  631  

Programy, projekty, analizy z 

zakresu ochrony wód i 

gospodarowania wodami 

A  

  632  
Ochrona wód oraz ochrona przed 

powodzią i suszą 
  

   6320 
Ustalanie stref ochronnych ujęć 

wody 
BE10  

   6321 
Studium ochrony 

przeciwpowodziowej 
A w tym opinie 

   6322 

Odszkodowania w związku z 

zalaniem gruntów podczas 

powodzi 

BE10  

   6323 
Nakazy usunięcia drzew i 

krzewów 
BE10 

między innymi z terenów 

wałów przeciwpowodziowych 

   6324 
Przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniom wód 
B5  

  633  Prawo własności wód   

   6330 Ustalanie linii brzegu BE10  

   6331 Naruszenie stanu wody na gruncie B5  

   6332 
Użytkowanie gruntów pokrytych 

wodami 
BE10  

  634  Zarządzanie zasobami wodnymi   

   6340 Ustalanie stref ochronnych BE10  



urządzeń pomiarowych 

państwowej sieci hydrologiczno-

meteorologicznej 

   6341 Pozwolenia wodnoprawne BE10  

   6342 

Zgłaszanie instalacji wodnych, 

których eksploatacja nie wymaga 

pozwolenia 

BE5  

   6343 Spółki wodne BE10  

 

 64   Ochrona powierzchni ziemi   

  640  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące ochrony 

powierzchni ziemi 

A  

  641  

Programy, projekty, analizy z 

zakresu ochrony powierzchni 

ziemi 

A  

  642  Badanie jakości gleby i ziemi BE10  

  643  

Obserwacje terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi  

oraz terenów, na których 

występują te ruchy 

A  

  644  

Uzgodnienia w odniesieniu do 

terenów zagrożonych osuwaniem 

się mas ziemnych 

BE10  

 

 65   
Gospodarowanie złożami i 

kopalinami 
  

  650  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące 

gospodarowania złożami i 

kopalinami 

A  

  651  

Programy, projekty, analizy z 

zakresu gospodarowania złożami i 

kopalinami 

A  

  652  Geologia surowcowa   

   6520 Ewidencja złóż kopalin A  

   6521 
Inwentaryzacja i bilanse zasobów 

złóż kopalin 
A  

   6522 
Przyznawanie koncesji na  

poszukiwanie, rozpoznawanie i 
BE10  



wydobywanie kopalin pospolitych 

   6523 

Opiniowanie koncesji na 

poszukiwanie, rozpoznawanie i 

wydobywanie kopalin pospolitych 

BE5  

   6524 
Opiniowanie planów ruchu 

zakładu górniczego 
A  

   6525 
Analizy wykonawstwa prac w 

zakresie geologii surowcowej 
BE5  

   6526 
Zatwierdzanie kryteriów 

bilansowości złóż 
BE5  

   6527 
Zatwierdzanie projektu 

zagospodarowania złoża 
BE5  

   6528 

Przyjmowanie dokumentacji 

ustalającej zasoby złóż kopalin 

pospolitych 

BE5  

  653  Hydrogeologia   

   6530 
Zatwierdzanie projektów prac 

hydrogeologicznych 
BE5  

   6531 
Przyjmowanie dokumentacji 

hydrogeologicznych 
BE5  

  654  Geologia inżynierska   

   6540 
Zatwierdzanie projektów prac 

geologiczno-inżynierskich 
BE5  

   6541 
Przyjmowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej 
BE5  

  655  Inne prace geologiczne BE10  

  656  Szkody górnicze   

   6560 
Analizy i informacje dotyczące 

występowania szkód górniczych 
A  

   6561 

Programy, plany, sprawozdania  

w zakresie usuwania szkód 

górniczych 

A  

   6562 

Koordynacja zamierzeń i 

współpraca z innymi instytucjami 

w zakresie zapobiegania i 

likwidacji szkód 

BE10  

   6563 
Orzekanie w sprawie szkód 

górniczych 
BE10  

   6564 
Ewidencja budynków 

mieszkalnych zakwalifikowanych 
A  



do rozbiórki  

na skutek szkód górniczych 

   6565 

Przeglądy okresowe budynków 

przeznaczonych do rozbiórki na 

skutek szkód 

BE5  

  657  
Nadzór nad robotami 

geologicznymi 
  

   6570 

Nadzór i kontrola nad 

prowadzeniem badań i 

sporządzaniem dokumentacji 

geologicznej 

BE10  

   6571 

Orzecznictwo w sprawach szkód 

powstałych w związku z robotami 

geologicznymi 

BE10  

   6572 
Zezwolenia na prowadzenie prac 

geologicznych 
BE5  

   6573 
Kontrola realizacji planów prac 

geologicznych 
BE10  

  658  
Informacja geologiczna i 

zawiadomienia 
  

   6580 Informacja geologiczna BE5  

   6581 
Zawiadomienia o odkryciu 

kopalnych roślin lub zwierząt 
A  

 

 66   Geodezja i kartografia  

klasyfikacja i kwalifikacja 

dokumentacji z państwowego 

zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego wynika z 

odrębnych przepisów 

  660  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące geodezji i 

kartografii 

A  

  661  
Programy, projekty, analizy z 

zakresu geodezji i kartografii 
A  

  662  
Ewidencjonowanie gruntów i 

budynków 
  

   6620 
Obsługa ewidencji gruntów i 

budynków 
BE10  

   6621 
Informacje, wypisy oraz wyrysy z 

operatu ewidencyjnego 
B5  

   6622 
Zmiana formy użytkowania 

gruntów 
BE10  



   6623 Aktualizacja użytków gruntowych BE10  

   6624 
Numeracja porządkowa 

nieruchomości 
A  

  663  Sieć uzbrojenia terenu   

   6630 

Koordynacja usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu 

BE10  

   6631 

Nadzór nad prowadzeniem prac 

związanych z siecią uzbrojenia 

terenu 

BE5  

  664  
Państwowy zasób geodezyjny i 

kartograficzny 
  

   6640 
Obsługa państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 
BE10  

   6641 

Nadzór nad pracami 

geodezyjnymi  

i kartograficznymi oraz zlecanie 

prowadzenia prac geodezyjnych i 

kartograficznych 

B5  

   6642 

Udostępnianie państwowego 

zasobu geodezyjno-

kartograficznego 

B5  

   6643 

Ochrona znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i 

magnetycznych 

B5  

 

 67   

Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz sprawy 

budownictwa 

  

  670  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące 

planowania i zagospodarowania 

przestrzennego  

oraz spraw budownictwa 

A  

  671  

Programy, projekty, analizy z 

zakresu planowania i 

zagospodarowania przestrzennego 

oraz spraw budownictwa 

A  

  672  
Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne 
A  

  673  Lokalizacja inwestycji BE5 opiniowanie 

  674  Budownictwo   



   6740 

Pozwolenia na budowę, 

przebudowę  

i rozbudowę obiektów 

budowlanych oraz zmiany 

sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych lub ich części 

BE10 

przy czym okres 

przechowywania liczony jest 

zgodnie z ustawą- Prawo 

budowlane; w tym 

zatwierdzanie projektu 

budowlanego, pozwolenia na 

budowę, przebudowę i 

rozbudowę obiektów 

budowlanych, zmianę sposobu 

użytkowania obiektów 

budowlanych lub ich części, 

remonty obiektów 

budowlanych, przenoszenie 

pozwolenia na innego 

inwestora 

   6741 Rozbiórka obiektów budowlanych B10 w tym pozwolenia, decyzje 

   6742 

Zezwolenia na wejście w teren 

sąsiedniej nieruchomości w celu 

wykonania niezbędnych robót 

budowlanych 

B5  

   6743 

Zgłaszanie zamiaru przystąpienia 

do wykonywania robót 

budowlanych, rozbiórki, zmiany 

sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części 

B5  

 

 68   
Gospodarowanie 

nieruchomościami 
  

  680  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące 

gospodarowania 

nieruchomościami 

A  

  681  
Wiedza o nieruchomościach i jej 

aktualizacja 
  

   6810 Ewidencja nieruchomości A  

   6811 Inwentaryzowanie nieruchomości A  

   6812 
Oszacowanie wartości i wycena 

nieruchomości 
A  

  682  Stan prawny nieruchomości   

   6820 
Przejmowanie nieruchomości na 

rzecz Skarbu Państwa 
A  

   6821 

Wykonywanie, ograniczanie, 

pozbawianie praw do 

nieruchomości oraz zwrot 

nieruchomości 

A  



   6822 Zakup nieruchomości A  

   6823 
Zniesienie współwłasności 

nieruchomości 
A  

   6824 
Komunalizacja mienia Skarbu 

Państwa 
A  

   6825 

Przekształcanie prawa 

użytkowania wieczystego w 

prawo własności 

A  

   6826 Służebności gruntowe BE5  

  683  

Odszkodowania za zajęcie 

nieruchomości pod drogi 

publiczne 

BE10  

  684  Zarządzanie nieruchomościami   

   6840 Sprzedaż nieruchomości A  

   6841 
Oddawanie nieruchomości w 

użytkowanie wieczyste 
BE5  

   6842 
Rozwiązywanie i wygaszanie 

umów użytkowania wieczystego 
BE5  

   6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste B5  

   6844 
Oddawanie nieruchomości w 

trwały zarząd 
BE10  

   6845 

Przekazywanie nieruchomości  

do korzystania, w tym w 

dzierżawę lub najem 

BE10  

   6846 
Przekazywanie nieruchomości na 

cele szczególne 
BE10  

  685  Użyczenia nieruchomości   

   6850 Użyczanie nieruchomości BE5  

   6851 

Udostępnianie nieruchomości  

pod lokalizację nośników 

reklamowych 

B5  

   6852 
Zezwolenia na czasowe zajęcie 

nieruchomości 
B5  

   6853 

Zezwolenia na zakładanie, 

przeprowadzanie i wykonanie  

na nieruchomościach urządzeń 

technicznych 

B10  

 



7    

GOSPODARKA 

KOMUNALNA, 

DROGOWNICTWO, SYSTEM 

KOMUNIKACYJNY, 

WSPIERANIE GOSPODARKI, 

RYNKU PRACY ORAZ 

PRAW KONSUMENCKICH 

  

 70   Gospodarka komunalna   

  700  
Zagadnienia ogólne w zakresie 

gospodarki komunalnej 
  

   7000 

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące zagadnień 

z zakresu gospodarki komunalnej 

A  

   7001 

Analizowanie, prognozowanie  

i planowanie z zakresu 

prowadzenia gospodarki 

komunalnej 

A  

   7002 

Przekazywanie zadań z zakresu 

prowadzenia gospodarki 

komunalnej 

A  

   7003 

Nadzorowanie i monitorowanie 

realizacji przekazanych zadań z 

zakresu prowadzenia gospodarki 

komunalnej 

A 

w tym opiniowanie planów 

działalności jednostek,  

którym przekazano zadania 

  701  Inwestycje   

   7010 Planowanie inwestycji A  

   7011 Przygotowanie inwestycji BE10  

   7012 
Opiniowanie i zatwierdzanie 

dokumentacji inwestycji 
BE5  

   7013 Realizacja i odbiór inwestycji BE5  

   7014 Ewidencja inwestycji A  

  702  

Utrzymanie, eksploatacja i 

zarządzanie obiektami i 

urządzeniami komunalnymi 

  

   7020 
Ewidencja obiektów i urządzeń 

komunalnych 
A  

   7021 

Utrzymanie i eksploatacja 

obiektów i urządzeń 

komunalnych 

BE5 

w tym utrzymanie, bieżące 

remonty i eksploatacja terenów 

zieleni miejskiej, 

komunikacyjnej, infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej, lokali, 

budynków, składowisk 

odpadów, ujęć wody etc; 



zgłoszenia awarii wraz z 

rejestrem 

  703  Usługi komunalne   

   7030 

Ustalanie wysokości opłat za 

usługi komunalne oraz 

zatwierdzanie cenników opłat za 

usługi komunalne 

A  

   7031 

Zlecanie podmiotom 

zewnętrznym świadczenia usług 

komunalnych 

B 

w tym także samorządowym 

jednostkom organizacyjnym; 

między innymi umowy na 

realizację usług komunalnych 

   7032 

Kontrolowanie jakości 

dostarczanych usług 

komunalnych 

A  

   7033 

Badania i analizy w zakresie 

jakości świadczonych usług 

komunalnych 

A  

  704  Sprawy pochówków   

   7040 

Zezwalanie na sprowadzanie 

zwłok i szczątków ludzkich zza 

granicy w celu ich pochowania 

B5*> 

-jeżeli dokumentacja nie została 

przyporządkowana do zbioru 

dokumentacji dotyczącej 

danego grobu (w systemie 

tradycyjnym w formie teczki 

zbiorczej), to kwalifikuje się ją 

do kategorii A 

   7041 
Przekazywanie zwłok do celów 

naukowych 
A  

  705  
Samodzielność lokali 

mieszkalnych 
A  

 

 71   
Drogownictwo i system 

komunikacyjny 
  

  710  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące zagadnień 

z zakresu drogownictwa i systemu 

komunikacyjnego 

A  

  711  Zarządzanie drogami   

   7110 
Zaliczanie dróg do określonej 

kategorii 
BE10  

   7111 Opinie w sprawie przebiegu dróg BE10  

  712  
Organizacja i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego 
  

   7120 Ewidencja zatwierdzonych A  



projektów zmian organizacji 

ruchu drogowego 

   7121 
Projekty zmian organizacji ruchu 

drogowego 
BE5  

   7122 Pomiary ruchu drogowego BE5  

   7123 
Znaki drogowe i sygnalizacja 

drogowa 
BE5  

   7124 Wypadki drogowe BE5  

   7125 
Okresowe kontrole stanu dróg i 

obiektów mostowych 
BE5  

   7126 

Współdziałanie w zakresie 

organizacji i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

BE5  

  713  Nadzór nad wykorzystaniem dróg   

   7130 
Zezwolenia na korzystanie z dróg 

w sposób szczególny 
B5  

   7131 
Ustalanie miejsc postoju i opłat za 

parkowanie 
BE5  

   7132 Ustalanie stref taryfowych taxi BE5  

   7133 Wydawanie kart parkingowych B5  

   7134 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg BE5  

   7135 Usuwanie pojazdów B5  

  714  System komunikacyjny   

   7140 

Planowanie i organizowanie 

publicznego transportu 

zbiorowego 

A  

   7141 
Studia, analizy, badania 

dotyczące komunikacji 
A  

   7142 

Opiniowanie rozwiązań i 

projektów dotyczących 

komunikacji zbiorowej  

i przewozów taksówką 

BE5  

   7143 
Nadzór nad realizacją usług 

gminnego transportu publicznego 
BE5  

   7144 

Działalność marketingowa, 

reklamowa i promocyjna w 

zakresie transportu 

BE5  

 

 72   Wspieranie gospodarki i rynku   



pracy 

  720  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące zagadnień 

z zakresu wspierania gospodarki i 

rynku pracy 

A  

  721  Polityka gospodarcza   

   7210 Strategia rozwoju gospodarczego A  

   7211 

Realizacja strategii rozwoju 

gospodarczego i planów 

operacyjnych 

A  

   7212 

Analizy i oceny stanu oraz 

perspektyw rozwoju 

gospodarczego 

A  

   7213 

Pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych i pomocowych  

na rozwój powiatu 

BE5  

  722  Promocja gospodarcza   

   7220 Konkursy i nagrody gospodarcze A  

   7221 
Wspieranie aktywności 

gospodarczej mieszkańców 
BE5  

   7222 Pozyskiwanie inwestorów BE5  

   7223 Informacja gospodarcza A  

   7224 Specjalne strefy ekonomiczne BE5  

  723  Działalność gospodarcza   

   7230 

Wykonywanie zadań z zakresu 

obsługi ewidencji działalności 

gospodarczej 

B10*) 

*) przy czym całość 

dokumentacji w zakresie 

ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli nie wiąże 

się z obsługą centralnej 

ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, 

należy zakwalifikować do 

kategorii A 

   7231 

Poświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności 

gospodarczej z innych urzędów 

B5  

   7232 

Poświadczanie danych ze zbioru 

ewidencji działalności 

gospodarczej 

B5  

  724  

Działalność gospodarcza 

zagranicznych osób prawnych i 

fizycznych 

BE10  



  725  Zezwolenia, licencje i zgłoszenia   

   7250 

Udzielanie licencji na 

wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób i 

rzeczy 

BE5  

   7251 
Zgłoszenia przewozów 

drogowych na potrzeby własne 
B5  

   7252 

Nadzór nad prowadzeniem 

działalności zgodnie z 

zezwoleniem (licencją) 

BE10  

  726  
Pomoc publiczna dla 

przedsiębiorców 
  

   7260 
Programy pomocy publicznej 

przedsiębiorcom 
A  

   7261 
Udzielanie pomocy publicznej 

przedsiębiorcom 
A  

   7262 

Sprawozdawczość w zakresie 

udzielonej przedsiębiorcom 

pomocy publicznej 

A  

  727  Rynek pracy   

   7270 
Powoływanie składu Powiatowej 

Rady Zatrudnienia 
A  

   7271 Powiatowa Rada Zatrudnienia A współdziałanie z Radą 

   7272 
Analizy, obserwacje i badanie 

rynku pracy 
A 

w tym materiały otrzymywane z 

powiatowego urzędu pracy 

   7273 

Monitorowanie działalności 

organów i urzędów 

odpowiedzialnych za działanie w 

zakresie walki z bezrobociem i 

wspierania rynku pracy 

A  

   7274 

Wyznaczanie podmiotów, w 

których odbywana jest kara 

ograniczenia wolności oraz praca 

społecznie użyteczna 

BE10  

 

 73   Ochrona praw konsumenckich   

  730  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

akty prawne dotyczące zagadnień 

z zakresu ochrony praw 

konsumenckich 

A  

  731  
Poradnictwo w zakresie ochrony 

praw konsumenckich 
A  



  732  
Postępowania w zakresie praw 

konsumenckich 
BE10  

  733  Edukacja konsumencka A  

 

8    
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 

SPOŁECZNA 
  

 80   Ochrona zdrowia   

  800  
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zdrowia 
A  

  801  
Programowanie działań oraz monitorowanie 

sytuacji w ochronie zdrowia 
  

   8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia A  

   8011 
Udział w programach i projektach 

zewnętrznych w zakresie ochrony zdrowia 
A  

   8012 
Analizy i oceny potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców 
A  

   8013 
Analizy i oceny efektów realizowanych 

programów zdrowotnych 
A  

   8014 
Przygotowywanie danych do Wojewódzkiego 

Planu Zdrowotnego 
BE5  

   8015 
Plan zabezpieczenia medycznych działań 

ratowniczych 
A  

  802  Organizacja opieki zdrowotnej   

   8020 
Stan prawny i własnościowy zakładów opieki 

zdrowotnej 
A  

   8021 Rady społeczne zakładów opieki zdrowotnej A 

w tym 

powoływanie, 

materiały z prac 

rad 

   8022 
Rozpatrywanie odwołań od uchwał rad 

społecznych 
A  

   8023 Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej BE10  

   8024 
Analizowanie i ocenianie działalności zakładów 

opieki zdrowotnej 
A  

  803  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna   

   8030 
Organizacja i realizacja działań w zakresie 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 
BE10  

   8031 

Współdziałanie z różnymi jednostkami 

organizacyjnymi zajmującymi się promocją 

zdrowia i edukacją zdrowotną 

BE5  



  804  
Ubezpieczanie zdrowotne osób 

nieubezpieczonych 
B5 

w tym ich 

zgłaszanie do 

ubezpieczenia 

  805  Sprawy sanitarne i przeciwepidemiczne   

   8050 
Ochrona zdrowia publicznego przed 

zakażeniami i chorobami zakaźnymi 
BE10  

   8051 Plany działań na wypadek wystąpienia epidemii A  

 

 81   Pomoc społeczna   

  810  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z zakresu pomocy 

społecznej 

A  

  811  
Programy i analizy w zakresie pomocy 

społecznej 
  

   8110 Programy w zakresie pomocy społecznej A  

   8111 
Udział w programach i projektach 

zewnętrznych 
A  

   8112 
Analizowanie sytuacji w zakresie pomocy 

społecznej 
A  

  812  Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej   

   8120 
Współdziałanie z jednostkami realizującymi 

zadania pomocy społecznej 
BE10  

   8121 
Umowy i porozumienia z jednostkami 

realizującymi zadania pomocy społecznej 
A  

   8122 
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań z 

zakresu pomocy społecznej 
B5  

   8123 

Oferty z własnej inicjatywy podmiotów 

zewnętrznych na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej 

B5  

   8124 
Realizacja przez podmioty zewnętrzne zadań z 

zakresu pomocy społecznej 
BE10  

   8125 

Wnioskowanie w sprawach niezdolności do 

pracy  

i niepełnosprawności 

BE10  

  813  Praca socjalna   

   8130 Poradnictwo specjalistyczne BE10  

   8131 Interwencja kryzysowa BE10  

   8132 Pomoc kombatantom BE5  

   8133 Pomoc cudzoziemcom, uchodźcom i BE5  



repatriantom 

   8134 Pomoc osobom bezdomnym BE5  

   8135 Zapobieganie patologiom społecznym BE5  

   8136 Szkolenia i poradnictwo rodzinne BE10  

  814  

Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-

wychowawczej  

oraz monitorowanie jego pobytu 

BE10  

  815  

Udzielanie pomocy wychowankom  

i podopiecznym placówek opiekuńczo--

wychowawczych 

BE10  

  816  Rodziny zastępcze   

   8160 Dobór rodzin zastępczych BE10  

   8161 Opiniowanie rodzin zastępczych BE10  

   8162 
Monitorowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej 
BE10  

   8163 
Rozliczenia finansowe w zakresie pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej 
B10  

 

 82   
Nadzór nad powiatowym centrum pomocy 

rodzinie 
A  

 

 83   
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
  

  830  

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

A  

  831  

Zagadnienia ogólne w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

  

   8310 
Programy działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
A  

   8311 
Realizacja i monitorowanie programów na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
A  

   8312 Zadania finansowane ze środków PFRON BE10  

  832  
Zespół do spraw orzekania o 

niepełnosprawności 
  

   8320 
Powoływanie i odwoływanie członków zespołu 

do spraw orzekania niepełnosprawności 
A  



   8321 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności B10  

  833  
Społeczna rada do spraw osób 

niepełnosprawnych 
A  

  834  
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej dla instytucji 
  

   8340 

Zwrot kosztów wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie 

społeczne 

B10  

   8341 

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk 

pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów 

zatrudnienia pracownika pomagającego 

pracownikowi niepełnosprawnemu 

BE10  

  835  
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej dla osób fizycznych 
BE10  

  836  
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej dla instytucji 
  

   8360 
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej 
BE10  

   8361 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych 
BE10  

   8362 Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego B10  

  837  
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej dla osób fizycznych 
  

   8370 

Dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób 

niepełnosprawnych  

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

B10  

   8371 

Dofinansowanie uczestnictwa dzieci 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych 

B10  

   8372 Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego B10  

   8373 
Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych 
B10  

   8374 
Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych 
BE10  

   8375 
Dofinansowanie likwidacji barier w 

komunikowaniu się 
BE10  

   8376 Dofinansowanie likwidacji barier technicznych BE10  

 
 

 



 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2022 

Starosty Staszowskiego z dnia 28 marca 2022 r. 

 

INSTRUKCJA 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku 

i zasad odpowiedzialności  

za powierzone mienie 

w Starostwie Powiatowym w Staszowie.  
 

 

CZĘŚĆ I 

Podstawy prawne 

 

§ 1. 

Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne: 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217  

z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 

z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.). 

4. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1320,). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz.1864). 

 

CZĘŚĆ II 

Zasady ogólne 

 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 

– jednostce – oznacza to, starostwo powiatowe, 

– kierowniku jednostki – oznacza to starostę staszowskiego,  

– księgowym – oznacza to głównego księgowego starostwa 

 

§ 3. 

1. Majątek jednostki stanowią: 

– środki trwałe, 

– pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

– wartości niematerialne i prawne. 

2. Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie                                 

o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy              

o finansach publicznych.  

3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa           

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle 

i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku 



zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych 

może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. 

5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania                    

z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod 

datą ich zinwentaryzowania. 

6. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi                   

w ustawie dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zapisywane 

jest w księgach rachunkowych na koniec roku budżetowego w oparciu o tabelę 

amortyzacyjną na podstawie polecenia księgowania. 

7. Grunty nie podlegają umorzeniu. 

8. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest komputerowo. 

9. Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie – przedmioty), wycenia się wg cen 

zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT. 

10. Pozostałe środki trwałe, o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną 

granicę środka trwałego, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty                    

w miesiącu przyjęcia do używania. 

11. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji 

ilościowo-wartościowej na poziomie 350,00 zł. Ustalona granica może ulec zmianie  

 w przypadku zmiany ww. przepisów. 

12. Dla pozostałych środków trwałych nie wymienionych w pkt. 11 (z wyjątkiem drobnych 

jak: dziurkacze, nożyczki, zszywacze, itp.), prowadzona jest ewidencja ilościowa.  

13. Na rachunkach, na podstawie których dokonano zakupu pozostałych środków trwałych 

(wyposażenia), należy dokładnie opisać komu przekazano środek do użytku oraz zamieścić 

klauzulę o treści: „ujęto w ewidencji ilościowej pokój nr ............ numer inwentarzowy 

............. data ............ podpis .............. lub (dotyczy środków trwałych o wartości  

 w granicach od 350 zł do 10.000 zł) „ujęto w ewidencji ilościowo-wartościowej, pokój nr 

............. numer inwentarzowy ............. data ............. podpis ..............”. imię i nazwisko 

osoby materialnie odpowiedzialnej. 

14. Zakupione książki do użytku służbowego podlegają ewidencji w podręcznej księdze 

prowadzonej przez pracownika w wydziale organizacji i nadzoru. 

15. Dowody zakupu książek i wydawnictw winny być dokładnie opisane z podaniem 

użytkownika i zawierające klauzulę: „wpisano do rejestru pozycji książkowych poz. 

.............. nr ............... data ................ podpis ................”. 

 

CZĘŚĆ III 

Odpowiedzialność za składniki mienia 

 

§ 4. 

 

1. Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie majątku Starostwa ponosi pracownik 

wyznaczony przez kierownika jednostki, na którym również ciąży obowiązek nadzoru nad 

właściwą eksploatacją majątku i zabezpieczeniem go przed kradzieżą i zniszczeniem. 

2. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych w czasie 

godzin pracy ponoszą pracownicy, których pieczy składniki te powierzono w związku  

 z zajmowanym stanowiskiem. 

3. Odpowiedzialność za majątek jednostki używany przez inne jednostki organizacyjne 

ponoszą kierownicy poszczególnych jednostek, a nadzór prowadzi pracownik wydziału 

organizacji i nadzoru. 

 



§ 5. 

 

1. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo-wartościową, stanowiące wyposażenie 

biurowe, winny być przypisane do każdego pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie 

inwentarzowym. 

2. Spis inwentarzowy, oprócz numeru pomieszczenia, powinien określać rodzaj, ilość 

składników wyposażenia, ich numer inwentarzowy (dot. majątku podlegającego ewidencji 

ilościowo-wartościowej) oraz nazwiska i imiona pracowników, których pieczy składniki te 

powierzono. Spis taki, opatrzony pieczęcią jednostki i podpisami osób odpowiedzialnych 

umieszcza się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu (wzór „Spisu inwentarza” 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji). 

3. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego mogą 

nastąpić za wiedzą kierownika jednostki lub wyznaczonego pracownika i pracowników 

odpowiedzialnych za jego eksploatację i ochronę. Zmiany te każdorazowo powinny być 

odnotowane w spisie inwentarzowym. W przypadku zmian w środkach trwałych lub 

środkach trwałych pozostałych w używaniu, podlegających ewidencji ilościowo-

wartościowej – zmiany winny być zgłoszone do wydziału organizacji i nadzoru na 

obowiązujących drukach, szczegółowo opisanych w treści instrukcji. Obowiązek 

dopilnowania zgłoszenia zmian ciąży na osobie materialnie odpowiedzialnej. 

4. Pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki zobowiązany jest dopilnować 

aktualizacji w spisie inwentarzowym podpisów pracowników w razie zmian personalnych 

na stanowiskach pracy usytuowanych w danym pomieszczeniu. 

 

§ 6. 

 

1. Pracownikom jednostki może być powierzony sprzęt biurowy do użytku indywidualnego. 

Przyjmując taki sprzęt pracownik winien podpisać oświadczenie o odpowiedzialności 

materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązać się do jego zwrotu, gdy ustanie 

potrzeba jego użytkowania. (Wzór oświadczenia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej 

Instrukcji.) Oświadczenia powyższe przechowuje się w aktach osobowych                                  

i u wyznaczonego pracownika . 

2. Sprzęt biurowy, nie podlegający ewidencji ilościowo-wartościowej przydzielony 

do indywidualnego użytku pracownika nie wymaga wykazania w spisie inwentarzowym, 

przy czym obowiązek okazania tego sprzętu komisji inwentaryzacyjnej spoczywa na 

pracowniku, pod rygorem odpowiedzialności za stwierdzony brak. 

3. Obowiązkiem pracowników, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy jest rozliczenie 

się z powierzonego mu mienia 

§ 7. 

 

1. Pracownik wyznaczony  przez kierownika jednostki zobowiązany jest zorganizować taką 

formę nadzoru, która skutecznie służy należytej ochronie składników majątkowych przed 

zniszczeniem lub kradzieżą. 

2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników 

majątkowych, osoby wymienione w ust.1 występują z wnioskiem do kierownika jednostki 

o spowodowanie wykonania koniecznych prac w celu usunięcia zagrożenia. 

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków dla zabezpieczenia składników 

majątkowych, powierzonych pracownikowi do indywidualnego użytku, zainteresowany 

pracownik obowiązany jest zgłosić ten fakt kierownikowi jednostki. 

 



§ 8. 

 

1. Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia, przeznaczonego do użytku 

indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt 

taki powierzono. 

2. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego, będącego 

na wyposażeniu jednostki lub powierzonego pracownikowi do użytku indywidualnego, 

pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki zobowiązany jest ustalić okoliczności 

tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny lub osoby 

winnej utraty lub zniszczenia mienia i przedstawić kierownikowi jednostki wnioski w 

przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej w myśl przepisów kodeksu 

pracy. 

§ 9. 

 

1. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących dokumentów, 

dotyczących zmian w stanie posiadania, ponosi pracownik wyznaczony przez kierownika 

jednostki 

2. Dokonywanie przeniesień majątkowych składników wyposażenia między pomieszczeniami 

z pominięciem wymaganej procedury formalnej jest niedopuszczalne. Skutki prawne 

związane z utratą lub zniszczeniem w wyniku przesunięć obciążają pracowników, którzy 

przeniesień takich dokonali. Wyznaczony pracownik przez kierownika jednostki w takich 

przypadkach ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru. 

 

§ 10. 

 

1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia jednostki, powstałego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. 

2. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania 

powstałej szkody, przy czym regres zakładu ogranicza się do trzykrotnych poborów – 

zgodnie z kodeksem pracy. 

3. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości, jeżeli przekracza ona 

wartości trzykrotnych poborów w sytuacji, gdy pracownik:  

1) dopuścił się zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę zakładowi, 

2) nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonych mu pieniędzy, 

papierów wartościowych, kosztowności, narzędzi, instrumentów lub innego wyposażenia, 

a także odzieży ochronnej i roboczej lub sprzętu ochrony osobistej, 

3) spowodował szkodę w mieniu innym niż wymienione w punktach 1) i 2), jeżeli było ono 

mu powierzone z obowiązkiem zwrotu. 

 

CZĘŚĆ IV 

Inwentaryzacja 

 

§ 11. 

I. Informacje ogólne 

1. Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu 

składników aktywów i pasywów jednostki. Polega na zbadaniu, ustaleniu i wyjaśnieniu 

różnic między stanem rzeczywistym, a stanem ewidencyjnym oraz wskazaniu sposobów 

ich rozliczenia. 

2. Przedmiot inwentaryzacji 



 Inwentaryzacja przeprowadzana w jednostce obejmuje niżej wymienione składniki majątkowe: 

1) aktywa i pasywa wykazywane w bilansie jednostki i Organu, 

2) wyposażenie ujmowane jedynie w ewidencji ilościowej, 

3) obce składniki majątkowe otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na 

potrzeby jednostki. 

3. Celem inwentaryzacji jest: 

1) zapewnienie wiarygodności danych wykazywanych w księgach rachunkowych, 

2) dokonanie oceny przydatności składników majątku, 

3) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za 

powierzone im mienie, 

4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem. 

4. Inwentaryzację przeprowadza się w oparciu o trzy podstawowe zasady: 

1) kompletności - oznaczającej, że każdy składnik majątku wymaga ujęcia w dokumentacji 

inwentaryzacyjnej, 

2) porównywalności - rozumianej w ten sposób, że stan składników majątkowych, 

ustalony w trakcie inwentaryzacji na określoną datę, powinien być możliwy do porównania 

ze stanem wynikającym z ewidencji, 

3) jednokrotności - oznaczającej, że fizycznie istniejący składnik majątkowy może być 

wykazany w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyłącznie jeden raz. 

5. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji: 

1) spis z natury, 

2) potwierdzenie sald, 

3) weryfikacja sald. 

6. Formy inwentaryzacji: 

1) pełna, polegająca na ustaleniu na ostatni dzień roku obrotowego stanu wszystkich 

aktywów i pasywów, obowiązkowo przeprowadzana raz na cztery lata, zgodnie z odrębnym 

zarządzeniem kierownika jednostki, 

2) okresowa, polegająca na ustaleniu na dzień określony w odrębnym zarządzeniu kierownika jednostki 

stanu określonych aktywów i pasywów, 

3) doraźna (kontrolna) przeprowadzana w sytuacji zmiany osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie, 

w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych (kradzież, powódź, pożar), ujawnienia istniejących środków 

trwałych nie figurujących wcześniej w ewidencji oraz w przypadku wystąpienia innych zdarzeń 

wymagających przeprowadzenia tej formy inwentaryzacji. 

7. Etapy inwentaryzacji: 

1) czynności przygotowawcze, polegające na wydaniu zarządzenia wewnętrznego o przeprowadzeniu 

inwentaryzacji oraz ustaleniu harmonogramu inwentaryzacji, określeniu sposobu przeprowadzenia 

inwentaryzacji, przygotowaniu odpowiednich druków, powiadomieniu osób materialnie 

odpowiedzialnych i przeszkoleniu inwentaryzatorów, 

2) czynności właściwe, polegające na przeprowadzeniu spisów z natury, otrzymaniu od 

banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń sald, porównaniu danych z ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, 

3) czynności rozliczeniowe, polegające na wycenie ustalonych w efekcie inwentaryzacji 

stanów  aktywów i pasywów, ustaleniu i wyjaśnieniu przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, 

podjęciu decyzji przez kierownika jednostki w sprawie rozliczenia tych różnic, 

4) czynności poinwentaryzacyjne wiążą się z poprawą gospodarności, doborem właściwych osób na 

stanowiska z odpowiedzialnością materialną, zagospodarowaniem składników zbędnych, usunięciem 

nieprawidłowości, poprawą zabezpieczenia majątku. 

 

 



§ 12 

II. Odpowiedzialność za inwentaryzację  

1. Za organizację, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji odpowiada Komisja ds.  

Inwentaryzacji wspólnie z kierownikiem jednostki z tytułu nadzoru. 

2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury ponosi 

kierownik jednostki. 

3. Zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji  w  sposób  

niezgodny z  przepisami ustawy o rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

§ 13 

III. Terminarz i zakres inwentaryzacji 

1. Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się na podstawie zarządzenia kierownika jednostki 

określającego przedmiot, metody, sposoby oraz harmonogram wyznaczający poszczególne zadania 

oraz wskazujący osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. 

2. Inwentaryzację przeprowadza się w następującym zakresie oraz terminach: 

1) ostatni dzień roku obrotowego - w drodze spisu z natury: 

- środki pieniężne w kasie, 

- druki ścisłego zarachowania, 

- posiadane w formie materialnej udziały i akcje w spółkach, 

- obce składniki aktywów znajdujące się w jednostce, będące własnością innych podmiotów, 

powierzone jej do przechowywania, przetwarzania lub używania, 

- maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, 

- całkowicie umorzone rzeczowe składniki majątkowe, wycofane z użytkowania, aż do czasu ich 

likwidacji; 

2) ostatni dzień roku obrotowego, z tym, że inwentaryzację rozpocząć można nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończyć do 15 stycznia roku następnego: 

a) w drodze uzyskania potwierdzenia salda: 

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, w tym lokaty terminowe, 

- należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, spornych, należności od pracowników, 

należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności z tytułu 

rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych z podległymi jednostkami budżetowymi, 

rozrachunków budżetu powiatu), 

- kredyty i pożyczki (w tym udzielone), 

- własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użyczenia lub innych umów, 

- posiadane w formie zdematerializowanej akcje i udziały w spółkach; 

b) w drodze weryfikacji sald: 

- grunty, 

- prawo wieczystego użytkowania gruntów, 

- należności sporne i wątpliwe, 

- rozrachunki z pracownikami, 

- rozrachunki z tytułów publicznoprawnych, 

- środki pieniężne w drodze, 

- rozrachunki z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych z podległymi  

jednostkami budżetowymi, 

- rozrachunki budżetu powiatu, 

- rozrachunki, które nie zostały potwierdzone przez kontrahentów, 

- środki trwałe w budowie (inwestycje),  

- środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, 



- wartości niematerialne i prawne, 

- fundusze jednostki, 

- dochody i wydatki budżetu powiatu, 

- niewykonane i niewygasające wydatki, 

- rozliczenia międzyokresowe budżetu powiatu, 

- konta wynikowe budżetu powiatu, 

- inne aktywa i pasywa, które nie podlegają spisowi z natury i potwierdzeniu sald, 

- stan składników majątkowych zaewidencjonowanych na kontach pozabilansowych; 

3) ostatni dzień roku obrotowego, raz w ciągu czterech lat - w drodze spisu z natury 

znajdujących się na terenie strzeżonym dóbr kultury oraz środków trwałych, za wyjątkiem 

gruntów, w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów i tych, do których dostęp jest 

znacznie utrudniony oraz środków trwałych powierzonych (wydzierżawionych, wynajętych, 

użyczonych, oddanych w użytkowanie) innym podmiotom. 

3. Przez teren strzeżony należy rozumieć teren nadzorowany przez użytkowników, zarządców, 

administratorów nieruchomości, dzierżawców, najemców lub podmioty sprawujące dozór nad 

nieruchomością np.: zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem poprzez odpowiednie 

ogrodzenie, system monitoringu, drzwi antywłamaniowe. 

4. W sytuacji, gdy składniki majątkowe w danym roku obrotowym nie są objęte spisem 

z natury, należy dokonać ich inwentaryzacji drogą weryfikacji sald. 

5. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających 

z  ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości. 

 

§ 14 

IV. Spis z natury 

 

1. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na: 

1) ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku, poprzez ich przeliczenie, zważenie, 

zmierzenie oraz ujęciu ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury, 

2) kontroli prawidłowości spisu, 

3) ocenie przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem, 

4) usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w czasie spisu w gospodarce składnikami 

majątku, 

5) wycenie i ustaleniu wartości spisanych z natury składników majątku, 

6) porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg rachunkowych, 

7) ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz 

postawieniu umotywowanych wniosków, co do sposobu ich rozliczenia, 

8) ujęciu w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeniu. 

2. Spis z natury jest podstawową techniką inwentaryzacyjną i przeprowadzany jest przez 

zespoły spisowe, do obowiązków których należy: 

1) zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną i zarządzeniem kierownika jednostki 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 

2) pobranie od osób odpowiedzialnych oświadczeń (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji), 

3) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie i formie, 

4) ustalenie rzeczywistej liczby poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie oraz ujęcie 

ustalonej liczby w arkuszu spisowym z natury, 

5) terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisowych. 

3. Spis z natury przeprowadza powołany w tym celu przez kierownika jednostki, zespół 

spisowy składający się z minimum 2 osób osób, w skład którego nie może wchodzić osoba 



odpowiedzialna za składniki majątku objęte spisem oraz osoba prowadząca ewidencję księgową 

składników majątkowych podlegających spisowi. 

4. W czasie spisu zespoły spisowe nie mogą korzystać z komputerowo przygotowanych 

arkuszy spisu z natury, w których są podane asortymenty, symbole i ilości oraz ceny 

i ograniczyć swojej pracy jedynie do potwierdzenia wpisanych ilości. Ten sposób jest 

niewłaściwy i niezgodny z zasadą rzetelnego przeprowadzenia spisu z natury. 

5. Spis z natury przeprowadza się w obecności osoby odpowiedzialnej za powierzone jej 

składniki majątku. W sytuacji, gdy podczas inwentaryzacji osoba odpowiedzialna za dany 

składnik majątkowy jest nieobecna, kierownik jednostki może wskazać inną osobę zastępującą osobę 

odpowiedzialną. 

6. Zespół spisowy powinien wypełnić arkusze spisowe w sposób umożliwiający podział 

ujętych w nim  składników majątku według miejsc przechowywania i według osób 

odpowiedzialnych. Wpisane do arkuszy spisowych stany inwentaryzowanych składników majątku 

powinny odzwierciedlać stan faktyczny i powinny być potwierdzone podpisami na arkuszach 

spisowych przez osoby uczestniczące w inwentaryzacji (członkowie zespołu spisowego oraz osoba 

odpowiedzialna materialnie lub zastępująca ją). 

7. Zespół spisowy pobiera od osoby odpowiedzialnej za inwentaryzowane składniki majątku pisemne 

oświadczenie o ujęciu w ewidencji inwentarzowej  wszystkich dowodów przychodu i rozchodu oraz  

o uzgodnieniu stanu ewidencji inwentarzowej z ewidencją księgową, a także informację czy wnosi 

ona lub nie zastrzeżenia do przeprowadzonego spisu z natury. 

8. Zespół spisowy po zakończeniu czynności spisowych przekazuje arkusze spisu z natury 

do Wydziału Finansowego jednostki celem wyceny składników majątkowych (nie dotyczy 

inwentaryzacji składników majątkowych ewidencjonowanych jedynie ilościowo). 

9. Arkusze spisu z natury powinny zawierać co najmniej (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 

instrukcji): 

1) nazwę „arkusz spisu z natury", 

2) nazwę komórki organizacyjnej w postaci zapisu lub pieczątki, 

3) numer kolejny arkusza uniemożliwiający jego podmianę, np.: parafę przewodniczącego 

komisji inwentaryzacyjnej, 

4) godzinę i datę przeprowadzenia spisu - na każdym arkuszu, 

5) numer kolejny strony arkusza, dotyczącego poszczególnych grup składników, 

6) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz imię i nazwisko osób wchodzących w skład zespołu 

spisowego, a także podpisy tych osób na każdej stronie arkusza spisowego, 

7) numer kolejny pozycji spisywanej, 

8) szczegółowe określenie składnika majątku wraz z symbolem identyfikującym (np.: numer 

inwentarzowy, inne cechy), 

9) jednostkę miary, 

10) ilość stwierdzoną z natury (po przeliczeniu, sprawdzeniu), 

11) cenę za jednostkę miary i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składnika majątku 

stwierdzonej w czasie spisu z natury przez cenę jednostkową. 

10. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu : 

1) środków trwałych, 

2) pozostałych środków trwałych, 

3) składników majątkowych obcych, 

4) dóbr kultury, 

5) maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, 

6) składników niepełnowartościowych, uszkodzonych lub o wartości obniżonej z innych przyczyn           

(z zamieszczeniem odpowiednich adnotacji w uwagach). 



11. Zespoły spisowe zobowiązane są do wypełnienia wszystkich kolumn arkuszy spisowych, z wyjątkiem 

wartości. 

12. Każda strona spisu powinna być akceptowana podpisami członków zespołu spisowego 

i osoby odpowiedzialnej za powierzone mienie. 

13. Wyceny rzeczowych składników majątkowych ujętych w arkuszach spisów z natury 

 dokonuje pracownik Wydziału Finansowego jednostki. Wycena polega na ustaleniu wartości 

stwierdzonych w czasie spisu składników majątku. Wartość ustala się jako iloczyn ilości ustalonej w 

trakcie spisu i wartości wynikającej z zapisów w księgach analitycznych środków trwałych. 

14. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje Wydział 

Finansowy jednostki. 

15. Dane do arkuszy spisowych wpisuje się w sposób trwały. Zarówno arkusze spisowe, 

jak i materiały pomocnicze powstałe w czasie spisu (obmiary albo szacunkowe obliczenia), 

a także oświadczenia osób odpowiedzialnych traktowane są jako dowody księgowe. 

16. Zapisy błędne wprowadzone na arkusze spisowe mogą być korygowane podczas spisu 

w obecności osoby odpowiedzialnej. Poprawianie zapisu powinno polegać na skreśleniu 

błędnej treści lub liczby w taki sposób, aby pierwotna treść lub liczba pozostały czytelne 

oraz na wpisaniu wyżej poprawnej treści lub liczby, złożeniu obok skróconych podpisów 

przewodniczącego zespołu spisowego oraz osoby odpowiedzialnej, a także osoby przejmującej            

(w przypadku spisu zdawczo-odbiorczego). Konieczne jest wpisanie daty dokonanej poprawy.              

Nie można poprawiać części wyrazu lub liczby. 

17. Na arkuszach spisu z natury umieszcza się klauzulę „Niniejszy arkusz zawiera pozycje 

od....... do....." bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz. 

18. Rzeczywistą ilość spisanych z natury pieniężnych i rzeczowych składników majątku ustala się przez 

przeliczenie, zważenie lub zmierzenie. 

19. Inwentaryzacja gotówki oraz innych walorów znajdujących się w kasach (czeki, weksle, bony, inne 

składniki) podlega ujęciu w protokołach inwentaryzacji kasy (wzór stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszej instrukcji). 

20. Podczas inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie komisja inwentaryzacyjna sprawdza nie tylko 

stan gotówki w kasie, ale także przestrzeganie przyjętych w jednostce zasad obrotu gotówkowego, a w 

szczególności: 

1) prawidłowość zabezpieczenia pomieszczenia kasowego oraz  przechowywania gotówki, 

2) przestrzeganie pogotowia kasowego, jeżeli jest ustalone, 

3) prawidłowość zabezpieczenia środków pieniężnych w drodze z banku do kasy i z kasy do banku, 

4) prawidłowość udokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia ich w raporcie 

kasowym, 

5) prawidłowość prowadzenia raportów kasowych, 

6) ustalenie, czy kasjer potwierdził na piśmie przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone 

mienie. 

21. Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 

instrukcji) wraz protokołem z inwentaryzacji kasy i oświadczeniami pobranymi od osób 

odpowiedzialnych materialnie zespół spisowy przekazuje Komisji ds. Inwentaryzacji, a Komisja po 

zapoznaniu się z treścią sprawozdania przekazuje je Głównemu księgowemu jednostki wraz ze 

zbiorczym protokołem z rozliczenia wyników inwentaryzacji dokonanej poprzez spis z natury lub 

potwierdzenia salda. 

22. Dowodem stwierdzenia zgodności stanu druków ścisłego zarachowania z ewidencją 

jest protokół (wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji). Jeżeli stan druków ścisłego 

zarachowania jest niezgodny z ewidencją należy podać przyczynę niezgodności. 

23. Technika spisu z natury środków trwałych polega na stwierdzeniu, że faktycznie istnieją, ustaleniu ich 

liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia. W przypadku stwierdzenia różnic w wartości spisu 



z natury z ewidencją księgową wynikającą z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych, wydział 

finansowy sporządza „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych” (wzór – Załącznik nr 10 do niniejszej 

instrukcji). 

24. Za ewidencję i inwentaryzację składników majątkowych będących własnością innych jednostek 

odpowiada naczelnik wydziału merytorycznego będącego ich użytkownikiem. O wynikach spisu 

wydział merytoryczny powiadamia właściciela majątku. 

 

§ 15 

V. Potwierdzenie sald 

 

1. Metoda uzgadniania sald polega na potwierdzeniu stanów księgowych aktywów 

i pasywów drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów (podmiotów) 

potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu 

tych aktywów oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. 

2. Uzgodnienie sald w jednostce przeprowadza się według stanu na ostatni 

dzień każdego roku obrotowego w stosunku do: 

1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

2) należności oraz udzielonych pożyczek, 

3) powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych, 

4) zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. 

3. Inwentaryzacja należności, udzielonych pożyczek, zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek 

oraz powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych może być rozpoczęta nie 

wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15 stycznia następnego   

roku. Gdy inwentaryzację rozpoczęto wcześniej niż na ostatni dzień roku obrotowego, wówczas 

należy sporządzić protokół weryfikacyjny zawierający informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach 

jakie miały miejsce między dniem na jaki przeprowadzono inwentaryzację a ostatnim dniem 

roku obrotowego. 

4. Składniki majątkowe jednostki powierzone kontrahentom inwentaryzuje się poprzez 

przekazanie wykazu tychże składników (wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej instrukcji)  

 i otrzymaniu potwierdzenia zgodności ich stanu przez kontrahentów. 

5. Nie przewiduje się tzw. „milczącego potwierdzenia salda". 

6. Nie wymagają pisemnego potwierdzenia następujące salda: 

1) należności sporne i wątpliwe, 

2) należności od pracowników, 

3) należności od kontrahentów (osoby fizyczne) nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

4) należności z tytułów publicznoprawnych, 

5) należności z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych z podległymi jednostkami 

budżetowymi, 

6) rozrachunki budżetu powiatu, 

7) przypadki, w których niemożliwe było (z przyczyn uzasadnionych) potwierdzenie salda. 

7. Uzgodnienie sald należności może odbywać się w następujących formach: 

1) pisemnej, na drukach ogólnie dostępnych z wykorzystaniem następującej procedury: 

a) stosowane są druki w dwóch egzemplarzach, przy czym dwa z nich (A i B) wysyłane są do dłużnika 

(kontrahenta), (wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej instrukcji), 

b) jeden z egzemplarzy powinien wrócić do jednostki z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego 

niezgodności; 

2) poprzez potwierdzenie na wydruku komputerowym zawierającym wykaz dowodów źródłowych 

składających się na saldo z potwierdzeniem salda lub wyjaśnieniem jego niezgodności. 

8. Druk potwierdzenia salda przesyłany do kontrahenta, powinien zawierać: 



1) pieczęć jednostki, 

2) wskazanie strony „Wn" lub „Ma", 

3) kwotę salda konta, 

4) wskazanie pozycji składających się na saldo z podaniem dowodów źródłowych (np.: nr faktury, nr 

decyzji itp.), 

5) podpis Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej, zgodnie z zakresem 

obowiązków służbowych. 

9. Saldo potwierdza się poprzez umieszczenie wyrażenia „Saldo zgodne" lub „Saldo niezgodne  

 z powodu ..........................”. ". 

10. Na odesłanym potwierdzeniu sald powinna być nazwa firmy oraz podpis osoby upoważnionej do jej 

reprezentowania. 

11. Ewentualne rozbieżności powinny być wyjaśnione w drodze konfrontacji zapisów księgowych na 

koncie kontrahenta z zapisami dokonanymi przez kontrahenta w jego księgach rachunkowych. 

12. Jeśli kontrahent nie odeśle potwierdzenia salda, saldo podlega inwentaryzacji drogą weryfikacji. 

13. Zgodnie z zasadą istotności można odstąpić od inwentaryzacji sald zerowych dotyczących 

kontrahentów, z którymi w ciągu roku występuje niewielka liczba transakcji. 

 

§ 16 

VI. Weryfikacja sald 

1. Inwentaryzacja drogą weryfikacji polega na porównaniu stanu wynikającego z zapisów w księgach 

rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych lub wtórnych, rejestrach, 

kontrolkach, kartotekach oraz doprowadzenie ich do realnej wartości. 

2. Celem weryfikacji jest: 

- ustalenie faktu istnienia określonych składników majątku i źródeł ich pochodzenia, 

- stwierdzenie realnej wartości tych składników, 

- stwierdzenie  kompletności ich ujęcia, 

- ocenę przydatności gospodarczej weryfikowanego składnika majątku. 

3. Metodą weryfikacji inwentaryzuje się wszystkie te aktywa i pasywa, które: 

- nie mogą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury, 

- nie mogą być inwentaryzowane przez wzajemne uzgodnienie i potwierdzenie na piśmie ich stanu 

księgowego, 

- nie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji co roku. 

4. Metodą weryfikacji inwentaryzuje się  w szczególności: 

a) wartości niematerialne i prawne, 

b) grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony 

c) prawa zakwalifikowane do nieruchomości (prawo wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze 

prawo do lokali mieszkalnych i użytkowych), 

d) udziały i akcje w spółkach kapitałowych, 

e) pozostałe środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury), 

f) środki pieniężne w drodze, 

g) należności sporne i wątpliwe, 

h) rozrachunki z tytułów publicznoprawnych, 

i) należności i zobowiązania  z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych, 

j) rozrachunki z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych z podległymi jednostkami 

budżetowymi, 

k) rozrachunki budżetu powiatu, 

l) środki trwałe w budowie (inwestycje), z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 

ł) rozrachunki z pracownikami, 

m) fundusze jednostki, 



n) dochody i wydatki budżetu powiatu, 

o) niewykorzystane i niewygasające wydatki, 

p) rozliczenia międzyokresowe budżetu, 

r) konta wynikowe budżetu. 

5. Weryfikacje przeprowadzają pracownicy księgowości. 

6. Terminem inwentaryzacji składników podlegających sprawdzeniu drogą weryfikacji jest koniec 

roku obrotowego, przy czym można ją rozpocząć w IV kwartale roku obrotowego, a zakończyć 

15 dnia następnego roku obrotowego. 

7. Rozliczenie i ujęcie w księgach skutków inwentaryzacji ma nastąpić w tym roku obrotowym, na 

jaki przypadał termin inwentaryzacji. 

8. Wyniki inwentaryzacji potwierdzone są na piśmie w formie protokołów weryfikacji (wzór 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji) podpisanych przez osoby dokonujące 

inwentaryzacji, zaakceptowanych przez kierownika jednostki. 

9. Po zakończeniu inwentaryzacji drogą weryfikacji należy sporządzić zbiorczy protokół  

z inwentaryzowanych tą drogą składników aktywów i pasywów (wzór stanowi załącznik nr 13 

do niniejszej instrukcji) 

§ 17 

 

VII. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych 

 

1. Pracownicy Wydziału Finansowego dokonują wyceny zinwentaryzowanych rzeczowych składników 

majątkowych oraz ustalają różnice inwentaryzacyjne. 

2. W wyniku inwentaryzacji mogą powstać następujące rodzaje różnic: 

a) nadwyżki - występują gdy stan rzeczywisty majątku jest większy niż stan wynikający z ewidencji 

księgowej, 

b) niedobory - występują gdy stan rzeczywisty majątku jest mniejszy niż stan wynikający z ewidencji 

księgowej, 

c) szkody - różnice o charakterze jakościowymi, występują gdy nie można stwierdzić niedoboru,    

ponieważ dany składnik majątku występuje w jednostce, ale jest niepełnowartościowy (np.: maszyna, 

która powinna być kompletna, a jest pozbawiona jakiejś istotnej części). 

3. Przyczynami powstałych różnic mogą być: 

1) niewłaściwe zapisy w ewidencji księgowej, 

2) brak księgowań protokołów zniszczeń czy likwidacji środka, 

3) pomyłki w ilościach spisanych składników majątku w czasie spisu, 

4) inne. 

4. Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne mogą być kompensowane jeżeli zostały stwierdzone  

 w ramach tego samego spisu, dotyczą tej  samej  osoby odpowiedzialnej i zostały stwierdzone  

 w podobnych składnikach majątku. 

5. Ilość i wartość niedoborów i nadwyżek podlegających kompensacie ustala się przyjmując za podstawę 

mniejszą ilość stwierdzonego niedoboru lub nadwyżki i niższą wartość składników majątku 

wykazujących różnice inwentaryzacyjne. 

6. Nie kompensuje się niedoborów i nadwyżek dotyczących akcji, obligacji i innych papierów 

wartościowych oraz środków trwałych. 

7. Ujawnione w wyniku inwentaryzacji środki trwałe podlegają wprowadzeniu do ewidencji poprzez 

sporządzenie dowodu OT na podstawie odpowiedniej dokumentacji. 

8. Wszelkie różnice ujawnione w toku inwentaryzacji  należy wyjaśnić i  rozliczyć w księgach 

rachunkowych roku obrotowego, którego dotyczy inwentaryzacja, aby stany w ewidencji księgowej 

były zgodne ze stanami rzeczywistymi. 



9. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych następuje na podstawie protokołu 

w sprawie rozliczenia i zatwierdzenia wyników inwentaryzacji sporządzonego według wzoru nr 12 do 

niniejszej instrukcji oraz zatwierdzonego przez kierownika jednostki. 

 

§ 18 

VIII. Dokumentacja inwentaryzacyjna 

1. Dokumentację inwentaryzacyjną stanowią: 

1) zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 

2) arkusze spisu z natury, 

3) protokoły weryfikacji aktywów i pasywów, 

4) potwierdzenia sald, 

5) protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie, 

6) protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, 

7) oświadczenia osób odpowiedzialnych, 

8) wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych złożone przez osoby odpowiedzialne, 

9) protokół w sprawie rozliczenia i zatwierdzenia wyników inwentaryzacji. 

2. Dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie inwentaryzacji są: 

1) w  zakresie spisu z natury: arkusze spisu z natury, załączniki z obliczeniami szacunkowymi, 

oświadczenia osób odpowiedzialnych, protokoły, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu środków 

pieniężnych w kasie jednostki, 

2) w zakresie potwierdzenia sald: potwierdzenia stanu sald rachunków bankowych, potwierdzenia sald 

należności, potwierdzenia powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych, 

3) w zakresie porównania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami: protokoły weryfikacji 

aktywów i pasywów. 

3. Wszystkie dokumenty inwentaryzacyjne, będące dowodami w rozumieniu prawa materialnego, 

powinny być sporządzone rzeczowo, wiarygodnie, trwale, z właściwym oznakowaniem, datą, 

pieczęciami i podpisami. Ponadto powinny odzwierciedlać stan faktyczny, obiektywną prawdę 

zaistniałych faktów i zdarzeń. Każdy dokument dotyczący czynności  inwentaryzacyjnych  powinien  

być  sporządzony  poprawnie  pod  względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

4. Komisja ds. Inwentaryzacji przekazuje zebraną dokumentację wraz z zatwierdzonym przez 

kierownika jednostki protokołem w sprawie rozliczenia i zatwierdzenia wyników inwentaryzacji 

Wydziałowi Finansowemu. Dokumentacja ta stanowi załącznik do sprawozdań finansowych powiatu. 

5. Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych ujętych wyłącznie  

 w ewidencji ilościowej i druków ścisłego zarachowania, pozostaje w aktach Wydziału Finansowego. 

6. Pełną dokumentację inwentaryzacyjną należy przechowywać przez okres dziesięciu lat 

(kat. B-10), zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 

14, poz. 67). 

 

CZĘŚĆ V 

 

Likwidacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

 

§ 19. 

 

1. Likwidacja rzeczowych składników majątkowych nie nadających się do dalszej 

eksploatacji, znajdujących się na wyposażeniu jednostki może nastąpić na zasadach niżej 

określonych. 



2. Likwidacji podlegają wycofane z eksploatacji rzeczowe składniki majątkowe, które 

utraciły swą wartość użytkową ze względu na: 

- całkowite lub w znacznym stopniu zużycie, 

- zniszczenie na skutek zdarzeń losowych, 

- nieopłacalność ich regeneracji z punktu widzenia ekonomicznego, 

- nieprzydatność do eksploatacji ze względu na przestarzałość techniczną. 

3. Dla przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Kierownik jednostki w drodze zarządzenia 

powołuje stałą Komisję Likwidacyjną w składzie co najmniej 3-ch osób. W skład komisji 

nie może wchodzić osoba odpowiedzialna za gospodarkę składnikami majątkowymi             

(i ewidencjonowanie majątku), Powinna ona natomiast brać udział w pracach komisji. 

4. Komisja po zapoznaniu się z przyczynami, dla których dany składnik majątkowy nie może 

być wykorzystywany do działalności dotychczasowego użytkownika (mając na względzie 

postanowienia ust. 1), sporządza protokół według wzoru z załącznika nr 14, w którym 

wskazuje proponowany sposób zagospodarowania. Propozycje komisji są zatwierdzane 

przez Kierownika jednostki, do którego należy ostateczna decyzja w sprawie 

zagospodarowania zbędnych rzeczowych składników majątkowych oraz likwidacji 

rzeczowych składników majątkowych nienadających się do dalszej eksploatacji. 

5. Likwidację rzeczowych składników majątkowych przeprowadza się poprzez: 

- rozbiórkę zleconą wyspecjalizowanym firmom (budynki, budowle), 

- oddanie do skupu surowców wtórnych (złom), 

- oddanie do wyspecjalizowanych punktów utylizacji (odpady elektryczne i elektroniczne, 

pojazdy, sprzęt AGD), 

- fizyczne zniszczenie i wywiezienie na składowisko odpadów komunalnych. 

6. W przypadku konieczności dokonania fizycznej likwidacji składników majątkowych 

bezpośrednio przez Komisję Likwidacyjną, po przeprowadzeniu czynności likwidacji 

komisja sporządza dodatkowy protokół zawierający informację o terminie zniszczenia  

 i oddania na składowisko zlikwidowanych składników. 

7. W drugim półroczu każdego roku komisja winna zakończyć prace najpóźniej do końca 

października, pozostawiając czas na czynności związane z rozchodowaniem z urządzeń 

księgowych składników majątkowych objętych kasacją oraz na uwzględnienie stanów 

środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia) występujących  

 w księgach inwentarzowych ze stanami w ewidencji przed zamknięciem roku 

obrachunkowego. 

8. Protokół likwidacji sporządza się w 2 egzemplarzach:- oryginał protokołu otrzymuje 

Wydział Finansowy. 

9. Protokół stanowi podstawę do wyksięgowania (rozchodowania) z ewidencji syntetyczno-

analitycznej zlikwidowanych rzeczowych składników majątkowych oraz uwzględnienia 

zmian w księgach inwentarzowych. 

10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy ocena przydatności lub wartości 

składników majątkowych nie jest możliwa przez członków Komisji Likwidacyjnej, 

likwidacja środków trwałych winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą. 

11. Odzyskane części z likwidacji rzeczowych składników majątkowych uznane jako 

przydatne użytkowo winny być zagospodarowane w trybie wskazanym przez Sekretarza 

Powiatu. 

12. Wniosek o likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych składać 

mogą na piśmie do Wydziału Organizacji i Nadzoru naczelnicy i kierownicy 

poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki. Wnioski rozpatruje Komisja 

Likwidacyjna na zasadach określonych powyżej, komisja podejmuje czynności z urzędu 

przed rozpoczęciem pełnej inwentaryzacji okresowej środków trwałych. 



CZĘŚĆ VI 

 

Przekazanie i darowizna zbędnych składników majątku trwałego i pozostałych środków 

trwałych 

§ 20. 

 

1. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony 

albo bez zastrzeżeń obowiązku zwrotu zbędnych składników majątku z przeznaczeniem na 

realizację zadań publicznych. 

2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do 

kierownika jednostki. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

- nazwę siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników    

  majątku, 

- informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę, 

- wskazanie składnika majątku, o który występuje jednostka, 

- uzasadnienie potrzeb i sposób wykorzystania składnika majątku, 

- oświadczenie, że przekazany składnik majątku zostanie odebrany w terminie i miejscu  

wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. 

4. Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego: 

- oznaczenie stron, 

- nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku, 

- ilość i wartość każdego składnika, 

- niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku, 

- miejsce i termin odbioru składnika, 

- podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania  

   protokołu. 

5. Wartość składnika majątku przekazanego lub darowanego określa się według wartości 

księgowej. 

6. Do darowizny stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego przepisu. 

 

§ 21. 

 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

           STAROSTA 

           Józef Żółciak 

          (kierownik jednostki) 

          

 

 

 

Wykaz załączników do instrukcji: 

1. Wzór oświadczenia osoby materialnie odpowiedzialnej, 

2. Wzór spisu inwentarza, 

3. Wzór oświadczenia osoby materialnie odpowiedzialnej przed i po czynnościach 

inwentaryzacyjnych. 

4. Wzór arkusza spisu z natury, 



5. Wzór protokołu z inwentaryzacji kasy, 

6. Wzór sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury, 

7. Wzór protokołu z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, 

8. Wzór potwierdzenia wraz z wykazem składników mienia powierzonych   

 w używanie/znajdujących się w administracji, 

9. Wzór potwierdzenia salda, 

10. Wzór zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, 

11. Wzór protokołu weryfikacji wybranych pozycji aktywów i pasywów, 

12. Wzór protokołu zbiorczego z rozliczenia wyników inwentaryzacji dokonanej poprzez spis  

        z natury lub potwierdzenia salda, 

13. Wzór protokołu zbiorczego z rozliczenia wyników inwentaryzacji dokonanej drogą weryfikacji 

stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów i pasywów, 

14. Wzór protokołu likwidacji rzeczowych składników majątkowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 1  

do Instrukcji w sprawie gospodarki  

majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku  

i zasad odpowiedzialności  

za powierzone mienie 

 

 

.......................dnia ................... 20 ... r. 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

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

(stanowisko) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam niniejszym, że znane mi są obowiązki oraz świadomy (a) jestem odpowiedzialności 

materialnej na podstawie art.114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy 

w ................................................... w ...............................................  . 

Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie powierzone 

mi bezpośrednio, tj.: 

 

1.  ............................................. 

2.  ............................................. 

 

jak również za mienie, nad którym powierzono mi nadzór w związku z pełnioną funkcją, stosownie 

do treści przepisów art. 124 kodeksu pracy. 

Zobowiązuję się jednocześnie do zwrotu ww. mienia lub wyliczenia się w wypadku 

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

 

 

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

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)         (data i podpis pracownika) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 2 do Instrukcji  

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym,  

inwentaryzacji majątku  

i zasad odpowiedzialności  

za powierzone mienie 

 

 

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

(Nazwa jednostki – pieczęć) 

 

 

Spis inwentarza 
 

(wywieszka) 

 

 

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

Komórka organizacyjna 

 

Lp.           Nazwa   przedmiotu   Ilość     Nr  inwentarzowy 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

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

          (miejscowość)                 (podpis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 3 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

.................. dnia,.................. 20.... r. 

(imię i nazwisko) 

(stanowisko) 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że jako osoba odpowiedzialna za składniki majątkowe, będące 

w użytkowaniu Wydziału…………………………….., że wszystkie dowody przychodu 

i rozchodu inwentaryzowanych składników majątkowych zostały przekazane do 

Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz zostały do chwili 

spisu z natury ujęte w ewidencji. 

2. Oświadczam, jako osoba odpowiedzialna za składniki majątkowe (sprawująca pieczę), że 

brałem/am czynny udział w inwentaryzacji powierzonych mi składników 

majątkowych w …………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres jednostki) 

w dniu     ........................................ / w dniach od …………………………………. do

 .................................................................. *) 
i stwierdzam, że spisem z natury objęto wszystkie składniki majątkowe, zgodnie  

z zakresem przedmiotowym określonym w zarządzeniu Kierownika jednostki  

nr . z dnia ....................... 

3. Oświadczam, że w arkuszach spisu z natury i w protokole inwentaryzacji objęto  

wszystkie znajdujące się w Starostwie składniki rzeczowe, stanowiące ich stan faktyczny. 

4. Wnoszę uwagi i zastrzeżenia /nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń*) do pracy  

zespołu spisowego. 

5. Wnoszę zastrzeżenia / nie wnoszę zastrzeżeń*) do wyceny składników majątkowych 

i do wyniku wstępnego rozliczenia. 

6. Wnoszę uwagi do:  ................................................................................................................  

(Podpis osoby odpowiedzialnej) 

*)niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 4 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

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

(Nazwa jednostki – pieczęć) 

 

Arkusz spisu  

z natury – uniwersalny 
Str. .............. 

Rodzaj inwentaryzacji –  ............................................................................................................................  

Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji –  ...............................................................................................  

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

 (Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej)                                     (Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej) 

 

          Skład komisji inwentaryzacyjnej              Inne osoby i stanowisko służbowe 

          (Zespołu spisującego)               (Imię, nazwisko i stanowisko służbowe) 

            (Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)   

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

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

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

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

 

 

Lp. 

KTM- symbol indeksu Nazwa 

(określenie) 

przedmiotu 

spisowego 

 

 

J.m. 

Ilość 

stwierdzona 

 

Cena 

 

Wartość 

 

Uwagi  

 1.               2.                 3.    4.          5.    6.      7.     8. 

        

        

        

        

        

        

 

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

                                                                                                        (podpis) 

 

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

                                    (imię i nazwisko)                        (podpis)  

 

Skład komisji inwentaryzacyjnej: 

 

Przewodniczący:  ...........................................   ..................................  

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

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

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

               (imię i nazwisko)             (podpis) 

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



 
Załącznik Nr 5 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

 

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY 

przeprowadzonej w dniu ............................. w kasie Starostwa Powiatowego w Staszowie 

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia   nr  .................  Starosty 

Staszowskiego z dnia ............................................................................. w następującym 

składzie: 

1) przewodniczący     .................................................  

2) członek  .............................................. 

3) członek  .............................................. 

w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:  ...............................................................  

w dniu  .......................... r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie  

środków   pieniężnych   oraz   druków   ścisłego   zarachowania   dotyczących   gospodarki 

kasowej. 

1. Wszystkie środki pieniężne pozostające w kasie przed rozpoczęciem spisu zostały 

wpłacone do banku/ stan środków pieniężnych w kasie wynosi.......................... zł (słownie 

zł ........................ )*) 

2. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldami raportów kasowych  

zamkniętych w dniu ...................................... r. o numerach: 

a) .........................................  

b) ........................................  

c) ........................................  

Numery ostatnich wykorzystanych dowodów kasowych:  

a) kwitariusze przychodowe: 

b) dowód „kasa wypłaci - KW" 

3. Stwierdzono/nie stwierdzono*) innych składników majątkowych w kasie. 

4. Druki ścisłego zarachowania niewykorzystane: 

a) kwitariusze przychodowe rozpoczęte: 

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

b kwitariusze przychodowe nie rozpoczęte:  

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

c) dowody „kasa wypłaci - KW" rozpoczęte......... 

d) dowody „kasa wypłaci - KW" nie rozpoczęte:... 

e) druki raportów kasowych od nr.............do nr............... 



5. Stwierdzono/nie stwierdzono*) różnic między stanem faktycznym, a ewidencyjnym 

w odniesieniu do wartości pieniężnych. 

6. Inne ustalenia Zespołu Spisowego: 

1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia w którym znajduje się 

kasa: ..................................................................... 

2) inne uwagi: .....................................................................................................................  

7. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokóle, osoby materialnie odpowiedzialne 

zgodnie z załączonym  oświadczeniem nie wnoszą zastrzeżeń/wnoszą zastrzeżenia *) co 

do treści merytorycznej protokółu, członków zespołu spisowego oraz sposobu 

przeprowadzenia spisu. 

8. Protokół niniejszy sporządzony został w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawiono  

w kasie. 

Podpisy zespołu spisowego: 

Podpis osób materialnie odpowiedzialnych: 

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

*) niepotrzebne skreślić 
 

 
 



Załącznik Nr 6 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY  

Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia Kierownika jednostki 

nr     /           z dnia …………..r. w składzie: 

1) przewodniczący     

2) sekretarz  

3) członek                     

4) członek                   

wykonał w dniu r. opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy 

sporządzaniu spisu z natury w : 

a)    ................................  
 

b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych: 

………………………………….. 

……………………………………. 

c)osoby odpowiedzialne …………………………………………….. 
 

1. Spisu dokonano w obecności w/w osób odpowiedzialnych. 

2. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że wszystkie wskazane składniki majątkowe  

podlegające inwentaryzacji zostały/ nie zostały *) ujęte w protokole z inwentaryzacji. 

……………………………………………………………………………………… 
 

3. W   czasie   dokonywania   spisu   z   natury   stwierdzono/nie   stwierdzono*)  usterek 

i nieprawidłowości w zakresie ewidencji i zabezpieczenia składników majątkowych. 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. W trakcie dokonywania spisu z natury zespół spisowy napotkał /nie napotkał na 

trudności. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Inne uwagi 

Staszów, dnia ………..  r. 

Podpisy członków zespołu spisowego:                Podpisy osób odpowiedzialnych: 

…………………………………  .............................................  

*)niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 7 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

 

PROTOKÓŁ 

Z INWENTARYZACJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA  

W WYDZIALE.....................................  

Zespół spisowy w składzie: 

Przewodniczący:  ............................................  

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

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

Osoba odpowiedzialna: ........................................  

Termin inwentaryzacji: ............................ r. 

I.   Specyfikacja spisanych druków ścisłego zarachowania  

Lp. Wyszczególnienie Numery Jedn. 

miary 

Ilość 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

II. Wnioski zespołu spisowego dotyczące inwentaryzowanych druków ścisłego 

zarachowania ujętych w protokole. 

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

Staszów, dnia ....................... r. 

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej Podpisy członków zespołu 

spisowego: 

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

 

Podpis Naczelnika Wydziału .......................................... 

 



 
Załącznik Nr 8 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

Staszów, dnia.. 

Znak: .................. /..../ 

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

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

 ........... W związku z inwentaryzacją majątku w Starostwie Powiatowym w Staszowie za

 ........... r. (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku                 

o rachunkowości tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2342  z późn. zm.) uprzejmie prosi 

się o potwierdzenie wykazanego w księgach rachunkowych Starostwa stanu, 

wymienionych w załączniku do niniejszego pisma, składników aktywów Starostwa 

powierzonych w używanie Waszej jednostce, według stanu na dzień 

.............................roku. 

 

Prosimy o przekazanie potwierdzenia w powyższym zakresie do Starostwa Powiatowego 

w Staszowie, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia ......................................................... roku. 

 

W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Panem/Panią  .................  

 .................. ,    tel.    ..........................     lub    z    Panem/Panią     ....................................... ,    tel. 

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

Zał: szt. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Staszów, 
Znak: .................. /..../ ........  
 

 

 

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

 

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

 

 

 

 ........... W związku z inwentaryzacją majątku w Starostwie Powiatowym w Staszowie za
 ........... r. (na podstawie art.26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku                      
o rachunkowości tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2342  z późn. zm.) uprzejmie prosi się            
o potwierdzenie wykazanego w księgach rachunkowych Starostwa stanu, wymienionych     
w załączniku do niniejszego pisma, składników aktywów Starostwa znajdujących się                
w zasobach Waszej jednostki, według stanu na dzień ..............................roku. 
 

Prosimy o przekazanie potwierdzenia w powyższym zakresie do Starostwa Powiatowego           

w Staszowie,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia...................................roku. 

 

W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Panem/Panią  .................  

tel.     ...........................................................      lub     z    Panem/Panią      ....................... ,     tel. 

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

Zał: szt. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Pieczęć jednostki 

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W 

STASZOWIE 

powierzonych w używanie/znajdujących się w administracji  

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

 

podlegających inwentaryzacji wg. stanu na dzień ................................r. drogą uzyskania 

od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych 

Starostwa stanu tych składników 

 

Lp. Nr 

inwentarzowy 

Nazwa składnika 

majątkowego 

Miejsce  Wartość 

początkowa 

Podstawa 

używania 

Uwagi 

       

       

       

 
Określenie symboli tytułu używania:      Potwierdzenie kontrahenta 
N - najem 

D — dzierżawa       .................................................... 
U — użyczenie        (pieczęć firmowa) 

   P — pozostałe tytuły 

 

 

 

Osoby wyznaczone do przeprowadzenia inwentaryzacji 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 9 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

 

(ODCINEK „A") 

 

Pieczęć jednostki    Nazwa i adres kontrahenta 

       

 

Wydruk potwierdzenia salda nr: ……………………………….. 

Na podstawie art. 26, ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.) wzywamy Was do potwierdzenia                 

w terminie 10 dni, na odcinku „B", zgodności następujących sald figurujących w naszych 

księgach, na dzień: …………… r. 

 

Opis Termin 

płatności 

Kwota na dobro 

  Nasze Wasze 

  Należność Odsetki  
     

     
     

     
     
     
     
     
     

 
Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności. 

W przypadku niezgodności prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji składających się 

na różnicę salda. 

Wyjaśnienia, tel ...... .......................... 

 

 

 

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

Podpis wystawcy Podpis potwierdzającego–osoby upoważnionej do 

reprezentowania jednostki 

 

 

 

 

 
 

 



(ODCINEK „B") 

Nazwa i adres kontrahenta     Pieczęć jednostki  

 

 

 

Wydruk potwierdzenia salda nr: …………… 

Na podstawie art. 26, ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.) wzywamy Was do potwierdzenia                    

w terminie 10 dni, na odcinku „B", zgodności następujących sald figurujących w naszych 

księgach, na dzień: …………….. r. 

 

 

Opis Termin 

płatności 

Kwota na dobro 

  Nasze Wasze 

  Należność Odsetki  
     

     
     

     
     
     
     
     
     

 
Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności. 

W przypadku niezgodności prosimy o przesłanie specyfikacji transakcji składających się 

na różnicę salda. 

Wyjaśnienia, tel. ..... .......................... 

Wezwanie do uzgodnienia kont 

 

 

 

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

Podpis wystawcy Podpis potwierdzającego–osoby upoważnionej do 

reprezentowania jednostki 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Z

a



Załącznik Nr 10 do Instrukcji   

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad 

odpowiedzialności za powierzone mienie  

(Nazwa jednostki - pieczęć) 

 

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych 
 

Pieczęć firmowa Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych na dzień …........ r. Dotyczy                Strona 

Lp. 

Nr 
dokumentu KTM - 

symbol 
indeksu 

Nazwa (określenie) przedmiotu 
spisowego 

j.m. cena 

Stan faktyczny 
w dniu spisu 

Stan księgowy w 
dniu spisu 

Różnice inwentaryzacyjne 
Różnica do 
księgowania 
na kontach Uwagi 

ark. Poz. 
ilość wartość ilość wartość 

Niedobory  Nadwyżki 
Wn Ma blok karta ilość wartość ilość wartość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

                  

                  

 

Sporządził: …................................. 

 

Staszów, dnia …......... 



Załącznik Nr 11 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

 

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI WYBRANEJ POZYCJI AKTYWÓW I PASYWÓW 

 

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

pieczęć firmy 

 

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI NR 

Saldo konta ................ (numer konta) „ ............................................................... (nazwa konta)” 

na dzień .................... 

Zespół weryfikacyjny w składzie:       1 ..................................................................................... 

2 ..................................................................................... 

3...................................................................................... 

w dniu ......................... zweryfikował saldo konta ..................................................................... 

i stwierdził, że saldo konta wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i 

zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone oraz  

wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych. 

Saldo obejmuje: 

a) : zł 

b)  zł 

c)  zł 

Saldo końcowe na dzień ................................wynosi ....................................zł. 

 

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

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową) 

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:  

1......................................................... 

2......................................................... 

3.......................................................... 

Zatwierdzono: 

(Główny księgowy/Skarbnik Powiatu) (Kierownik jednostki) 



 
Załącznik Nr 12 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

 

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

(Nazwa jednostki – pieczęć) 

 

Protokół zbiorczy z rozliczenia wyników inwentaryzacji 

dokonanej poprzez spis z natury lub potwierdzenia salda. 
 

Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: 

1. ..................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. .......................................................... 

5. ........................................................ 

na posiedzeniu w dniu ............................... r. dotyczącym rozliczenia inwentaryzacji dokonanej 

poprzez spis z natury lub potwierdzenia salda w Starostwie Powiatowym w Staszowie w dniach 

..................... r. do ............................ r. dokonała następującego rozliczenia: 

 

a) nazwa obiektu Starostwo Powiatowe w Staszowie, 

b) rodzaj składników majątkowych:  

1) ................................................................ 

2) ............................................................... 

3) ..................................................................... 

4) ..................................................................... 

5) ....................................................................... 

6) ........................................................................... 

 

c) rozliczenie obejmuje okres według stanu na dzień ............................. r.  

 

I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji dokonanej poprzez spis z natury wg arkuszy spisu z natury 

od nr ...............do nr ....................... oraz „Zestawienia różnic inwetaryzacyjnych” następujących 

składników majątku: 

1) ................................................................ 

2) ............................................................. 

3) ............................................................. 

 

1) niedobory ogółem 0 zł 

2) nadwyżki ogółem 0 zł 

 

II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji dokonanej poprzez potwierdzenia salda: 

1) ................................................................ 

2) ............................................................. 

3) ............................................................. 

 



III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co 

następuje: 

1) Ujawniono nadwyżkę w kwocie 0,00 zł 

2) Przyczyny powstania ww. niedoborów (nadwyżek) ocenia następująco: 

3) Zdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory (nadwyżki) należy zakwalifikować 

jako: 

a) niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych, 

b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie odpowiedzialne jak niżej: 

 

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

 (podpis przewodniczącego komisji)  

1. .............................................. (sekretarz) 

2. .............................................. 

3. ............................................... 

4. ..............................................  

             (podpisy członków komisji)  

 

Opinia radcy prawnego: 

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

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

 

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

     (data)     (podpis) 

 

Opinia głównego księgowego: 

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

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

   ........................................ ................................... 
     (data)     (podpis) 

Zatwierdzono: 

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

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

   ........................................ ................................... 
     (data)     (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 13 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

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

(Nazwa jednostki – pieczęć) 

 

Protokół zbiorczy z rozliczenia wyników inwentaryzacji 

dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją 

księgową aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją poprzez 

spis z natury lub potwierdzeniem sald. 

 
Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: 

1. .......................................... 

2. .............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

 

na posiedzeniu w dniu ................................ r. dotyczącym inwentaryzacji przeprowadzonej 

drogą weryfikacji sald w Starostwie Powiatowym w Staszowie według stanu na dzień 

............................. r.  dokonała 

następującego rozliczenia: 

 

a) nazwa obiektu Starostwo Powiatowe w Staszowie, 

b) rodzaj składników majątkowych:  

 1) wartości niematerialne i prawne, 

 2) grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony  

 3) prawa zakwalifikowane do nieruchomości (prawo wieczystego użytkowania gruntów, 

spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych i użytkowych), 

 4) udziały i akcje w spółkach kapitałowych, 

 5) środki trwałe pozostałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury), 

 6) środki pieniężne w drodze, 

 7) należności sporne i wątpliwe, 

 8) rozrachunki z tytułów publicznoprawnych, 

 9) należności i zobowiązania  z osobami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych, 

 10) rozrachunki z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych z podległymi jednostkami 

budżetowymi, 

 11) rozrachunki budżetu powiatu, 

 12) środki trwałe w budowie (inwestycje), 

 13) rozrachunki z pracownikami, 

 14) fundusze jednostki, 

 15) dochody i wydatki budżetu powiatu, 

 16) niewykorzystane i niewygasające wydatki, 

 17) rozliczenia międzyokresowe budżetu, 

 18) konta wynikowe budżetu. 

c) rozliczenie obejmuje okres według stanu na dzień ................................. r.  

 



I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald : 

 

Lp. Nazwa składnika Symbol 

konta 

Stan Nr 

protokołu 

weryfikacji 

księgowy ustalony w 

drodze 

weryfikacji 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

 

II. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co 

następuje: 

1) Salda objęte niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i 

prawidłowe. 

2) Niniejszy protokół stanowi załącznik nr ............ do sprawozdania finansowego za rok .................... 

 

Data i podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej: 

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

 (podpis przewodniczącego komisji)  

1. .............................................. (sekretarz) 

2. .............................................. 

3. ............................................... 

4. ..............................................  

             (podpisy członków komisji)  

 

Opinia radcy prawnego: 

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

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

 

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

     (data)     (podpis) 

 



Opinia głównego księgowego: 

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

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

   ........................................ ................................... 
     (data)     (podpis) 

Zatwierdzono: 

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

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

   ........................................ ................................... 
     (data)     (podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 14 do Instrukcji 

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad  

odpowiedzialności za powierzone mienie 

 

PROTOKÓŁ 

 

likwidacji rzeczowych składników majątkowych 

 

 

 Komisja Likwidacyjna powołana na podstawie Zarządzenia Starosty Nr ..............................      

z dnia ............................. w składzie: 

1) ...............................................................  .......................................................................... 
  (imię i nazwisko)     (stanowisko służbowe) 

2) ................................................................  .......................................................................... 

3) ................................................................  .......................................................................... 

dokonała przeglądu i oceny wyposażenia wycofanego z użytkowania i przeznaczonego do likwidacji. 

W czasie tych czynności Komisja uznała za wyeksploatowany  (zużyty) niżej wymieniony sprzęt 

i proponuje jego likwidację: 

 

Lp. Składnik 

majątku 

Ilość Nr 

inwentarzowy 

Wartość 

jednostkowa 

w zł 

Wartość w 

zł 

Przyczyna i rodzaj 

likwidacji 

       

OGÓŁEM   

 

 

Spis przedmiotów zamknięto pozycją nr ................................ 

 

Uwagi komisji: 

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

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

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

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

W załączeniu orzeczenia techniczne na likwidowane środki trwałe. 

 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

dnia ..........................      Podpisy członków komisji: 

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

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

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

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

................................................................ 
(data i podpis kierownika jednostki) 

 

 

 

 


