
Zarządzenie nr 8/2018 

Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 27 marca 2018 r.  

 

w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi  

realizowanej przez CUW oraz  
w sprawie przyjęcia zasad klasyfikacji wydatków dla zadań związanych  

ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w jednostkach oświatowych 

 
 
 
Na podstawie 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 
(Dz.U.2017.1911 z 2017.10.13) oraz na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1 

1. Wprowadzam zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW, 
określone w §3.  

2. Wprowadzam nowe zasady klasyfikacji wydatków dla zadań związanych ze 
stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
jednostkach oświatowych, określone w §4.  

 

§ 2 

1. Zmiany, o których mowa w §1 pkt 1 obowiązują następujące jednostki obsługiwane w 
ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW:  

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn-Koźle, 
2) Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, Kędzierzyn-Koźle, 
3) Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielna 1, Kędzierzyn-Koźle, 
4) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle, 
5) I Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegorza Piramowicza 36, Kędzierzyn-Koźle, 
6) Bursa Szkolna, ul. Piastowska 19, Kędzierzyn-Koźle, 
7) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. Boh. Westerplatte 1, Kędzierzyn-Koźle, 
8) Zespół Szkół nr 1, ul. Skarbowa 2, Kędzierzyn-Koźle, 
9) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Skarbowa 4, 

Kędzierzyn-Koźle, 
10) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Krasickiego 10, Kędzierzyn-Koźle, 
11) Publiczne Ognisko Artystyczne, ul. Kościuszki 40, Kędzierzyn-Koźle, 
12) II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Matejki 19, Kędzierzyn-Koźle, 
13) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7, Kędzierzyn-

Koźle, 



14) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Mostowa 7, Kędzierzyn-
Koźle, 

15) Zespół Szkół nr 3, ul. Sławięcicka 79, Kędzierzyn-Koźle. 
2. Zmiany, o których mowa w §1 pkt 2 obowiązują następujące jednostki oświatowe 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 
1) Zespół Szkół nr 1, ul. Skarbowa 2, Kędzierzyn-Koźle, 
2) Zespół Szkół nr 3, ul. Sławięcicka 79, Kędzierzyn-Koźle, 
3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7, Kędzierzyn-

Koźle, 
4) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. Boh. Westerplatte 1, Kędzierzyn-Koźle, 
5) I Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegorza Piramowicza 36, Kędzierzyn-Koźle, 
6) II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Matejki 19, Kędzierzyn-Koźle, 

 

§ 3 

1. W rozdziale I. ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH wprowadza się 
następujące zmiany:  

a. w podrozdziale 1. Podstawa prawna wykreśla się myślnik o brzmieniu: 
„rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.760 t.j. z dnia 2017.04.11), zwane dalej 
rozporządzeniem”, 
w jego miejsce wprowadza się myślnik o brzmieniu: „rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (Dz.U.2017.1911  
z 2017.10.13)”; 

b. w podrozdziale 1. Podstawa prawna wykreśla się myślnik o brzmieniu: 
„rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U.2010.44.255 z dnia 
2010.03.22)”, w związku z utratą mocy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 
roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1475 z 2017.08.02), która w art. 11 
zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez 
jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, 
tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdawczości 
wydatków strukturalnych; 

c. w podrozdziale 4. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,  
w związku ze zmianą wzorów sprawozdań finansowych wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 
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, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla sprawozdań 
sporządzanych za 2018 rok i kolejne, wprowadza się do stosowania następujące 
wzory sprawozdań finansowych: 

i. bilansu jednostki budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 
5 do rozporządzenia, 

ii. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) – w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 10 do rozporządzenia, 

iii. zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej – w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 11 do rozporządzenia, 

iv. informacji dodatkowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do 
rozporządzenia; 

d. w podrozdziale 6. Wydatki strukturalne, w związku z wejściem w życie 
znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych wprowadzonych 
ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1475  
z 2017.08.02) wykreśla się wszystkie zasady opisane w podrozdziale 6. 

 

2. W rozdziale II. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA 
WYNIKU FINANSOWEGO wprowadza się następujące zmiany:  

a. w podrozdziale 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów w pkt. 2, 
3, 10,13 wykreśla się wartość „3.500,00 zł”, w to miejsce wprowadza się 
wartość „10.000,00 zł”; 

b. w podrozdziale 3. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe wykreśla się wartość 
„3.500,00 zł”, w to miejsce wprowadza się wartość „10.000,00 zł”, 

w związku z ustalonym, w oparciu o ustawę o podatku dochodowym, progiem 
istotności obowiązującym dla wartości niematerialnych i prawnych oraz środków 
trwałych, w kwocie 10.000 zł. 

 

3. W rozdziale IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT, OPIS KONT wprowadza się 
następujące zmiany: 

a. w zapisach dotyczących Konta 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”, 
w części „ujmowanych po stronie Wn”, usuwa się z pkt. 3 określającego 
poniesione koszty ulepszenia środka trwałego słowo „adaptacja”; 

b. w zapisach dotyczących Konta 130 – „Rachunek bieżący jednostki”, w części 
„dokumentów źródłowych będących podstawą zapisów”, dodaje się zapis: 
„dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów 
księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów”. 

 

4. W zasadach (polityki) rachunkowości wprowadza się następujące zmiany: 
a. nazwę Zespół 0 – „Majątek Trwały” zmienia się na nazwę Zespół 0 – „Aktywa 

trwałe”; 
b. usuwa się konto syntetyczne pozabilansowe 975 – „Wydatki strukturalne”. 



 

§4 

ZASADY KLASYFIKACJI WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH  
ZE STOSOWANIEM SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U.2017.2203 z 2017.11.29) do wydatków na kształcenie specjalne zalicza się 
wyłącznie wydatki poniesione na zadania wynikające z realizacji zaleceń zawartych  
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, oraz wydatki na zapewnienie warunków ich realizacji. 

2. Wydatki na zadania finansowane są z budżetu szkoły w ramach uchwalonego planu 
finansowego na dany rok budżetowy w dziale 801 – Oświata i Wychowanie,  
w rozdziale: 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach  
I stopnia oraz szkołach artystycznych. 

3. Zgodnie z art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27.10.2017 roku 
szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziale 80152 ustala się 
następująco: 

a. wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela zajęć rewalidacyjnych  
(w pełnej wartości ujmującej wszystkie koszty zatrudnienia), 

b. wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia 
specjalistyczne wynikające z orzeczeń, o których mowa w art. 71 b) ust. 3,  
(np. wynagrodzenie nauczyciela logopedy, psychologa, pedagoga, w wysokości 
odpowiadającej liczbie godzin zaplanowanych na dany rok szkolny do realizacji  
z uczniami/dziećmi posiadającymi orzeczenia, o których mowa w art. 71 b) ust. 
3 ustawy o systemie oświaty), 

c. wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia 
specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do 
użytku dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d. wydatki rzeczowe ponoszone na edukację uczniów z orzeczeniami, z których 
korzystać będą pozostali uczniowie rozliczane będą współczynnikiem 
proporcjonalności. Współczynnik proporcjonalności ustala się jako iloraz liczby 
uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty oraz liczby uczniów ogółem w szkole. Liczbę uczniów ustala się w 
oparciu o dane SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, 
poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem zmian zaistniałych w ciągu 
roku. Wyliczony współczynnik przyjmuje się z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku. 

 

§5 

Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do ich 
stosowania w procesie klasyfikacji wydatków w rozdziale 80152. 



§6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

§7 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2018 roku. 

2. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc zarządzenie 29/2017 z 22 grudnia 2017 roku. 

 

 

/-BEATA MALAJKA 

Dyrektor CUW 


