
Zarządzenie nr 44/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 22.11.2021 roku  

 

w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych  

zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej  

i I Liceum Ogólnokształcącym  

w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW 

 

Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. 

z dnia 2019.02.22) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10) i §15 rozporządzenia 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342 t.j. z dnia 2020.03.03), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z wprowadzeniem w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej i I Liceum 

Ogólnokształcącym możliwości korzystania z karty przedpłaconej wydatkowej jako formy zaliczki 

służbowej udzielanej na cele służbowe jednostki wprowadza się dodatkowy zapis dla wskazanych 

jednostek. 

§ 2 

 

W części I. „ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH”,  

w rozdziale 9 „Procedury udzielania zaliczki na wydatki służbowe”, zmienia się sposób i kwotę 

udzielanej zaliczki (kwota zaliczki nietypowej, jednorazowej pozostaje bez zmian) i wprowadza się 

zapis: 

Karta bankowa przedpłacona wydatkowa wydana przez bank zostanie zasilona przez CUW 

z rachunku bankowego wydatków jednostki na wniosek Dyrektora jednostki maksymalną kwotą 

1000 zł w celu łatwiejszego dostępu do środków finansowych. Rozliczenie wydanych środków 

finansowych w poszczególnych paragrafach następuje na podstawie dostarczonych dokumentów 

księgowych do 25-go dnia każdego miesiąca. Po rozliczeniu następuje ponowne zasilenie karty do 

wysokości 1000 zł. Końcem roku kartę przedpłaconą należy rozliczyć do 20-go grudnia. 

 

W części V. „WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH I ZASADY ICH PROWADZENIA ORAZ ICH 

POWIĄZANIA Z KONTAMI KSIĘGI GŁÓWNEJ”,  

w rozdziale 1 „Wykaz ksiąg pomocniczych” w Zespole 1 – „Środki pieniężne i rachunki 

bankowe”, następujące konto analityczne:  
 

1. 130-2KART – karta przedpłacona (dla dziennika Wydatków) 



§ 3 

 

W rozdziale 3 „Opis kont analitycznych” w Zespole 1 wprowadza się opis konta wymienionego 

w §2 niniejszego zarządzenia z następującym komentarzem:  

 

Konto 130-2KART – karta przedpłacona 

Konto służy do ewidencji gotówki znajdującej się na karcie przedpłaconej służącej do drobnych 

zakupów jednostki i jest przypisane do dziennika Budżet.  

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki zasilające rachunek bankowy karty przedpłaconej, 

a na stronie Ma – rozchody środków, czyli wydatek z karty przedpłaconej, (ujęty zgodnie 

z klasyfikacją budżetową dla dziennika Budżet) oraz inne ponoszone opłaty np.: za prowadzenie 

rachunku, prowizje bankowe. 

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki na karcie przedpłaconej. Końcem roku 

kartę przedpłaconą należy rozliczyć do 20-go grudnia.  

 
Typowe zapisy strony Wn konta 130-2KART rachunek karty przedpłaconej 
 
Treść operacji        Konto przeciwstawne 

 
 wpływ środków budżetowych na zasilenie karty przedpłaconej  141 
 zwrot gotówki na rachunek bankowy karty-rozliczenie zaliczki  234 
 korekty rozliczenia zaliczki      234 

 
 
Typowe zapisy strony Ma konta 130-2KART rachunek karty przedpłaconej 
 
Treść operacji        Konto przeciwstawne 
 

 Wypłata zaliczki,       234, 240 
 Korekty rozliczenia zaliczki      234 
 Zapłata z tytułu zobowiązań,      201 
 Prowizje i opłaty za usługi bankowe,     402 
 Omyłkowe obciążenia bankowe,     240 
 Zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu,  141 
 Zmniejszenia uprzednio zaksięgowanych kosztów (-)    401-409 

 
 

Do rachunku bankowego karty przedpłaconej bank nie generuje wyciągów bankowych, toteż zapisy 

na koncie 130-2KART są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych o nazwie „Zestawienie 

operacji dla kart przedpłaconych”. 

 

Na koncie 130-2KART obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 

błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, przepływu split VAT, korekt wprowadza się dodatkowo 

techniczny zapis ujemny. Dopuszczalne jest również stosowanie innych niż dokumenty bankowe 

dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

 

 

 



§ 4 

 

W części V. „WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH I ZASADY ICH PROWADZENIA ORAZ ICH 

POWIĄZANIA Z KONTAMI KSIĘGI GŁÓWNEJ”,  

w rozdziale 1 „Wykaz ksiąg pomocniczych” w Zespole 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”, 

następujące konto analityczne:  

 

 234-6KART – karta przedpłacona 

 

§ 5 

 

W części V. „WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH I ZASADY ICH PROWADZENIA ORAZ ICH 

POWIĄZANIA Z KONTAMI KSIĘGI GŁÓWNEJ”  

w rozdziale 3 „Opis kont analitycznych” w Zespole 2 wprowadza się opis konta wymienionego 

w §4 niniejszego zarządzenia z następującym komentarzem:  

 

Konto 234-6KART – karta przedpłacona  

Konto służy do ewidencji gotówki znajdującej się na karcie przedpłaconej przypisanej do dziennika 

Budżet jednostki.  

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki, czyli kwota zasilenia karty, a na stronie Ma – 

rozchody gotówki z karty przedpłaconej.  

W dzienniku Budżet kwota zapłaty za nabyte towary i usługi musi być ujęta zgodnie z klasyfikacją 

budżetową i kontrahentem. 

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki na karcie przedpłaconej. Końcem roku 

konto nie wykazuje salda kartę przedpłaconą należy rozliczyć do 20-go grudnia. 

 

§ 6 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 listopada 2021 roku. 
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