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Zarządzenie nr 12/2019 

Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

 

w sprawie wprowadzenia zmian  
w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostkach 
obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW 

 
 
 

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 t.j. z dnia 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.2017.2077 t.j. z dnia 2017.11.10), zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
W związku z zawarciem umów nr 15/2018 z 4.09.2018r. oraz 10/2019 z 18.01.2019r. pomiędzy 
firmą VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu a Powiatowym Centrum Usług Wspólnych 
w Kędzierzynie-Koźlu, dotyczących wdrożenia oraz użytkowania w 2019 roku aplikacji 
hostowanych przez VULCAN Sp. z o.o. – FINANSE VULCAN, jak również wprowadzenia 
od dnia 1 stycznia 2019 roku obsługi finansowo-księgowej na aplikacji FINANSE VULCAN,  
do zakładowego planu kont: 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn-Koźle 
(załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku – tylko w obrębie 
zapisów księgowych dotyczących Dziennika PCPR PFRON; dziennik główny 
pozostaje bez zmian). 

 Domu Dziecka, ul. Skarbowa 8, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 2 do Zarządzenia 
2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Domu Pomocy Społecznej, ul. Zielna 1, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 3 do 
Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle 
(załącznik nr 4 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegorza Piramowicza 36, Kędzierzyn-Koźle 
(załącznik nr 5 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Bursy Szkolnej, ul. Piastowska 19, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 6 do Zarządzenia 
2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. Bohaterów Westerplatte 1, Kędzierzyn-
Koźle (załącznik nr 7 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  
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 Zespołu Szkół nr 1, ul. Skarbowa 2, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 8 do 
Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn-
Koźle (załącznik nr 9 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Krasickiego 10, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 10 
do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Publicznego Ogniska Artystycznego, ul. Kościuszki 40, Kędzierzyn-Koźle 
(załącznik nr 11 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Jana Matejki 19, Kędzierzyn-Koźle (załącznik 
nr 12 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7, Kędzierzyn-
Koźle (załącznik nr 13 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Mostowa 7, Kędzierzyn-
Koźle (załącznik nr 14 do Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 Zespołu Szkół nr 3, ul. Sławięcicka 79, Kędzierzyn-Koźle (załącznik nr 15 do 
Zarządzenia 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku),  

 

wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

I. W części: 
Rozdział I. „ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH”  

 
pkt 3. „Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych” 
dokonuje się zmiany zapisu na: 

 
„2. Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest w oparciu o programy: 

b. FINANSE VULCAN, firmy VULCAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 
na podstawie licencji 27736, umowy nr 10/2019 z dnia 18.01.2019r. na zakup licencji  
i użytkowanie aplikacji”. 

 
 

pkt 5. „Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sposób prowadzenia ksiąg 
rachunkowych” 
dokonuje się zmiany zapisu na: 

 
„1. Księgi rachunkowe (nazwa jednostki) prowadzone są przy użyciu programu 
komputerowego i stanowią zbiory danych zawarte w aplikacji FINANSE VULCAN.” 
 
„4. Bazy i dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych. W zakresie 
działalności własnej (nazwa jednostki) wyodrębniono dzienniki finansowane ze: 

 środków Budżetowych – Dziennik Wydatki ze skróconą nazwą jednostki, 
 środków Dochodów – Dziennik Dochody ze skróconą nazwą jednostki, 
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 środków ZFŚS – Dziennik ZFŚS ze skróconą nazwą jednostki, 
 środków Depozytu – Dziennik Depozyt ze skróconą nazwą jednostki, 
 środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Dziennik jednostki ze skróconą 

nazwą programu.” 
 
 

pkt 9. „Procedury udzielania zaliczki na wydatki służbowe. Postępowanie przy 
udzielaniu zaliczek”  
wprowadza się dodatkowe zapisy uszczegółowiające dotyczące wypłacania zaliczek: 

 
„Zaliczka na nietypowy cel może być wypłacona jednorazowo w kwocie wyższej niż ustalona 
dla standardowych zaliczek. Nietypowym, jednorazowym celem może być np. wypłata 
uczniom kieszonkowego na praktyki zawodowe, wyjazd zagraniczny uczniów itp. W takim 
przypadku wysokość zaliczki, termin jej podjęcia oraz rozliczenia winien być uzgodniony  
z Dyrektorem CUW oraz Głównym Księgowym CUW.  
Pobranie zaliczki nietypowej, jednorazowej nie powinno przekroczyć kwoty 25.000 zł. 
Konieczność pobrania zaliczki nietypowej, jednorazowej winno być uzasadnione przez 
Dyrektora jednostki; wypłata środków pieniężnych następuje po akceptacji wysokości zaliczki 
przez Dyrektora CUW oraz Głównego Księgowego CUW.” 
 
 
II. W części: 

Rozdział V. „WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH I ZASADY ICH 
PROWADZENIA ORAZ ICH POWIĄZANIA Z KONTAMI KSIĘGI GŁÓWNEJ” 
 
pkt 3. „Opis kont analitycznych”  
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. W Zespole 0 - „Aktywa Trwałe”, dodaje się następujące konta analityczne:  

Konto 080-1INWE – Inwestycje 
 
Konto 080-1INWE – Inwestycje  
służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków 
trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne oraz zakupów gotowych środków 
trwałych. 
Na stronie Wn konta 080-1INWE 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, 

4) zakupów gotowych środków trwałych. 
Na stronie Ma konta 080-1INWE ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych,  
w szczególności: 

1) środków trwałych; 
2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji. 

 
 

2. W Zespole 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”, dodaje się następujące konta 
analityczne: 



4 
 

130-0WYDA – Wydatki budżetowe  
135-0ZFŚS – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

 
Konto 130-0WYDA - wydatki budżetowe 
służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu 
wydatków i wpływów budżetowych objętych planem finansowym. 
W zakresie wydatków na stronie Wn konta 130-0WYDA ujmuje się wpływy środków 
pieniężnych: 

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym,  
w korespondencji z kontem 223; 

2) zwrotu wydatków roku bieżącego. 
W zakresie wydatków na stronie Ma konta 130-0WYDA ujmuje się: 

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również 
środki pobrane w gotówce (zaliczki) na realizację wydatków budżetowych (ewidencja 
szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w koresponden-
cji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 

2) zwroty do dysponentów wyższego stopnia niewykorzystanych środków finansowych. 
Zapisy na koncie 130-0WYDA dokonywane są na podstawie dokumentów bankowych,  
w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem, 
dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest 
to konieczne dla zachowania czystości obrotów.  
Na koncie 130-0WYDA obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny. 
Konto 130-0WYDA może służyć do ewidencji wydatków realizowanych bezpośrednio  
z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku saldo 
konta 130-0WYDA w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu 
przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800. Ewidencja 
szczegółowa do konta 130-0WYDA jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 
wydatków budżetowych. 
Konto 130-0WYDA może wykazywać saldo WN, które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym jednostki budżetowej, jak również stan środków pieniężnych otrzymanych 
na realizację wydatków budżetowych a nie wykorzystanych do końca roku. 
Saldo to ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych 
do końca roku, w korespondencji z kontem 223.  
Analityczna ewidencja do konta 130-0WYDA musi być prowadzona z wyodrębnieniem 
obrotów i sald wydatków budżetowych z jednoczesnym grupowaniem według podziałek 
klasyfikacji budżetowej. 
 
Typowe zapisy strony Wn konta 130-0WYDA: 
Treść operacji       Konto przeciwstawne 
A. Rachunek bieżący Wydatki 130-0WYDA 
1. Wpływ środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia: 223 
2. Sumy zwrócone na rachunek wydatków budżetowych w roku ich dokonania: 

 z innych rachunków bankowych jednostek,  130, 135, 139 
 z sum pieniężnych w drodze,    141 
 przelewem od dłużników z tytułu zwrotu wydatków dotyczących należności ujętych na 

kontach rozrachunków,    201, 225, 229, 231, 234, 240 
 dotyczących zmniejszenia uprzednio zaksięgowanych kosztów, 401-405 i 409-411 

3. Wpływy z tytułu korekt omyłek bankowych i niewłaściwe obciążenia bankowe: 240, 245 
4. Zwroty dotacji budżetowych przekazanych w danym roku: 810 
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Typowe zapisy strony Ma konta 130-0WYDA 
Treść operacji        Konto przeciwstawne 
A. Rachunek bieżący Wydatki 130-0WYDA 
1. Zapłata zobowiązań:        201, 225, 229, 231, 234, 240 
2. Zapłata kar, grzywien, odszkodowań i kar sądowych:     

 obciążające pozostałe koszty operacyjne,   240, 761 
 obciążające pracowników,     234, 240 

3. Prowizje i opłaty za usługi bankowe:     402 
4. Omyłkowe obciążenia bankowe:     240, 245 
5. Zwrot niewykorzystanych środków:    223 
 
135-0ZFŚS – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 
Konto 135-0ZFŚS służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, 
w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi 
dysponuje jednostka. 
Na stronie Wn konta 135-0ZFŚS ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki 
bankowe, a na stronie Ma – wypłaty środków z rachunków bankowych dotyczących realizacji 
zadań ZFŚS. 
Konto 135-0ZFŚS może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych funduszy. 
 
Typowe zapisy strony Wn konta 135-0ZFŚS: 
Treść operacji       Konto przeciwstawne 
1. Wpływ równowartości odpisów na ZFŚS:  240, 851 
2. Wpływy należności za świadczenia działalności ZFŚS (raty pożyczek): 234, 240 
3. Wpłaty z innych rachunków bankowych:    141 
4. Przelewy z tytułu zwrotu zaliczek i pożyczek wraz z należnymi odsetkami ujętymi jako 
należności:        234, 240 
5. Obciążenia z tytułu błędów i omyłek bankowych oraz ich korekty: 240, 245 
 
Typowe zapisy strony Ma konta 135-0ZFŚS: 
Treść operacji        Konto przeciwstawne 
1. Przelewy na pokrycie zobowiązań :    201,225, 234,851 
2. Zapłata gotówką zobowiązań (zaliczka):    234, 851 
3. Wypłata świadczeń przyznanych z ZFŚS:    234, 240 
 
 

3. W Zespole 2 - „Rozrachunki i rozliczenia”, dodaje się następujące konta 
analityczne:  
201-0ZOB – rozrachunki z dostawcami – zobowiązania 
201-1ZFŚS – rozrachunki z dostawcami ZFŚS 
223-1SUBW – wpływ subwencji 
223-2DOCH – wpływ dochodów na wydatki 
223-3POZO – wpływ pozostałych środków  
225-0ZFŚS – podatek dochodowy pracowników ZFŚS 
225-8NALE – rozrachunki z tyt.VAT  
231-0BRUT – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń brutto 
231-1NETT – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń netto ROR 
231-3EMER – rozrachunki z tyt. odprawy emerytalnej 
240-10LOK – Lokata 
240-11WAD – Wadia 
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Konto 201-0ZOB – rozrachunki z dostawcami – zobowiązania 
służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych oraz zagranicznych z tytułu dostaw, 
robót i usług. Dotyczy to również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji 
gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. 
Należności i zobowiązania są ewidencjonowane z uwzględnieniem zasady memoriału. 
Na koncie 201-0ZOB nie ujmuje należności zaliczanych do dochodów budżetowych, które są 
ujmowane na koncie 221-1DOCH.  
Konto 201-0ZOB obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności 
i roszczeń. 
Rozrachunki z dostawcami ewidencjonowane na tym koncie powstają w wyniku fakturowania 
wykonanych na rzecz jednostki dostaw, robót i usług lub zaliczek na przyszłe usługi. 
Ewidencja szczegółowa do konta 201-0ZOB powinna być prowadzona według podziałek 
klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań 
według poszczególnych kontrahentów. 
Konto 201-0ZOB może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 
Ma – stan zobowiązań. 
 
Konto 201-1ZFŚS – rozrachunki z dostawcami ZFŚS 
służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych oraz zagranicznych z tytułu dostaw, 
robót i usług dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dotyczy to również 
zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu 
przychodów finansowych. 
Należności i zobowiązania są ewidencjonowane z uwzględnieniem zasady memoriału.  
Konto 201-1ZFŚS – rozrachunki z dostawcami ZFŚS obciąża się za powstałe należności 
i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz 
spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń ZFŚS. 
Rozrachunki z dostawcami ewidencjonowane na tym koncie powstają w wyniku fakturowania 
wykonanych na rzecz jednostki dostaw, robót i usług lub zaliczek na przyszłe usługi. 
Ewidencja do konta 201-1ZFŚS powinna zapewnić możliwość ustalenia należności  
i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. 
Konto 201-1ZFŚS może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 
Ma – stan zobowiązań. 
 
Konto 223-1SUBW – wpływ subwencji 
Na stronie Wn konta 223-1SUBW ujmuje się w szczególności: 

1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 
sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, otrzymanych ze 
środków subwencji oświatowej na konto 800, 

2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych bądź 
zwroty do organu nadzorującego, w korespondencji z kontem 130. 

Na stronie Ma konta 223-1SUBW ujmuje się w szczególności okresowe wpływy środków 
pieniężnych w ramach subwencji oświatowej otrzymanych na pokrycie wydatków 
budżetowych, w korespondencji z kontem 130.  
Konto 223-1SUBW może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych w ramach subwencji oświatowej, lecz 
niewykorzystanych do końca roku. 
Saldo konta 223-1SUBW ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek 
dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku,  
w korespondencji z kontem 130. 
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Konto 223-2DOCH – wpływ dochodów na wydatki 
Na stronie Wn konta 223-2DOCH ujmuje się w szczególności: 

1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 
sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w ramach 
wypracowanych dochodów przez jednostkę, na konto 800. 

Na stronie Ma konta 223-2DOCH ujmuje się w szczególności okresowe wpływy środków 
pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w ramach wypracowanych 
dochodów przez jednostkę, w korespondencji z kontem 130. 
Konto 223-2DOCH może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 
Saldo konta 223-2DOCH ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek 
dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku,  
w korespondencji z kontem 130. 
 
Konto 223-3POZO – wpływ pozostałych środków  
Na stronie Wn konta 223-3POZO ujmuje się w szczególności: 

1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie 
sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w ramach 
otrzymanych środków z dotacji, programów i innych oraz projektów realizowanych ze 
środków europejskich na konto 800, 

2) przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych w ramach 
otrzymanych środków z dotacji, programów i projektów realizowanych ze środków 
europejskich, w korespondencji z kontem 130, a także zwroty środków. 

Na stronie Ma konta 223-3POZO ujmuje się w szczególności: 
1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków 

budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach otrzymanych środków  
z dotacji, programów i projektów realizowanych ze środków europejskich,  
w korespondencji z kontem 130, 

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

Na koncie 223-3POZO ujmuje się również operacje związane z przepływami środków 
europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostki. 
Konto 223-3POZO  może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 
Saldo konta 223-3POZO ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek 
dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, 
w korespondencji z kontem 130. 
 
Konto 225-0ZFŚS – podatek dochodowy pracowników ZFŚS 
służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa, w szczególności z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych naliczonego z tytułu zapomóg, zasiłków, świadczeń z ZFSŚ 
oraz pozostałych wypłat dla pracowników, emerytów i rencistów oraz nadpłat w rozliczeniach 
z budżetem.  Na stronie Wn konta 225-0ZFŚS ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu,  
a na stronie Ma – zobowiązania wobec budżetu i wpłaty od budżetu. 
Konto 225-0ZFŚS może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan 
zobowiązań wobec budżetów. 
 
Konto 225-8NALE – VAT Należny 
Na stronie Ma konta księguje się VAT należny od sprzedaży wynikający z wystawionych dla 
odbiorców faktur i faktur korygujących oraz VAT należny od otrzymanych zaliczek, zadatków, 
przedpłat na podstawie wystawionych faktur. Na stronie WN tego konta księguje się 
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przeksięgowanie podatku należnego do rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz do rozliczenia 
w koszty. 
 
Konto 231-0BRUT – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń brutto 
służy do ewidencji naliczenia rozrachunków brutto 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. 
Na stronie Wn konta 231-0BRUT 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 231-0BRUT ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231-0BRUT powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 
wynagrodzeń. 
Konto 231-0BRUT może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo 
Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń brutto pracowników. 
 
Konto 231-1NETT – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń netto ROR 
służy do ewidencji naliczenia rozrachunków netto 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.  
Na stronie Ma konta 231-1NETT ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń netto 
pracownika przesyłanych na ROR. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231-1NETT powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 
wynagrodzeń netto na ROR. 
Konto 231-1NETT może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo 
Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń netto pracowników na ROR. 
 
Konto 231-3EMER – rozrachunki z tyt. odprawy emerytalnej 
służy do ewidencji naliczenia rozrachunków brutto z pracownikami, którym wypłacona zostaje 
odprawa emerytalna.  
Na stronie Ma konta 231-3EMER ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu odpraw 
emerytalnych pracowników. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231-3EMER powinna zapewnić możliwość 
ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu wypłacanych odpraw emerytalnych. 
Konto 231-3EMER może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo 
Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu odpraw emerytalnych pracowników. 
 
Konto 240-10LOK – Lokata 
służy do ewidencji rozrachunków z tytułu sum depozytowych (np. kaucji, wadiów, 
zabezpieczenia należytego wykonania umów), które zostały wpłacone na rachunek bankowy 
depozytu, a następnie została utworzona oprocentowana lokata. 
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Na stronie Wn konta 240-10LOK ujmuje się rozwiązanie i wypłaty utworzonych lokat, a na 
stronie Ma ujmuje się wpływy utworzonych lokat i naliczone przez bank odsetki od 
lokowanych sum, jeżeli zwiększają zobowiązania wobec właścicieli tych sum. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240-10LOK powinna zapewnić ustalenie 
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów wg kontrahentów. 
Konto 240-10LOK może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 
Ma – stan zobowiązań. 
 
Konto 240-11WAD – Wadia 
służy do ewidencji rozrachunków z tytułu sum depozytowych (np. kaucji, wadiów, 
zabezpieczenia należytego wykonania umów), które zostały wpłacone na rachunek bankowy 
depozytu. Rachunek, na którym zamawiający przechowuje wadium nie musi być 
oprocentowany. Obowiązek zwrotu wadium wraz z odsetkami, wynikający z treści art. 46 ust.4 
PZP, dotyczy sytuacji, gdy zamawiający korzysta z oprocentowanego rachunku i celem tego 
przepisu jest, aby zamawiający nie uzyskiwał dodatkowych korzyści z faktu przechowywania 
wadium wniesionego przez wykonawców. 
Na stronie Wn konta 240-11WAD ujmuje się wypłaty-zwroty niewykorzystanych kaucji  
i wadiów.  
Na stronie Ma ujmuje się wpływy sum depozytowych tj.: 

1) otrzymane sumy na zlecenie, kwoty kaucji, wadiów i zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

2) zwiększenie zobowiązań związanych z depozytami pieniężnymi z tytułu 
oprocentowania obcych środków pieniężnych na rachunku bankowym. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240-11WAD powinna zapewnić ustalenie 
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów wg kontrahentów. 
Konto 240-11WAD może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,  
a saldo Ma – stan zobowiązań. 
 
 

4. W Zespole 8 – „Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik 
finansowy”, dodaje się następujące konta analityczne:  
Konto 800-00 – Fundusz Jednostki  

 
Konto 800-00 – Fundusz Jednostki  
służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. 
Na stronie Wn konta 800-00 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego 
zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 
Na stronie Wn konta 800-00 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, 
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów 

budżetowych z konta 222, 
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych 

wykorzystanych na inwestycje z konta 810, 
4) wartość nieumorzoną rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, 

przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży – Ma 011,  
5) wartość nieumorzoną sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie środków trwałych  

i inwestycji oraz koszty inwestycji bez efektów Ma 080, 
6) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; zmniejszenie wartości podstawowych 

środków trwałych z tytułu zarządzonej aktualizacji (obniżenia wartości ewidencyjnej 
brutto Ma 011), 
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7) zwiększenie wartości dotychczasowego umorzenia związane z podwyższeniem 
wartości początkowej podstawowych środków trwałych w wyniku aktualizacji – Ma 
071, 

8) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu 
niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
środków trwałych w budowie, 

9) wartość pasywów przyjętych do zlikwidowanych jednostek, 
10) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, 
11) 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 Ma konta 760, 

12) wartość nieumorzoną rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, 
przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży – Ma 011, 

Na stronie Ma konta 800-00 ujmuje się w szczególności: 
1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860, 
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków 

budżetowych z konta 223, 
3) równowartość wydatków budżetowych na finansowanie inwestycji (zapis dodatkowy 

na dowodzie zapłaty Wn 810 Ma 800), 
4) różnice z aktualizacji środków trwałych w korespondencji z kontem 011, 
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych w budowie – 011, 020, 080, 
6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek:  

 WNiP netto i inwestycje – 011, 020, 080,  
 Środki pieniężne – 130, 135, 139 
 Należności – konta zespołu 2 
 Materiały – 310, 

7) wartość objętych akcji i udziałów, 
8) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia: 310, 401, 013, 011, 

080. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 
Fundusz jednostki to aktywa netto jednostki. Aktywa netto jednostki to aktywa minus 
zobowiązania. Z uwagi na fakt ograniczonych możliwości zaciągania zobowiązań przez 
jednostkę, fundusz jednostki jest pokryciem dla większej części aktywów jednostki.  
W jednostce zmiany stanu funduszu wynikają z realizacji planu finansowego jednostki. 
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 
 
 

5. W Zespole 0 – „Majątek trwały” wprowadza się dodatkowe konta pozabilansowe: 
Konto 090 "Obce środki trwałe" 
Konto 091 "Środki trwałe w likwidacji" 

 
Konto 090 "Obce środki trwałe" 
służy do pozabilansowej ewidencji środków trwałych, które są używane przez jednostkę na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu, jeżeli są one 
zaliczane do aktywów wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcy i są przez nich 
amortyzowane. Konto to służy także do pozabilansowej ewidencji wartości gruntów 
otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wieczyste 
użytkowanie (w ewidencji bilansowej ujmuje się wartość prawa wieczystego użytkowania 
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gruntów). Do konta 090 wskazane jest prowadzenie ewidencji analitycznej według 
poszczególnych obcych środków trwałych.  
Dokonano analitycznego podziału konta pozabilansowego: 

 090-1 OŚRTW – obce środki trwałe 
 090-2 OPŚRT – obce pozostałe środki trwałe 

Po stronie Wn konta 090 ujmuje się wartość początkową obcych środków trwałych na dzień 
ich otrzymania do używania. Konto to obciąża się wartością gruntów w wieczystym 
użytkowaniu ustaloną w decyzjach terenowych organów administracji o przyznaniu prawa ich 
użytkowania (potwierdzonych wpisem do księgi wieczystej). 
Zapisów po stronie Ma konta 090 dokonuje się po zakończeniu okresu najmu, dzierżawy, 
leasingu. W przypadku gruntów użytkowanych wieczyście konto 090 uznaje się w przypadku 
zrzeczenia się prawa do wieczystego użytkowania, przekazania gruntów innym użytkownikom. 
Na koniec okresu konto 090 może wykazywać wyłącznie saldo Wn oznaczające stan obcych 
środków trwałych. 
 
Konto 091 "Środki trwałe w likwidacji" 
Na koncie 091 ujmuje się środki trwałe postawione w stan likwidacji z powodu ich zużycia lub 
zniszczenia.  
 
Po stronie Wn tego konta księguje się wartość początkową środka trwałego postawionego 
w stan likwidacji. Wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej (zapis po stronie Ma konta 091) 
następuje w momencie zakończenia likwidacji środka trwałego, tj. po jego złomowaniu, 
sprzedaży itp. Wskazane jest prowadzenie do tego konta ewidencji analitycznej według 
poszczególnych środków trwałych, w odniesieniu do których kierownik jednostki podjął 
decyzję o ich likwidacji. Ewidencja ta powinna umożliwić ustalenie ilości i wartości środków 
trwałych znajdujących się aktualnie w likwidacji. 
Konto 091 może wykazywać wyłącznie saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych 
postawionych w stan likwidacji. 
 
 

6. W Zespole 9 – konta pozabilansowe wprowadza się dodatkowe konta analityczne: 
Konto 998-0BUDŻ – zaangażowanie wydatków budżetowych  
Konto 999-0BUDŻ – zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych  

 
Konto 998-0BUDŻ – zaangażowanie wydatków budżetowych  
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. 
Zgodnie z definicją zaangażowania ujętą w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, należy przez nie rozumieć wartość umów, decyzji, porozumień i innych 
dokumentów, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych. 
Może się zdarzyć, że zaangażowanie będzie występowało w jednostce równocześnie  
z powstaniem samego wydatku, jednak w większości przypadków podstawą ujęcia w księgach 
rachunkowych zaangażowania i wydatków będą odrębne od siebie dokumenty. 
Dokumentami będącymi podstawą zapisów zaangażowania w ewidencji księgowej są przede 
wszystkim: 

1) umowy oraz aneksy do umów – z terminem płatności zarówno w danym roku,  
jak i w latach następnych (w przypadku umów niemających wymiaru finansowego,  
np. za dostawę energii czy wywóz nieczystości zaangażowanie powstaje z chwilą 
otrzymania faktury), 
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2) umowy o pracę – na początku roku księgowana jest wartość rocznych wynagrodzeń 
oraz z narzutami, a przypadku zmiany warunków wynagrodzeń dokonywane są zapisy 
korygujące, 

3) akty notarialne, decyzje, np. dotyczące przyznanych świadczeń, postanowienia, 
porozumienia, inne dokumenty powodujące konieczność dokonania wydatków 
budżetowych, takie jak: faktury, rachunki – bez pisemnej formy umowy lub zlecenia, 
rozliczone delegacje, umowy o ryczałt (koszty podróży służbowych), zrealizowane 
wnioski o zaliczkę (zaliczki stałe, jednorazowe), dokumenty związane z zaliczkami na 
opłaty sądowe, deklaracje dotyczące podatków i opłat administracyjnych. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym 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. 
Zaangażowanie można podzielić na kilka przypadków: 

1) Zaangażowanie na podstawie faktur otrzymanych przez jednostkę, bez podpisanej 
wcześniej umowy (998/Ma, oraz np. naliczenie zobowiązań 400/201 oraz zapłata 
201/130, 998/WN); 

2) Zaangażowanie na podstawie podpisanych umów – zwłaszcza inwestycyjne paragrafy 
(kwotę podpisanej umowy 998/MA, oraz realizacja umowy np. 080/201 lub 400/201, 
zapłata 201/130 i WN/998); 

3) Zaangażowanie paragrafów płacowych i pochodnych – paragraf 401 i pochodne 
paragrafy 411, 412 z wszystkimi możliwymi końcówkami 0,7,8,9 (księgowanie do 
wysokości zatwierdzonego planu 998/MA oraz uregulowanie zapłaty np. 
231/130,229/130 i 998/WN 

Zapisy zaangażowania wydatków budżetowych jest ujmowane w księgach na bieżąco. 
Zaangażowanie na koniec roku nie może być większe niż wykonanie wydatków. Jeżeli na 
koncie 998 jest już zaksięgowane zaangażowanie, a nie ma możliwości realizacji w danym roku 
to przeksięgowujemy na konto 999 (- 998/MA- 999/) MA. 
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 
planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 
Do sporządzenia sprawozdań RB 28S za kwartał ujmuje się stronę MA 998, natomiast strona 
WN jest brana pod uwagę do zamknięcia roku i przeksięgowania na konto 999. 
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 
 
Konto 999-0BUDŻ – zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych  
służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz 
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 
Na stronie Wn konta 999-0BUDŻ 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 999-0BUDŻ ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat 
przyszłych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 
planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 
Na koniec roku konto 999-0BUDŻ może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie 
wydatków budżetowych lat przyszłych. Powinno równać się zobowiązaniom (o ile nie ma 
wydatków niewygasających). 
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III. W części: 
Rozdział VI. „WYKAZ ZBIORÓW STANOWIĄCYCH KSIĘGI 
RACHUNKOWE”  
dokonuje się zmiany zapisów w zakresie dotyczącym nazwy stosowanego od 01.01.2019 
roku oprogramowania z Finanse Optivum na FINANSE VULCAN. 

 
 
IV. W części: 

Rozdział VII. „SYSTEM OCHRONY DANYCH I ZBIORÓW” 
dokonuje się zmiany zapisów w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych 
na serwerze zewnętrznym w związku ze zmianą od 01.01.2019 roku oprogramowania na 
FINANSE VULCAN. 

 
 

§ 2 
Instrukcja obsługi programu Finanse Vulcan stanowi załącznik do polityki rachunkowości. 
 
 

§3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 
 
 
 

/Beata MALAJKA – Dyrektor CUW 


