ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Polityki rachunkowości
oraz procedur kontroli
finansowej Ministerstwa
Klimatu i Środowiska

ZAKŁADOWY PLAN KONT
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
A. Ogólne zasady rachunkowości
Ewidencja księgowa prowadzona jest w systemie QUORUM, zgodnie z zasadami określonymi
w Ustawie o rachunkowości i w Ustawie o finansach publicznych, w sposób pozwalający na prawidłowe
sporządzanie analiz i sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w układzie zadaniowym i innych.
Za zabezpieczenie informatycznej obsługi operacji finansowo-księgowych, w tym przechowywanie
dokumentacji zawierającej opis algorytmów przetwarzania danych oraz archiwizację danych księgowych
w formie elektronicznej, odpowiedzialna jest komórka do spraw informatyki.
Zakładowy plan kont opracowany został 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. z 2020 r. poz. 342).
B. Metody wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia (kosztów wytworzenia) lub
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych);
2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane
nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji;
3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny – w wartości
rynkowej na dzień nabycia; wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia
zużycia;
4) pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie) – według cen nabycia;
5) środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia;
7) należności długoterminowe, tj. należności których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym
niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego – w kwocie wymaganej zapłaty; odsetki od należności
ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą
ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału; kwotę należności
ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą
ostrożności; odpisy aktualizujące dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub
kosztów finansowych w zależności od charakteru należności, a ich wysokość ustala się zgodnie
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z przepisami Ustawy o rachunkowości; odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są
najpóźniej na koniec roku obrotowego;
8) materiały – wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia;
9) należności krótkoterminowe, tj. należności o terminie zapadalności krótszym od jednego roku, licząc
od dnia bilansowego – w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy –
w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów
aktualizujących dotyczących należności wątpliwych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości;
10) wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej; środki
pieniężne w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty
ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień; w ciągu roku operacje wyrażone w walutach obcych
ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Prezesa NBP z dnia poprzedzającego datę operacji –
w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu
faktycznie zastosowanego przez NBP, a także w przypadku pozostałych operacji;
11) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – na dzień bilansowy w wartości nominalnej;
w Ministerstwie rozliczenia międzyokresowe czynne, które mają wartość zbliżoną do kosztów
dotyczących tego samego lub porównywalnego tytułu w stosunku do lat poprzednich, nie są
rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają bieżące koszty działalności Ministerstwa;
12) zobowiązania – według celu sprawozdawczego:
a) w zakresie sprawozdania finansowego Ministerstwa – według Ustawy o rachunkowości,
tj. w kwocie wymaganej zapłaty,
b) w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych
do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu
poręczeń i gwarancji (Dz. U. poz. 366);
13) zobowiązania wyrażone w walucie obcej – nie później niż na koniec kwartału, według zasad
obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego
ogłoszonego dla danej waluty przez Prezesa NBP;
14) rozliczenia międzyokresowe przychodów – w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym należności
wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad
obowiązujących na dzień bilansowy;
15) kapitały i fundusze własne – w wartości nominalnej.

C. Wykaz kont księgi głównej
1. Konta bilansowe
Zespół 0 – „Majątek trwały”
011
013
015
016
020
030

-

Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)
Mienie zlikwidowanych jednostek
Dobra kultury
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
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071
072

-

080
081
090

-

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenia),
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Wartości niematerialne i prawne w budowie (inwestycje)
Konto techniczne

wartości

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
101
102
130
131
135
136
137
138

-

139
140
142

-

Kasa złotowa
Kasa walut obcych
Rachunek bieżące jednostki budżetowej – wydatki
Rachunek VAT – mechanizm podzielonej płatności
Rachunek środków ZFŚS
Rachunek bieżące jednostki budżetowej – dochody
Rachunek środków pozabudżetowych
Rachunek środków europejskich i krajowych na wypłaty w zakresie projektów finansowanych
ze środków UE
Inne rachunki bankowe
Środki pieniężne w drodze
Środki pieniężne w drodze – (ZFŚS)

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”
201
203
204
221
222
223
225
226
227
229
231
234
235
240

-

241
242
243
244
245
250
290

-

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – wydatki
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w walutach obcych – wydatki
Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych – (ZFŚS)
Należności z tytułu dochodów budżetowych
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Rozrachunki z budżetami
Długoterminowe należności budżetowe
Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Pozostałe rozrachunki z tytułu rozliczenia zagranicznych podróży służbowych
Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe oraz sumy na zlecenie, rozliczenie różnic
inwentaryzacyjnych
Pozostałe rozrachunki z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych
Rozrachunki wewnętrzne
Rozliczenia otrzymanych środków pozabudżetowych
Pozostałe rozrachunki – w walutach obcych
Wpływy do wyjaśnienia
Pozostałe rozrachunki - PPK
Odpisy aktualizujące należności

Załącznik Nr 2 do Polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej
Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Zakładowy plan kont w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

3

Zespół 3 – „Materiały i towary”
300
301
310

-

Rozliczenie zakupu
Rozliczenie sprzedaży
Materiały

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
400
401
402
403
404
405
409
490

-

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Rozliczenie kosztów

Zespół 6 – „Produkty”
640

-

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”
700
720
750
751
760
761

-

Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
800
810

-

840
841
851
855
860

-

Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na
inwestycje
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rezerwy na zobowiązania
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe
202
Rozrachunki z tytułu najmu
900
Rzeczowe środki obrotowe w ewidencji pozabilansowej
901
Zwroty środków europejskich
902
Długoterminowe należności budżetowe z tytułu umów warunkowych
903
Plan dochodów
904
Wydatki niekwalifikowane w projektach realizowanych z udziałem środków zagranicznych
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905
906

-

907
908
909
910
911
912
970
976
980
981
982
983
984
986
987
990
991
992
993

-

995
998
999

-

Zabezpieczenia – zawarte umowy poręczenia
Podniesienie udziału środków UE w finansowaniu wydatków kwalifikowanych dla V osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i inne wydatki
kwalifikowane w projektach realizowanych z udziałem środków zagranicznych
Dowody księgowe do rozliczenia
Plan wydatków środków pozabudżetowych
Zaangażowanie środków pozabudżetowych
Plan wydatków komórek
Zaangażowanie środków pozabudżetowych na lata przyszłe
Gwarancje bankowe i inne zabezpieczenia
Płatności ze środków europejskich
Wzajemne rozliczenia między jednostkami
Plan finansowy wydatków budżetowych
Plan finansowy niewygasających wydatków
Plan wydatków środków europejskich
Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
Zapewnienia finansowania (Budżetu Państwa) z klasyfikacją budżetową
Zapewnienia finansowania (Budżet Środków Europejskich z klasyfikacją budżetową
Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
Zobowiązania z tytułu wydatków w układzie budżetu zadaniowego
Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
Zaangażowanie wydatków budżetowych na lata przyszłe w ramach udzielonych zapewnień
finansowania
Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym NW
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

D. Opis kont
Konta bilansowe
Konto 011 – „Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych
sfinansowanych ze środków przewidzianych na inwestycje lub otrzymanych nieodpłatnie (wartość początkowa
wyższa od określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 i 1927).
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych środków trwałych
pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających
wartość początkową środków trwałych, przychody środków trwałych nowo ujawnionych, nieodpłatne
przyjęcie środków trwałych, zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek
aktualizacji wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich
likwidacji z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, ujawnione niedobory
środków trwałych, zmniejszenie wartości środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Dla konta 011 prowadzona jest ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie wartości początkowej
poszczególnych grup środków trwałych. Obliczenie umorzenia poszczególnych środków trwałych, ustalenie
komórek organizacyjnych Ministerstwa, w których znajdują się środki trwałe, lub pracowników, którzy ich
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używają, wynika ze szczegółowej ewidencji prowadzonej przez komórkę do spraw majątku w systemie
QUORUM.
Datą, pod którą w ewidencji księgowej dokonuje się zmian w stanie i ruchu środków trwałych, jest:
- dla nieodpłatnego przejęcia lub przekazania – data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
- dla likwidacji – data protokołu likwidacji,
- dla ujawnienia niedoboru lub nadwyżki – data ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej wynikającej
z protokołu komisji,
- dla sprzedaży – data wydania środka trwałego do sprzedaży,
- dla przyjęcia z zakupu – data faktycznego ujęcia w księdze inwentarzowej, określona przez
pracownika komórki do spraw majątku.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się w przypadku:
- zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, a w przypadku, gdy dowód księgowy nie
wyszczególnia cen nabycia poszczególnych elementów środka trwałego, ustalenie ceny następuje
poprzez zastosowanie wartości rynkowej na dzień nabycia, tj. przeciętnych cen stosowanych
w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku,
- wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,
a w przypadku ich braku – według wartości godziwej,
- nabycia w drodze spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej
wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- otrzymania w sposób nieodpłatny od innej jednostki Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej w dowodu
dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
Na dzień bilansowy środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)”
Na koncie 013 ewidencjonuje się pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie), które umarza się
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i które finansowane są ze środków na wydatki bieżące. Na
koncie 013 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych
w używaniu (wyposażenia), jeśli podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej. Na stronie Wn konta
013 ujmuje się w szczególności: zakup, nadwyżki, nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych
w używaniu (wyposażenia). Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: wycofanie na skutek:
likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, ujawnienia niedoboru. Do konta 013
prowadzona jest szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa umożliwiająca ustalenie wartości
początkowej pozostałych środków trwałych w używaniu. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest przez
pracownika komórki do spraw majątku w systemie QUORUM. Dla pozostałych środków trwałych w używaniu
(wyposażenia) przyjmuje się uproszczony schemat księgowań: przyjęcie Wn 013 Ma 072, dowód zakupu Wn
401 Ma 201.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość początkową pozostałych środków trwałych
w używaniu (wyposażenia).
Konto 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek”
Konto 015 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przyjętego przez Ministerstwo po
zlikwidowanych jednostkach. Na stronie Wn konta 015 księguje się przyjęcie mienia zlikwidowanych
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jednostek według wartości wynikającej z bilansu likwidowanej jednostki, w korespondencji z kontem 855. Na
stronie Ma konta 015 księguje się rozchód mienia pozostającego po zlikwidowanej jednostce z tytułu:
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innym jednostkom na podstawie decyzji właściwego organu, przyjętego
na własne cele (równoległy zapis Wn konto 011, 013, 020 i konto Ma 800) i likwidacji, w korespondencji
z kontem 855.
Konto 016 – „Dobra kultury”
Konto 016 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury. Na stronie Wn konta 016
ujmuje się w szczególności: przychód dóbr kultury pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych,
nadwyżki. Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności: rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji,
sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania, niedobory. Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się według
cen nabycia. Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym
oszacowaniem ich wartości. Zapisów na koncie 016 dokonuje się w korespondencji z kontami 300, 101, 201,
240 lub 800. Konto 016 na koniec roku może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość dóbr kultury
znajdujących się Ministerstwie. Ewidencję szczegółową stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa
poszczególnych dóbr prowadzona przez pracownika komórki do spraw majątku w systemie QUORUM .
Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych ze środków przewidzianych na
wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma konta 020 ujmuje się wszelkie
zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia
ujmowanego na kontach 071 i 072. Wartości niematerialne i prawne, które ze względu na wartość początkową,
nie wyższą od określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
umarza się w 100% w miesiącu oddania do używania oraz ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na
koncie 020 - 02. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości mniejszej lub równej 10.000 PLN
przyjmuje się uproszczony schemat księgowań: przyjęcie Wn 020-02 Ma 072, dowód zakupu Wn 401 Ma 201.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości
początkowej.
Konto 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, 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.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu długoterminowych
aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych
składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
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Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają stopniowemu umorzeniu według stawek
amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn konta 071 ujmuje się zmniejszenia umorzenia
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Umorzenie księgowane na koncie 071 naliczane jest od wszystkich środków trwałych ewidencjonowanych na
koncie 011 (z wyjątkiem gruntów) oraz od tych wartości niematerialnych i prawnych, które są umarzane
stopniowo. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca
następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Umorzenie nalicza się od środków
trwałych eksploatowanych i od nieczynnych (w zapasie lub w remoncie). Umorzenie nalicza się i księguje
w okresach miesięcznych. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi pracownik komórki do spraw
finansowych w systemie QUORUM, gdzie określa wysokość umorzenia dla środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych. Ponieważ saldo konta 071 koryguje wartość początkową środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, w bilansie Ministerstwa wykazuje się je w wartościach netto, to jest
w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Odpisy umorzeniowe są dokonywane
w korespondencji z kontem 400.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenia), wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu jednorazowego umorzenia
pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenia) ewidencjonowanych na koncie 013 oraz wartości
niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych na koncie 020-02 o wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu przyjęcia
ich do używania oraz zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn konta 072 ujmuje się zmniejszenia
umorzenia.
Umorzenie to jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia pozostałych środków trwałych
w używaniu (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia tych kosztów na uzyskane
efekty. Na koncie tym ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych
przez Ministerstwo na mające powstać nowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących środków
trwałych.
Do inwestycji ujmowanych na stronie Wn konta 080 zalicza się w szczególności koszty:
- dokumentacji projektowej inwestycji,
- ulepszenia już istniejących środków trwałych (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji,
modernizacji), które zwiększają dotychczasową wartość początkową danego środka trwałego,
- zakupu bądź wytworzenia we własnym zakresie urządzeń i maszyn nieoddanych do eksploatacji
z powodu nieukończenia budowy obiektu,
- nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,
- ceł i innych opłat związanych z nabyciem środków trwałych.
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Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, a w szczególności wartość:
- środków trwałych,
- sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.
Na koncie 080 (Ma) księguje się również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków
trwałych, w korespondencji z kontem 011.
Wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości kosztów ich
wytworzenia lub ceny nabycia, łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w budowie lub ich ulepszeń.
Podstawę ewidencji środków trwałych w budowie stanowią dowody księgowe zewnętrzne obce i wewnętrzne.
Datą, pod którą dokonuje się przyjęcia środka trwałego z inwestycji do ewidencji środków trwałych, jest data
zakończenia inwestycji, tj. protokolarnego przyjęcia środka do używania.
Konto 081 – „Wartości niematerialne i prawne w budowie (inwestycje)”
Konto 081 służy do ewidencji wydatków majątkowych na zakup wartości niematerialnych i prawnych
w korespondencji z kontem 020-01.
Na stronie Wn konta 081 ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych
przez Ministerstwo na nowe wartości niematerialne i prawne.
Na stronie Ma konta 081 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, a w szczególności:
- wartości niematerialne i prawne;
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 081 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów poniesionych na zakup wartości
niematerialnych i prawnych, które jeszcze nie zostały przyjęte do używania.
Konto 090 – „Konto techniczne”
Konto 090 jest kontem technicznym i służy do ewidencji korekt zapisów księgowych.
Konto 101 – „Kasa złotowa”
Konto 101 służy do ewidencji wartości pieniężnych znajdujących się w kasie Ministerstwa. Na stronie Wn
konta 101 ujmuje się wpływy wartości pieniężnych oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma konta 101 ujmuje
się rozchody wartości pieniężnych i niedobory kasowe. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza
stan wartości pieniężnych, który musi być zgodny z saldem wynikającym z RK. Ewidencja szczegółowa
prowadzona do konta 101 umożliwia ustalenie stanu wartości pieniężnych w walucie polskiej, z podziałem na
poszczególne rodzaje źródła pochodzenia środków, tj. na dochody i wydatki, ZFŚS i inne.
Konto 102 – „Kasa walut obcych”
Konto 102 służy do ewidencji walut obcych, które ujmuje się z podziałem na poszczególne waluty oraz
w złotych polskich po przeliczeniu według kursu z dnia zakupu ogłoszonego przez Prezesa NBP. Przyjęte do
kasy wartości pieniężne z rozliczenia zagranicznej podróży służbowej odprowadzane są do banku po
dokonaniu ich przeliczenia według kursu z dnia dla skupu walut przez NBP. Na stronie Wn konta 102 ujmuje
się wpływy wartości pieniężnych oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma konta 102 księguje się rozchody
wartości pieniężnych i niedobory kasowe.
Wartość konta 102 koryguje się o różnice kursowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 102
umożliwia ustalenie stanu wartości pieniężnych w walucie obcej, wyrażonych w walucie polskiej i obcej
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z podziałem na poszczególne rodzaje walut obcych. Konto 102 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan
walut obcych w kasie.
Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki budżetowej - wydatki”
Konto 130 służy do ewidencji stanu wartości pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu
wydatków budżetowych objętych zatwierdzonym na dany rok budżetowy planem finansowym, jak również
planem środków niewygasających. Do konta 130 prowadzona jest ewidencja analityczna, według podziałek
klasyfikacji budżetowej wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje
się wpływy wartości pieniężnych otrzymanych od komórki budżetu na realizację wydatków budżetowych
zgodnie z planem finansowym Ministerstwa w korespondencji z kontem 223. Na stronie Ma konta 130 ujmuje
się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym, w tym również wartości pieniężne
pobrane do kasy. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Na koncie 130
obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat,
korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Na koniec roku budżetowego konto 130 może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan niewydatkowanych wartości pieniężnych. Saldo konta 130 ulega
likwidacji przez księgowanie przelewu wartości pieniężnych niewykorzystanych do końca roku (zwrot na
konto komórki budżetu w okresie przejściowym) w korespondencji z kontem 223.
Konto 131 – „Rachunek VAT – mechanizm podzielonej płatności”
Konto 131 służy do ewidencji wpływu wartości pieniężnych z tytułu podatku VAT wynikającego
z mechanizmu podzielnej płatności, który wystąpi tylko pomiędzy podatnikami podatku VAT. Na stronie Wn
konta 131 ujmuje się wpływy wartości pieniężnych z tytułu podatku VAT otrzymanych od kontrahentów
Ministerstwa. Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest w podziale na rachunki bankowe bieżące
i pomocnicze uruchomione do mechanizmu podzielnej płatności przez NBP. Na stronie Ma konta 131 ujmuje
się rozchód środków z tytułu wpłaconego przez kontrahentów podatku VAT, przy czym rachunek VAT dla
kont bieżących jest każdego dnia automatycznie zerowany przez NBP poprzez przekazanie wartości
pieniężnych z tytułu podatku VAT na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa. Zapisy na koncie 131 są
dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Na koncie 131 obowiązuje zachowanie zasady czystości
obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny
zapis ujemny. Na koniec roku budżetowego konto 131 nie wykazuje salda.
Konto 135 – „Rachunek środków ZFŚS”
Konto 135 służy do ewidencji wartości pieniężnych funduszu specjalnego przeznaczenia, tj. zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych. Ewidencja szczegółowa do konta 135 umożliwia ustalenie stanu wartości
pieniężnych funduszu przeznaczonego na cele socjalne i cele mieszkaniowe. Konto 135 może wykazywać
saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu.
Konto 136 – „Rachunek bieżący jednostki budżetowej – dochody”
Konto 136 służy do ewidencji stanu wartości pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu
dochodów budżetowych (wpływy) objętych planem finansowym Ministerstwa oraz dochodów
nieplanowanych. Do konta 136 prowadzona jest ewidencja analityczna, według podziałek klasyfikacji
budżetowej dochodów. Zapisy na koncie 136 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Na koncie
136 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat,
korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Na koniec roku budżetowego konto 136 może
wykazywać saldo Wn, oznaczające stan wartości pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów
budżetowych, które do końca roku nie zostały przekazane do Ministerstwa Finansów. Saldo konta 136 ulega
likwidacji przez księgowanie przelewu do Ministerstwa Finansów wartości pieniężnych z tytułu dochodów
budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222. Konto 136 służy
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także do zwrotu wpływów pozyskanych z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
należnych innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych środków. Kwotę środków do zwrotu ujmuje
się w księgach rachunkowych na koncie 136 w paragrafie 2980 w korespondencji z kontem 221.
Konto 137 – „Rachunek środków pozabudżetowych”
Konto 137 służy do ewidencji stanu wartości pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym w ramach
środków pozabudżetowych. Do konta 137 prowadzona jest ewidencja analityczna m.in. z uwzględnieniem
źródła otrzymanych środków pozabudżetowych lub numeru umowy, na podstawie której Ministerstwo
otrzymało wartości pieniężne. Zapisy na koncie 137 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych. Na
koncie 137 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów
nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Na koniec roku budżetowego konto 137
może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan niewydatkowanych wartości pieniężnych z tytułu otrzymanych
w ramach środków pozabudżetowych.
Konto 138 – „Rachunek środków europejskich i krajowych na wypłaty w zakresie projektów finansowanych
ze środków UE”
Konto 138 służy do ewidencji operacji dokonywanych na rachunkach bankowych, związanych z realizacją
programów i projektów finansowanych ze środków europejskich. Na koncie 138 dokonuje się księgowań na
podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką
a bankiem. Na stronie Wn konta 138 ujmuje się w szczególności wpływy wartości pieniężnych
w korespondencji z kontem 227, a na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty wartości pieniężnych na
realizację programów i projektów finansowanych ze środków europejskich. Ewidencja do konta 138 jest
prowadzona w szczegółowości planu finansowego i powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
poszczególnych wartości pieniężnych według źródeł ich pochodzenia. Ewidencja szczegółowa powinna
dodatkowo zapewnić ustalenie stanu wartości pieniężnych odpowiednio w podziale na programy i projekty.
Konto 139 – „Inne rachunki bankowe”
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wartości pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach
bankowych niż rachunki bieżące. Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na
wyodrębnionych rachunkach bankowych: sum depozytowych, sum na zlecenie, środków obcych na inwestycje
oraz środków obcych na realizacje zadań wspólnych, na podstawie zawartej umowy lub porozumienia np. w
zakresie współfinansowania prowadzonych badań statystycznych. Sumy depozytowe, na podstawie dyspozycji
z komórki do spraw zamówień publicznych, zwracane są na konto wpłacającego wraz z odsetkami, po
potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wartości
pieniężnych. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty wartości pieniężnych. Ewidencja szczegółowa
prowadzona do konta 139 zapewnia ustalenie stanu wartości pieniężnych dla każdego wydzielonego
mikrorachunku bankowego, a także wg kontrahentów. Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na
podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139
między księgowością Ministerstwa a księgowością banku. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które
oznacza stan wartości pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowych.
Konto 140 – „Środki pieniężne w drodze”
Konto 140 służy do ewidencji przepływów wartości pieniężnych, do których zalicza się w szczególności
wartości pieniężne znajdujące się w drodze między kasą Ministerstwa a rachunkiem bankowym lub między
rachunkami. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu wartości pieniężnych w drodze, a na stronie
Ma konta 140 ujmuje się zmniejszenia stanu wartości pieniężnych w drodze. Konto 140 może wykazywać
saldo Wn, które oznacza stan wartości pieniężnych w drodze.
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Konto 142 – „Środki pieniężne w drodze – (ZFŚS)”
Konto 142 służy do ewidencji przepływów wartości pieniężnych funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS),
do których zalicza się w szczególności wartości pieniężne znajdujące się między kasą Ministerstwa
a rachunkiem bankowym ZFŚS (konto 135) lub między rachunkami. Na stronie Wn konta 142 ujmuje się
zwiększenia stanu wartości pieniężnych w drodze, a na stronie Ma konta 142 ujmuje się zmniejszenia stanu
wartości pieniężnych w drodze. Konto 142 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków
pieniężnych w drodze.
Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – wydatki”
Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu opłat,
dostaw towarów, robót budowlanych i usług, wyrażonych w walucie polskiej, w zakresie wydatków
budżetowych (z wyłączeniem rozrachunków z tytułu należności zaliczanych do dochodów budżetowych, które
ujmowane są na koncie 221, oraz rozrachunków ewidencjonowanych na koncie 204). Konto 201 obciąża się
(Wn) za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się (Ma) za
powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Do konta 201 prowadzona jest
ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych, która zapewnia ustalenie
należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może
mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.
Konto 203 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w walutach obcych – wydatki”
Konto 203 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu opłat,
dostaw towarów, robót budowlanych i usług, wyrażonych w walutach obcych, w zakresie wydatków
budżetowych. Konto 203 obciąża się (Wn) za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a uznaje się (Ma) za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Do
konta 203 prowadzona jest ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych,
która zapewnia ustalenie należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych
kontrahentów. Konto 203 jest korygowane o wartość różnic kursowych. Konto 203 może mieć dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
Konto 204 – „Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych – (ZFŚS)”
Konto 204 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu udzielonych pożyczek na cele
mieszkaniowe z ZFŚS, zgodnie z regulaminem ZFŚS.
Konto 204 obciąża się (Wn) za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań,
a uznaje się (Ma) za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Do konta 204 prowadzona jest ewidencja analityczna zapewniająca możliwość określenia stanu rozliczeń
z osobami, którym udzielono pożyczek na cele mieszkaniowe, z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych.
Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 221 służy do ewidencji należności Ministerstwa z tytułu dochodów budżetowych, których termin
płatności przypada na dany rok budżetowy oraz salda z lat poprzednich. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się
ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat z tytułu dochodów nienależnie
wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu
dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. W ewidencji szczegółowej do konta 221
wyodrębnia się rozrachunki z poszczególnymi dłużnikami według podziałek klasyfikacji budżetowej
dochodów oraz katalogu kategorii rodzaju należności, w tym należności krótkoterminowych, których termin
wpłaty nastąpi w przyszłym roku budżetowym (słownik źródło finasowania, kategoria DB.00 – należności
roku przyszłego). Do ewidencji finansowo-księgowej wprowadzane są należności na podstawie oryginalnych
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dowodów (podpisane umowy, faktury, noty, rachunki, wykazy, informacje, polecenia księgowania) lub
bankowych dowodów wpłaty (przypis należności do nieprzypisanej wpłaty).
Należność z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (w związku z korektami dowodów
zmniejszającymi koszty dotyczące lat ubiegłych) stanowi również przychód z tytułu dochodów budżetowych
bez ewidencji korekty kosztów za lata ubiegłe.
Pracownicy wybranych komórek organizacyjnych Ministerstwa posiadają dostęp do systemu Quorum, w tym
do informacji dotyczących rozrachunków z tytułu należności budżetowych w zakresie należności głównych
i naliczonych odsetek.
Na koncie 221 dokonuje się zapisu technicznego ujemnego w przypadku zwrotu nadpłaty w celu uzyskania
czystości obrotów.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych,
a saldo Ma – stan zobowiązań Ministerstwa z tytułu nadpłat w tych dochodach. Nadpłaty mogą być zaliczane
na poczet przyszłych zobowiązań dłużnika, bądź są zwracane z tej samej podziałki klasyfikacji budżetowej
dochodów.
Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.
Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Ministerstwo dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 księguje się przelewy dochodów budżetowych przekazanych na rachunek budżetu
państwa w Ministerstwie Finansów, w korespondencji z kontem 136. Na stronie Ma konta 222 księguje się
roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie rocznych
sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych, lecz nie przelanych do Ministerstwa Finansów. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez
księgowanie przelewu do Ministerstwa Finansów dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do
końca roku, w korespondencji z kontem 136.
Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Ministerstwo wydatków budżetowych
przewidzianych w zatwierdzonym planie finansowym na dany rok budżetowy, w tym wydatków w ramach
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. Na stronie Wn konta 223
ujmuje się roczne przeniesienia, na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych, zrealizowanych w ciągu
roku wydatków budżetowych Ministerstwa, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania
programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, na konto 800 oraz zwrot na rachunek komórki
budżetu niewykorzystanych do końca roku budżetowego środków otrzymanych na wydatki budżetowe
w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma księguje się wpływy środków budżetowych otrzymanych od
komórki budżetu na pokrycie wydatków budżetowych Ministerstwa, w tym wydatków budżetu państwa
w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich,
w korespondencji z kontem 130. Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków
budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek komórki budżetu środków
budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa z tytułu zobowiązań podatkowych
wynikających z:
- funkcji płatnika, tj. potrąceń: zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku
zryczałtowanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- zobowiązań podatkowych wynikających z funkcji podatnika podatku od towarów i usług,
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- zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Do konta 225 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków,
która zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wobec budżetu. Konto 225 może mieć dwa
salda. Saldo Wn oznacza stan należności, saldo Ma – stan zobowiązań wobec budżetu.
Konto 225 służy również do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa z tytułu: zobowiązań podatkowych
(wynikających z funkcji płatnika) od świadczeń z ZFŚS – postawionych do dyspozycji osobom uprawnionym
do korzystania z ZFŚS, przyznanych zgodnie z regulaminem ZFŚS. Podstawą zapisu w księgach
rachunkowych są oryginalne dowody księgowe – rachunki do umów zlecenia, umów o dzieło, listy
wynagrodzeń niewynikających ze stosunku pracy, zbiorcze zestawienia list płac pracowników, faktury,
oryginały list wypłat dofinansowania do wypoczynku i list zapomóg oraz innych świadczeń wypłacanych ze
środków ZFŚS, deklaracje, inne informacje, z których wynikają dane o należnych zobowiązaniach
podatkowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu należności i zobowiązań według każdego
z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności budżetowych Ministerstwa z tytułu dochodów
budżetowych, których termin zapłaty przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są
księgowania, z uwzględnieniem zasady kwalifikacji należności jako krótkoterminowych, tj. należności
wymagalnych w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, które są księgowane na koncie 221.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się: przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych
w wysokości raty należnej na dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 221.
W ewidencji szczegółowej do konta 226 wyodrębnia się rozrachunki z poszczególnymi dłużnikami według
podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów. Do ewidencji finansowo-księgowej należności długoterminowe
wprowadzane są zgodnie z zasadami jak dla należności krótkoterminowych, które zostały zawarte przy opisie
do konta 221.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności zaliczanych do długoterminowych.
Konto 227 – „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”
Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie
wydatków środków europejskich. Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności w ciągu roku
budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie
sprawozdań budżetowych na konto 800. Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności: wpływ środków
europejskich otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją programów i projektów
finansowanych z tych środków, w korespondencji z kontem 138, przeksięgowanie kwoty uregulowanego
zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z BGK o dokonaniu płatności na
rachunek wykonawcy (odbiorcy), w korespondencji z kontami rozrachunkowymi.
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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy. Do konta 229 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według
podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, która umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań według
tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia. 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. Konto 229 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych
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są oryginalne dowody księgowe – rachunki do umów zlecenia, umów o dzieło, listy wynagrodzeń
niewynikających ze stosunku pracy, zbiorcze zestawienia list płac pracowników, deklaracje lub korekty ZUS,
PFRON, oraz wewnętrzne dowody księgowe, tj. polecenia księgowania (PK).
W przypadkach składanych korekt deklaracji do ZUS skutkujących powstaniem nadpłaty podlegającej
zwrotowi na rachunek bankowy Ministerstwa, księgowanie należnej nadpłaty następuje w miesiącu, w którym
zwrócono nadpłatę na rachunek, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych deklaracji korygujących wraz
z wnioskiem o zwrot środków. Według tej samej zasady należy postąpić w przypadku złożenia korekty
deklaracji PFRON.
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. Do konta 231 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej
wydatków, która umożliwia ustalenie tytułu oraz podmiotu, z którym dokonywane są rozrachunki. Na stronie
Wn ujmuje się w szczególności wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń i potrącenia wynagrodzeń
obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania Ministerstwa z tytułu
wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan
zobowiązań Ministerstwa z tytułu wynagrodzeń. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są oryginalne
dowody księgowe – rachunki do umów zlecenia, umów o dzieło, listy wynagrodzeń nie wynikających ze
stosunku pracy, zbiorcze zestawienia list płac pracowników.
Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich innych
tytułów niż: wynagrodzenia (konto 231), rozliczenia z zakończonych zagranicznych podróży służbowych
(konto 235) i rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (konto 204).
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
- wypłacone pracownikom zaliczki w złotych i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające Ministerstwo,
- należności od pracowników z tytułu dokonanych przez Ministerstwo świadczeń odpłatnych,
- należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
- zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
- wydatki poniesione przez pracowników w imieniu Ministerstwa,
- rozliczone zaliczki w złotych i zwroty środków pieniężnych,
- wpływy należności od pracowników.
Do konta 234 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków,
która umożliwia ustalenie stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami, według
tytułów rozrachunków. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,
a saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są oryginały
dowodów księgowych.
Konto 235 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu rozliczenia zagranicznych podróży służbowych”
Konto 235 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników oraz osób niebędących
pracownikami z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Zaliczki wartości pieniężnych wypłacone
pracownikom w walutach obcych ujmowane są do czasu ich rozliczenia w równowartości waluty polskiej
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ustalonej według kursu z dnia zakupu wartości pieniężnych przez Ministerstwo. Konto 235 może wykazywać
dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników.
Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe oraz sumy na zlecenie, rozliczenie różnic
inwentaryzacyjnych”
Konto 240 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201 – 235,
które dotyczą w szczególności rozrachunków z tytułu otrzymanych sum depozytowych (np. wadia,
zabezpieczenie wykonania umowy) oraz sum na zlecenie. Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe
należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma konta 240 ujmuje się powstałe
zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta
240 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. Konto 240 może
wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań. Podstawą
zapisów w księgach rachunkowych są oryginały dowodów, w szczególności bankowe dowody wpłaty,
pisemne polecenia kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa dotyczące zwrotu wpłaconego
wadium, zabezpieczenia wykonania umowy, faktury, rachunki.
Na koncie tym są ujmowane również różnice inwentaryzacyjne. Podstawą do księgowania różnic
inwentaryzacyjnych jest zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego protokół z inwentaryzacji. Na stronie Wn
konta 240 ujmuje się stwierdzone nadwyżki inwentaryzacyjne, a na stronie Ma - stwierdzone niedobory.
Konto 241 – „Pozostałe rozrachunki z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych”
Konto 241 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań z tytułu opłat za wynajem lokali
mieszkalnych, od lokatorów, dla których potrącenie ww. opłat następuje z wypłaconego wynagrodzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 241 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń
z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.
Konto 242 – „Rozrachunki wewnętrzne”
Konto 242 jest kontem technicznym i służy do ewidencji wewnętrznych rozrachunków związanych
z m.in. automatycznymi potrąceniami z list wynagrodzeń dotyczącymi spłaty pożyczek z ZFŚŚ, opłat za lokal,
opłat za telefony, opłat grupowych polis ochrony ubezpieczeniowej oraz innych.
Konto 243 – „Rozliczenie otrzymanych środków pozabudżetowych”
Konto 243 służy do ewidencji stanu środków pozabudżetowych pozostających do rozliczenia w ramach
zawartych umów. Do konta 243 prowadzona jest ewidencja analityczna. Na stronie Wn konta 243 ujmuje się
w systemie miesięcznym sumę wydatków poniesionych w ramach zawartych umów. Na stronie Ma konta 243
ujmuje się otrzymane środki pozabudżetowe oraz naliczone przez bank odsetki. Ewidencję szczegółową do
konta prowadzi się z uwzględnieniem rodzaju umowy, na podstawie której Ministerstwo otrzymało środki. Na
koniec roku budżetowego konto 243 może, jeśli warunki szczególne zawartej umowy nie stanowią inaczej,
wykazywać saldo Ma, oznaczające stan nierozliczonych środków otrzymanych na podstawie zawartej umowy,
w tym naliczonych odsetek.
Konto 244 – „Pozostałe rozrachunki – w walutach obcych”
Konto 244 służy do ewidencji pozostałych rozrachunków wyrażonych w walutach obcych. Konto 244 obciąża
się (Wn) za powstałe rozrachunki, a uznaje się (Ma) za rozliczone rozrachunki. Do konta 244 prowadzona jest
ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych, która zapewnia ustalenie
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów i według poszczególnych kontrahentów. Konto
244 jest korygowane o wartość różnic kursowych. Konto 244 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
należności i roszczeń z tytułu rozrachunków, a saldo Ma oznacza stan zobowiązań wyrażonych w walutach
obcych.
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Konto 245 – „Wpływy do wyjaśnienia”
Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów
budżetowych.
Na stronie Wn konta 245 księguje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma
konta 245 księguje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.
Konto 250 – „Pozostałe rozrachunki – PPK”
Konto 250 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu potrąceń z tytułu przystąpienia
pracowników do pracowniczych planów kapitałowych, zaliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami do
wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy. Do konta 250
prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, która zapewnia
możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wobec podmiotu, z którym zawarto umowę o prowadzenie
PPK.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań,
a na stronie Ma konta 250 ujmuje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń
z poszczególnych tytułów. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są oryginalne dowody
księgowe – listy wynagrodzeń, zbiorcze zestawienia list płac pracowników.
Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje
się zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma konta 290 ujmuje się
zwiększenia wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów
aktualizujących należności.
Odpisy aktualizujące dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych (w tym długoterminowych
ewidencjonowanych na koncie 226) wymienionych w art. 35b Ustawy o rachunkowości.
Należności wątpliwe to należności, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie
i w pełnej wysokości, a nie można ich jeszcze uznać za nieściągalne. Zgodnie z zasadą ostrożności odpisy
aktualizujące należności powinny uwzględniać także te przyczyny ich dokonania, które wystąpiły po dniu
bilansowym, ale zostały ujawnione do dnia sporządzenia bilansu. Dokumenty stanowiące podstawę
księgowania odpisu aktualizującego powinny szczegółowo określać przesłanki jego dokonania. Aktualizacja
nie zwalnia od działań służących efektywnemu ściągnięciu należności. Odpisy aktualizujące należności
powinny być uzasadnione opisem okoliczności uprawdopodobniających ich nieściągalność oraz opisem
czynności podjętych dla ściągnięcia należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od tytułu należności,
której dotyczy odpis aktualizacji.
W celu sporządzenia prawidłowych odpisów aktualizujących należy zgromadzić od właściwych komórek
organizacyjnych Ministerstwa niezbędne informacje do oceny każdej należności wymagalnej pod względem
możliwości spłaty, w szczególności należy uzyskać informacje dotyczące:
- istniejących zabezpieczeń spłaty (np. udzielonych gwarancji, ustanowionych hipotek),
- skuteczności dotychczasowego postępowania egzekucyjnego,
- wszczętego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego,
- występowania innych wierzycieli w stosunku do dłużnika,
- kwestionowania należności przez dłużnika,
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- innych dostępnych i istotnych danych świadczących o sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika.
W przypadkach należności, co do których toczy się bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, oraz na dzień
bilansowy upłynęły już dwa lata od terminu płatności, należy dokonać pełnego odpisu aktualizacyjnego.
Podstawą księgowania odpisów aktualizujących należności jest zestawienie należności wraz z dokumentacją
uzasadniającą dokonanie odpisów, przygotowane przez pracowników komórki do spraw finansowych,
zatwierdzone przez głównego księgowego Ministerstwa i kierującego komórką do spraw finansowych.
Po stronie Ma konta 290 księguje się odpisy aktualizujące należności wątpliwe związane z działalnością
eksploatacyjną, w korespondencji z kontem 761, związane z operacjami finansowymi w korespondencji
z kontem 751.
Odpisy aktualizujące należności z tytułu ZFŚS obciążają konto funduszu ZFŚS.
Na stronie Wn konta 290 księguje się: zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności
dotyczących działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 760, operacji finansowych,
w korespondencji z kontem 750, zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem oraz
z odpisaniem należności przedawnionych lub nieściągalnych, w korespondencji z kontami: 201, 221, 226, 234,
240, zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyn dokonania odpisu, w korespondencji
z kontem 750, 760.
Odpisy aktualizujące należności korygują wykazywane w bilansie należności, do których te odpisy zostały
dokonane.
Należności nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące
ich wartość.
W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika lub bezskutecznym postępowaniu
egzekucyjnym, wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej
do przedziału czasowego zalegania z płatnością przyjmując zasadę, że jeśli na dzień bilansowy upłynęły już
dwa lata od terminu płatności dokonuje się pełnego odpisu aktualizującego.
Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają
aktualizacji wyceny.
Konto 300 – „Rozliczenie zakupu”
Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów.
Na stronie Wn konta 300 księguje się stan dostaw w drodze (materiały w drodze), a po stronie Ma konta 300
księguje się księguje się stan dostaw niefakturowanych. Do konta 300 prowadzona jest ewidencja szczegółowa
według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków. Saldo konta 300 wskazuje wartość zakupów
niezafakturowanych.
Konto 301 – „Rozliczenie sprzedaży”
Konto 301 służy do ewidencji rozliczenia sprzedaży usług m. in. z zakresu kosztów eksploatacji lokalu
użyczonego oraz wynajmu lokalu użytkowego. Zapisy na koncie 301 prowadzi się w korespondencji do kont
zespołu 4 oraz kont 225 i 201, kont zespołu 7 i konta 221. Konto 301 na koniec roku nie wykazuje salda. Do
konta 301 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według źródła finansowania, programu.
Konto 310 – „Materiały”
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów znajdujących się w magazynie, których wartość zaliczana
jest w koszty w momencie ich wydania do zużycia. Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów na
koncie 310 wycenia się według cen zakupu. Do konta 310 prowadzona jest ewidencja szczegółowa
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pozwalająca na ustalenie obrotów i stanu zapasów na koniec okresu sprawozdawczego i na każdy termin
inwentaryzacji, według ich źródeł finansowania. Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości
i wartości stanu zapasów materiałów, a na stronie Ma konta 310 ujmuje się jego zmniejszenia. Konto 310 może
wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów w cenach zakupu.
Konto 400 – „Amortyzacja”
Konto 400 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na koncie 400 ujmuje się:
- po stronie Wn – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
amortyzowanych w czasie, w korespondencji z kontem 071,
- po stronie Ma – korekty zmniejszające naliczoną amortyzację, w korespondencji z kontem 071, przeniesienie
roczne sumy kosztów amortyzacji na wynik finansowy, w korespondencji z kontem 860.
Konto 400 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo
konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia wyposażenia materiałów i energii na cele działalności
podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na koncie 401 ujmuje się m.in.:
- po stronie Wn – odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie), wartości
niematerialnych i prawnych finansowanych z wydatków bieżących, wartość materiałów dotyczących
działalności operacyjnej, odnoszonych bezpośrednio po zakupie w koszty, zużycie energii elektrycznej,
wody, energii cieplnej, w korespondencji z kontami: 101, 201, 234, 310, według paragrafów klasyfikacji
budżetowej 4210, 4240, 4260,
- po stronie Ma – zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz odpisów
umorzeniowych pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie), wartości niematerialnych
i prawnych finansowanych z wydatków bieżących.
Na koncie 401 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt
wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Ewidencję szczegółową do konta 401 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego. Konto
401 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów
i energii. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 402 – „Usługi obce”
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych (remontowych, transportowych, projektowych,
sprzątania, telekomunikacyjnych, doradztwa, najmu, dzierżawy, bankowych opłat manipulacyjnych, wywozu
śmieci, ogłoszeń prasowych itp.) wykonywanych na rzecz działalności podstawowej Ministerstwa, w tym m.in.
kosztów ujętych wg następującej klasyfikacji wydatków budżetowych: 427, 428, 430, 435, 436, 437, 438, 439,
440.
Na koncie 402 ujmuje się:
- po stronie Wn – m.in. usługi obce, remontowe transportowe, projektowe, sprzątania, telekomunikacyjne,
doradztwa, informatyczne, najmu dzierżawy, bankowe opłaty manipulacyjne, wywozu śmieci, ogłoszenia
prasowe, w korespondencji z kontami 101, 201, 300, 310,
- po stronie Ma – zmniejszenie poniesionych kosztów dotyczących usług obcych, w korespondencji z kontami
201, przeniesienie rocznej sumy kosztów na konto 860.
Ewidencja szczegółowa do konta 402 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego.
Konto 402 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość zakupionych kosztów usług obcych. Na koncie
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402 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt wprowadza
się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Saldo konta 402 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
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, w tym m.in.:
opłaty, składki do organizacji międzynarodowych i podatki, ujęte wg następującej klasyfikacji wydatków
budżetowych: 443, 448, 451, 452, 453, 454.
Na koncie 403 ujmuje się:
- po stronie Wn – podatki i opłaty obciążające koszty działalności operacyjnej, podatki lokalne, w tym podatek
od nieruchomości i od środków transportowych, opłaty urzędowe, jeżeli nie zwiększają ceny nabycia
aktywów, w korespondencji z kontami 101, 130, 225,
- po stronie Ma – zmniejszenia poniesionych kosztów dotyczących podatków i opłat, w korespondencji
z kontem 225, przeniesienie rocznej sumy kosztów na konto 860.
Na koncie 403 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt
wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Ewidencję szczegółową do konta 403 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego.
Konto 403 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów z tytułu podatków
i opłat. Saldo konta 403 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 404 – „Wynagrodzenia”
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń pracowników i innych
osób fizycznych – z tytułu zawartych umów. Koszty ujęte wg następującej klasyfikacji wydatków
budżetowych: 401, 402, 404, 407, 417.
Na koncie 404 księguje się:
- po stronie Wn – wynagrodzenia z tytułu zawartych umów, w korespondencji z kontem 231,
- po stronie Ma – zmniejszenie poniesionych kosztów dotyczących wynagrodzeń, w korespondencji z kontem
231, przeniesienie rocznej sumy kosztów na konto 860.
Na koncie 404 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt
wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Ewidencja szczegółowa do konta 404 prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji planu finansowego.
Konto 404 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów dotyczących
wynagrodzeń. Saldo konta 404 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
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 umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Koszty ujęte wg następującej klasyfikacji wydatków budżetowych: 302, 411, 412, 414, 428, 444, 455, 470,
430 (opłaty za studia).
Na koncie 405 ujmuje się:
- po stronie Wn – świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń, obciążające koszty
działalności operacyjnej w tym m.in. wydatki na szkolenia, kursy i dokształcanie, oraz koszty świadczeń
ponoszone na utrzymanie bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty na PFRON, w korespondencji z kontami:
101, 130, 201, 234, 300, naliczone składki na ubezpieczenia społeczne ciążące na pracodawcy,
w korespondencji z kontem 229, odpisy na ZFŚS w korespondencji z kontem 851,
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- po stronie Ma – zmniejszenie kosztów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w korespondencji z kontem
229, zmniejszenie poniesionych kosztów dotyczących świadczeń na rzecz pracowników niezliczonych do
wynagrodzeń, obciążających koszty działalności operacyjnej, w korespondencji z kontami 201, 234,
zmniejszenie odpisów na ZFŚS, w korespondencji z kontem 851, przeniesienie rocznej sumy kosztów na
konto 860.
Na koncie 405 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt
wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Ewidencję szczegółową do konta 405 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego.
Konto 405 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń. Saldo konta 405 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe”
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikuje się do ujęcia na kontach
400-405. Na koncie 409 ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych
pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, odprawy z tytułu
wypadku przy pracy oraz inne koszty niezaliczane do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów
operacyjnych, w tym m.in. koszty ujęte wg następującej klasyfikacji wydatków budżetowych: 303, 441, 430
(obsługa zagranicznych podróży służbowych), 442, 430 (w zakresie podróży służbowych osób niebędących
pracownikami Ministerstwa),
Na koncie 409 ujmuje się:
- po stronie Wn – koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, w korespondencji z kontami: 101,
201, 234, 235,
- po stronie Ma – zmniejszenia poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych, przeniesienie rocznej sumy
kosztów na konto 860.
Na koncie 409 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, korekt
wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny
Ewidencję szczegółową do konta 409 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego.
Konto 409 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych pozostałych kosztów
rodzajowych. Saldo konta 409 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 490 – „Rozliczenie kosztów”
Konto 490 służy do ujęcia, w korespondencji z kontem 640, kosztów rozliczanych w czasie (w okresach
późniejszych), które ujęte zostały na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, w wartości poniesionej, oraz
do zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw tworzonych na koszty, w korespondencji
z kontem 640. Na stronie Ma konta 490 ujmuje się poniesione w danym okresie koszty rodzajowe,
zewidencjonowane na koncie 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, przypadające na przyszłe okresy,
w korespondencji z kontem 640. Na stronie Wn konta 490 ujmuje się zmniejszenie rozliczeń
międzyokresowych, tj. przypadające na dany okres koszty rozliczane w czasie, które poniesiono w poprzednich
okresach. Saldo konta 490 przenoszone jest na koniec roku budżetowego na konto 860.
Konto 640 – „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne). Na stronie Wn konta 640
ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów. Na stronie Ma
konta 640 ujmuje się zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach
poprzednich. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta umożliwia ustalenie wysokości kosztów, które
podlegają rozliczeniu w czasie, z podziałem według ich tytułów. Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych
okresów.

Załącznik Nr 2 do Polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej
Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Zakładowy plan kont w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

21

Ministerstwo 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
(nie dokonuje się zapisów w przypadku, gdy koszt dotyczący tego samego zadania powtarza się cyklicznie
w podobnych wielkościach np.: roczne opłaty z tytułu ubezpieczenia, prenumeraty, wsparcia programów
komputerowych, dzierżawy, usług utrzymania domeny).
Konto 700 – „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”
Konto 700 służy do ewidencji przypisu czynszów od lokatorów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, które
stanowią dochody budżetowe. Na stronie Ma konta 700 ewidencjonuje się wartość przypisu czynszu, na
podstawie informacji przekazanej z komórki do spraw logistki, w korespondencji z kontem 221. Na stronie
Wn konta 700 ewidencjonuje się zmniejszenia przypisu czynszu. Ewidencja analityczna do konta 700
prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej – dochodów.
W końcu roku obrotowego saldo konta 700 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 700 nie wykazuje
salda.
Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio
z podstawową działalnością Ministerstwa, w szczególności dochodów, do których zalicza się opłaty i inne
dochody należne na podstawie odrębnych przepisów lub umów międzynarodowych.
Na koncie 720 ujmuje się:
- po stronie Wn – odpisy i zmniejszenia przychodów z tytułu dochodów budżetowych, w korespondencji
z kontem 221, przeniesienia na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu dochodów budżetowych na
konto 860,
- po stronie Ma – przychody z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontami 101, 136, 221.
Ewidencja szczegółowa do konta 720 prowadzona jest z wyodrębnieniem przychodów z tytułu dochodów
budżetowych według pozycji planu finansowego dochodów.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje
salda.
Konto 750 – „Przychody finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu operacji finansowych. Na stronie Ma konta 750 księguje
się w szczególności: odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. Na koniec roku
przychody finansowe przenosi się na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750). Ewidencja analityczna do konta
750 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 751 – „Koszty finansowe”
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych Ministerstwa. Na stronie Wn konta 751 księguje się
ujemne różnice kursowe, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej
w korespondencji z kontami 130, 201, 225, 234, 240, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji
finansowych, w korespondencji z kontem 290, rezerwy na przyszłe zobowiązania w części dotyczącej odsetek,
w korespondencji z kontem 840. W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę
Wn konta 860 (Ma konto 751). Ewidencja analityczna do konta 751 prowadzona jest według podziałek
klasyfikacji budżetowej.
Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością
Ministerstwa (niepodlegających ewidencji na kontach: 700, 720 i 750 ). W szczególności na stronie Ma konta
760 ujmuje się: odpisane przedawnione zobowiązania, kary, w tym kary umowne, otrzymane odszkodowania,
darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, tj. pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)
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(konto 013), materiały (konto 310), nadwyżki inwentaryzacyjne aktywów obrotowych, w korespondencji
z kontem 240, zmniejszone lub odpisane odpisy aktualizujące na należności od dłużników niedotyczące
przychodów finansowych, funduszy specjalnych i funduszy celowych, ze względu na ustanie przyczyny ich
dokonania, w korespondencji z kontem 290, należne Ministerstwu wynagrodzenie płatnika podatku
dochodowego i składek ZUS (potrącane w składanych deklaracjach), w korespondencji z kontem 225, 229,
oraz przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Do konta 760 prowadzona jest
ewidencja analityczna 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. Konto
760 na koniec roku nie wykazuje salda.
Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Ministerstwa,
w szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się
w szczególności kary, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisane przedawnione, umorzone
i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące wycenę środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych z tytułu trwałej utraty wartości oraz odpisy aktualizujące wartość likwidowanych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez zmniejszenie ich wartości bieżącej do zera,
w korespondencji z kontem 071, oraz nieodpłatnie przekazane środki rzeczowe, koszty związane z likwidacją
środków trwałych oraz ze sprzedażą środków trwałych i środków trwałych w budowie (inwestycji), utworzone
odpisy aktualizujące na należności od dłużników niedotyczące przychodów finansowych, w korespondencji
z kontem 290, wartość materiałów złomowanych, w korespondencji z kontem 310, niezawinione niedobory
aktywów obrotowych, w korespondencji z kontem 240, oraz koszty o nadzwyczajnej wartości lub które
wystąpiły incydentalnie. Podstawą zapisów na koncie 761 mogą być polecenia pisemne kierujących
komórkami organizacyjnymi Ministerstwa (wydane na podstawie np.: wyroku sądowego).
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 (po stronie Ma) przenosi się na konto 860 (na stronę Wn). Na
koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. Ewidencja analityczna do konta 761 prowadzona jest według
podziałek klasyfikacji budżetowej – wydatków.
Konto 800 – „Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń funduszu Ministerstwa, który stanowi równowartość
ujętych w ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego w zakresie podstawowej działalności
Ministerstwa. Do konta 800 prowadzona jest ewidencja analityczna pozwalająca na ustalenie stanu zmian
w funduszu Ministerstwa oraz przygotowanie sprawozdania finansowego. Na stronie Wn konta 800 ujmuje
się w szczególności:
- przeksięgowanie w roku następnym straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych i inwestycji, w korespondencji z kontem 011, 020, 080,
- wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia,
- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,
- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta
810,
- przejęte zobowiązania po jednostkach zlikwidowanych, w korespondencji z kontami 201, 231, 234, 240.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie w roku następnym zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,
- przeksięgowanie wydatków dokonanych przez Ministerstwo ze środków europejskich, w korespondencji
z kontem 227,
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- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji,
- przejęte aktywa po jednostkach zlikwidowanych,
- wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia,
- różnice z aktualizacji środków trwałych,
- wpływ środków przeznaczonych na finansowanie własnych inwestycji, w korespondencji z kontem 810.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu Ministerstwa.
Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na
inwestycje”
Konto 810 służy do ewidencji m.in. wydatków dokonanych przez Ministerstwo ze środków budżetowych na
finansowanie: środków trwałych w budowie (inwestycji), zakupu środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się, równocześnie z ewidencją dowodu
księgowego, równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji (zapis
równoległy do zapisu zapłaty). Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku
obrotowego, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 – „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń
międzyokresowych Na koncie 840 księguje się:
- krótkoterminowe należności budżetowe Ministerstwa podlegające zapłacie w latach następnych, przypisane
na koncie 221,
- długoterminowe należności budżetowe Ministerstwa podlegające zapłacie w latach następnych, przypisane
na koncie 226,
Na stronie Wn konta 840 księguje się zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Na stronie Ma
konta 840 ujmuje się powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów. Do konta 840
prowadzona jest ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej. Ewidencja szczegółowa
prowadzona do konta 840 zapewnia możliwość ustalenia stanu:
,
- rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń
i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Konto 841 – „Rezerwy na zobowiązania”
Konto 841 służy do ewidencji rezerw na zobowiązania.
Na stronie Wn konta 841 księguje się zmniejszenie lub rozwiązanie rezerw na zobowiązania. Na stronie Ma
konta 841 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy. Do konta 841 prowadzona jest ewidencja analityczna
według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz kontrahenta. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 841
zapewnia możliwość ustalenia stanu rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń. Rezerwy na
zobowiązania działalności operacyjnej zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych Wn 761, a dotyczące
operacji finansowych – do kosztów finansowych Wn 751.
Konto 841 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw.
Ministerstwo tworzy rezerwy związane ze skutkami toczącego się postępowania sądowego, zgodnie z Ustawą
o rachunkowości i Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6. Rezerwę z tego tytułu tworzy się wówczas,
gdy przeciwko Ministerstwu wniesiono pozew, który wymaga utworzenia rezerwy, a prawdopodobieństwo
wyroku niekorzystnego dla Ministerstwa jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego.
Podstawą oceny prawdopodobieństwa wyroku niekorzystnego może być przebieg postępowania sądowego
oraz ocena komórki do spraw obsługi prawnej. Ustalając rezerwy uwzględnia się:
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- kwotę główną zobowiązania,
- odsetki od zobowiązania,
- koszty sądowe i inne prawdopodobne i możliwe do oszacowania zobowiązania mogące być następstwem
toczącego się postępowania sądowego.
Komórka do spraw obsługi prawnej każdorazowo pisemnie informuje komórkę do spraw finansowych
o wpływie pozwu przeciwko Ministerstwu, który wymaga utworzenia rezerwy, w stosunku do którego
prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla Ministerstwa jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku
korzystnego. W przypadku gdy na skutek przebiegu toczącego się postępowania zmieniła się ocena
prawdopodobieństwa wyroku korzystnego, komórka do spraw obsługi prawnej każdorazowo pisemnie
informuje komórkę do spraw finansowych o zmianie tej oceny, informując o pozwie, w stosunku, do którego
prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla Ministerstwa jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku
korzystnego. Po zakończeniu sprawy i uprawomocnieniu się orzeczenia sądu komórka do spraw obsługi
prawnej na bieżąco informuje o wysokości zasądzonych kwot lub oddaleniu powództwa bądź o umorzeniu
postępowania.
Konto 851 – „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu tworzonego na podstawie ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746). Środki
pieniężne tego funduszu, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135. Do
konta 851 prowadzona jest ewidencja analityczna pozwalająca na określenie stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń
ZFŚS – zgodnie z regulaminem ZFŚS.
Konto 855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
Konto 855 służy do ewidencji równowartości przejętego przez Ministerstwo mienia zlikwidowanych
jednostek. Na stronie Wn konta 855 księguje się zmniejszenie funduszu z tytułu sprzedaży, przekazania
nieodpłatnego lub przejęcia mienia zlikwidowanych jednostek na własne potrzeby Ministerstwa, albo z tytułu
jego likwidacji, a na stronie Ma konta 855 księguje się równowartość mienia przejętego przez Ministerstwo na
podstawie bilansów likwidowanych jednostek. Wartość mienia ewidencjonuje się w korespondencji z kontem
015 zbiorczo na podstawie bilansów zlikwidowanych jednostek w wartości netto. Konto 855 może wykazywać
saldo Ma, które wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek, które nie zostało jeszcze przekazane
innym jednostkom, lub którego jeszcze nie przyjęto na własne potrzeby, a także wartość mienia sprzedanego,
ale jeszcze niespłaconego.
Konto 860 – „Wynik finansowy”
Konto 860 służy do ustalania na koniec roku obrotowego wyniku finansowego Ministerstwa.
Na koniec roku obrotowego: na stronie Wn konta 860 ujmuje się: poniesione koszty, w korespondencji
z kontami: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409 (Ma), koszty operacji finansowych, w korespondencji z kontem
751, oraz pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji z kontem 761, zmniejszenie stanu rozliczeń
międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, a na stronie Ma
konta 860 ujmuje się uzyskane przychody, w tym przychody z tytułu dochodów budżetowych,
w korespondencji z kontami: 700 i 720, przychody finansowe, w korespondencji z kontem 750, pozostałe
przychody operacyjne, w korespondencji z kontem 760, oraz zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych
w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490. Saldo konta 860 wykazuje na koniec
roku obrotowego wynik finansowy dodatni (zysk netto – saldo Ma) lub ujemny (strata netto – saldo Wn).
W roku następnym po przyjęciu sprawozdania finansowego (bilansu) przez komórkę budżetu saldo konta 860
przeksięgowuje się na konto 800.
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Konta pozabilansowe
Konto 202 – „Rozrachunki z tytułu najmu”
Konto 202 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz powierzchni
użytkowej. Do konta 202 prowadzona jest ewidencja, która zapewnia ustalenie należności i zobowiązań
według poszczególnych lokatorów i najemców. Ewidencja zdarzeń na tym koncie następuje w sposób
równoległy razem z zapisem wpłaty należności od lokatorów i najemców ujmowanej na wznowienie
wydatków, razem z kontem 201 oraz z zapisem wpłaty należności od lokatorów i najemców ujmowanej
z tytułu dochodów budżetowych, tj. razem z kontem 221. Obroty konta 202 są podstawą uzgodnień sald
z tytułu wpłat czynszu oraz innych opłat związanych z wynajmem powierzchni użytkowej pomiędzy komórką
do spraw finansowych a komórką do spraw logistyki. Konto 202 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.
Konto 900 – „Rzeczowe środki obrotowe w ewidencji pozabilansowej”
Konto 900 służy do ewidencji środków rzeczowych, które przyjęte zostały w celu przechowania lub
użytkowania od innych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów, przeznaczone zostały do likwidacji, czyli
takie, które spisano jako bezużyteczne dla celów prowadzonej działalności przez Ministerstwo, choć fizycznie
jeszcze istnieją.
Po stronie Wn konta 900 księguje się wartość początkową środków rzeczowych w momencie wprowadzenia
do ewidencji pozabilansowej z równoległym zapisem dotyczącym wyksięgowania środków rzeczowych z kont
bilansowych, tj. 011, 020, 013, a po stronie Ma konta 900 księguje się zdjęcie z ewidencji pozabilansowej
środków rzeczowych w wartości początkowej.
Zapis analityczny konta umożliwia ustalenie rodzaju środków rzeczowych ujętych w ewidencji
pozabilansowej.
Konto 901 – „Zwroty środków europejskich"
Konto 901 służy do ewidencji pozabilansowej wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem
środków europejskich, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości na rachunek pomocniczy 138
z centralnego rachunku Ministerstwa Finansów dla płatności środków europejskich prowadzonego w BGK. Po
stronie Wn konta 901 ujmuje się równowartość zwrotów wydatków (na ostatni dzień roku budżetowego). Po
stronie Ma konta 901 ujmuje się zwroty wydatków. Do konta 901 prowadzona jest ewidencja analityczna
według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków. Konto 901 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 902 – „Długoterminowe należności budżetowe z tytułu umów warunkowych”
Konto 902 służy do ewidencji długoterminowych należności budżetowych Ministerstwa z tytułu dochodów
budżetowych, których termin zapłaty wynika ze spełnienia określonego w umowie warunku. Wartość
należności określona wg podpisanych przez Ministerstwo umów, ujmowana jest na stronie Wn konta 902. Na
stronie Wn ujmuje się wartość ze znakiem minus należności z umów, które wygasły bądź umów, dla których
warunki zostały spełnione.
Konto 902 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość należności wynikających z zawartych umów,
których warunek nie został jeszcze spełniony.
Weryfikacja stanu konta 902 ma miejsce dwukrotnie w ciągu roku, tj. po miesiącu czerwcu w terminie do
końca lipca oraz według stanu na 31 grudnia do końca stycznia następnego roku. Inicjatywę rozpoczęcia
procesu weryfikacji podejmuje komórka do spraw finansowych, zgłaszając komórce organizacyjnej
kompletność ewidencji należności warunkowych na koncie, ustalonej na podstawie wszystkich dowodów
księgowych otrzymanych do końca okresu sprawozdawczego. Weryfikacja należności warunkowych
w komórce organizacyjnej Ministerstwa następuje w oparciu o dokumentację posiadaną przez tę komórkę.
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Następnie rezultaty sprawdzania są w komórce do spraw finansowych porównywane ze stanem księgowym,
a ewentualne różnice wyjaśniane i księgowane.
W ewidencji szczegółowej do konta 902 wyodrębnia się rozrachunki z poszczególnymi kontrahentami według
podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.
Konto 903 – „Plan dochodów”
Konto 903 służy do ewidencji planu finansowego dochodów budżetowych Ministerstwa.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się plan finansowy dochodów budżetowych.
Na stronie Ma konta 903 ujmuje się równowartość planu finansowego dochodów budżetowych (na ostatni
dzień roku budżetowego).
Ewidencja szczegółowa do konta 903 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów
budżetowych w układzie tradycyjnym. Konto 903 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 904 – ,,Wydatki niekwalifikowane w projektach realizowanych z udziałem środków
zagranicznych”
Konto 904 służy do ewidencji pozabilansowej wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem
środków zagranicznych uznanych za niekwalifikowane, w tym kar umownych, stwierdzonych po zamknięciu
roku budżetowego. Po stronie Wn konta 904 ujmuje się równowartość wydatków uznanych za
niekwalifikowane (na ostatni dzień roku budżetowego). Po stronie Ma konta 904 ujmuje się wydatki uznane
za niekwalifikowane, po zamknięciu roku obrotowego. Do konta 904 prowadzona jest ewidencja analityczna,
według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków oraz dysponentów określonych dla danego działania
w programie. Konto 904 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 905 – „Zabezpieczenia – zawarte umowy poręczenia”
Konto 905 służy do ewidencji zawartych umów poręczenia składanych jako zabezpieczenie przez
wykonawców umów i podmioty trzecie na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwa. Na stronie Wn konta 905
ujmuje się przyjęcie do kasy Ministerstwa umów poręczenia, a na stronie Ma konta 905 ujmuje się zwrot umów
poręczenia, na skutek wygaśnięcia terminu lub podstawy ich obowiązywania. Przyjęcie oraz zwrot
dokumentów następuję na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej do komórki do spraw finansowych przez
kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za daną operację. Konto 905 może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zawartych umów poręczeń złożonych w kasie.
Konto – 906 –„Podniesienie udziału środków UE w finansowaniu wydatków kwalifikowanych dla V osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i inne wydatki kwalifikowane
w projektach realizowanych z udziałem środków zagranicznych”
Konto 906 służy do ewidencji pozabilansowej wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem
środków zagranicznych uznanych za kwalifikowane, po zamknięciu roku budżetowego.
Po stronie Wn konta 906 ujmuje się równowartość wydatków uznanych za kwalifikowane (na ostatni dzień
roku budżetowego).
Po stronie Ma konta 906 ujmuje się wydatki uznane za kwalifikowane, po zamknięciu roku obrotowego.
Do konta 906 prowadzona jest ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków
oraz dysponentów określonych dla danego działania w programie. Konto 906 nie wykazuje salda na koniec
roku.
Konto 907 – „Dowody księgowe do rozliczenia”
Konto 907 służy do ewidencji operacji udokumentowanych dowodami księgowymi opiewającymi na
szacunkowe koszty (najczęściej są to noty obciążeniowe z ambasad). Po stronie Ma konta 907 ujmuje się
poniesione wydatki na podstawie dowodów księgowych zawierających szacunkowe koszty. Po stronie Wn
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konta 907 dokonuje się wyksięgowania kwoty uprzednio zaewidencjonowanej po stronie Ma w związku
z otrzymaniem od kontrahenta dowodu rozliczającego faktyczne wydatki.
Ewidencja szczegółowa do konta 907 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej i zapewnia
możliwość ustalenia wydatków podlegających rozliczeniu według poszczególnych kontrahentów.
Konto 907 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan poniesionych wydatków do rozliczenia.
Konto 908 – „Plan wydatków pozabudżetowych”
Konto 908 służy do ewidencji planu finansowego wydatków pozabudżetowych.
Na stronie Wn konta 908 ujmuje się plan finansowy wydatków pozabudżetowych oraz jego korekty.
Na stronie Ma konta 908 ujmuje się:
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich korekty,
- wartość planu niezrealizowanego (na ostatni dzień roku budżetowego).
Ewidencja szczegółowa do konta 908 jest prowadzona w szczegółowości harmonogramu wynikającego
z zawartej umowy, na podstawie której Ministerstwo otrzymało środki pozabudżetowe oraz realizowanej
umowy. Konto 908 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków niewykorzystanych. Dopuszcza
się ewidencję równowartości zrealizowanych wydatków w kwotach zbiorczych.
Konto 909 – „Zaangażowanie środków pozabudżetowych”
Konto 909 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków pozabudżetowych na dany rok
budżetowy.
Na stronie Wn konta 909 księguje się na bieżąco równowartość sfinansowanych wydatków środków
pozabudżetowych w danym roku budżetowym.
Na stronie Ma konta 909 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan wydatków
pozabudżetowych, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku
bieżącym.
Zapisy księgowe po stronie Ma konta 909 dokonywane są na podstawie dokumentów finansowych
przekazywanych przez kierownika jednostki lub kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa,
upoważnionych do dysponowania środkami pozabudżetowymi. Dokumentami finansowymi informującymi
o wartości zaangażowania planu wydatków pozabudżetowych ujętych w harmonogramie dla danego roku
budżetowego są między innymi: podpisane umowy płatne w danym roku, obliczona wielkość świadczeń na
podstawie wydanych decyzji oraz kwoty wydatków związanych z operacjami niepoprzedzonymi umowami
lub decyzjami. Do konta 909 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według poszczególnych pozycji
harmonogramu oraz rodzaju umowy.
W przypadku braku wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, księgowanie
zaangażowania następuje na podstawie dowodów księgowych.
Na koniec roku konto 909 nie wykazuje salda.
Konto 910 – „Plan wydatków komórek”
Konto 910 służy do ewidencji planu finansowego wydatków Ministerstwa w podziale na dodatkową analitykę
planu według kosztów rodzajowych.
Na stronie Wn konta 910 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.
Na stronie Ma konta 910 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich korekty
oraz wartość planu niezrealizowanego (na ostatni dzień roku budżetowego).
Konto 980 nie wykazuje salda na koniec roku. Dopuszcza się ewidencję równowartości zrealizowanych
wydatków w kwotach zbiorczych.
Konto 911 – „Zaangażowanie środków pozabudżetowych na lata przyszłe”
Konto 911 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków pozabudżetowych przyszłych lat.
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Na stronie Wn konta 911 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków środków pozabudżetowych
w latach poprzednich a obciążających plan wydatków pozabudżetowych roku bieżącego Ministerstwa.
Na stronie Ma konta 911 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków pozabudżetowych lat
przyszłych. Konto 911 służy do ewidencji zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych,
których termin płatności przypada w roku przyszłym i latach następnych. Zapisy księgowe po stronie Ma konta
911 księguje się na podstawie dowodów księgowych, w tym m.in.: umów, faktur, występujących na dzień 31
grudnia, a niewynikających z wcześniej ujętego na tym koncie zaangażowania przyszłych lat. Po stronie Wn
na początku następnego roku budżetowego wyksięgowuje się równowartość zaangażowanych wydatków
środków pozabudżetowych zaewidencjonowanych w latach poprzednich, które przechodzą do zaangażowania
wydatków środków pozabudżetowych roku bieżącego, czyli na stronę Ma konta 909.
W przypadku braku wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, księgowanie
zaangażowania następuje na podstawie posiadanych dowodów księgowych, tj. faktur, rachunków.
Na koniec roku konto 911 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków
pozabudżetowych w latach przyszłych.
Konto 912 – „Gwarancje bankowe i inne zabezpieczenia”
Konto 912 służy do ewidencji gwarancji bankowych składanych jako zabezpieczenie przez kontrahentów na
rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwo. Na stronie Wn konta 912 ujmuje się przyjęcie do kasy Ministerstwa
gwarancji bankowych, a na stronie Ma konta 912 ujmuje się zwrot gwarancji na skutek wygaśnięcia terminu,
na jaki gwarancja została złożona, lub podstawy jej obowiązywania. Przyjęcie oraz zwrot gwarancji następuje
na skutek pisemnej dyspozycji kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa, złożonej do komórki do
spraw finansowych. Ewidencja szczegółowa do konta 912 prowadzona jest według tytułu złożonej gwarancji.
Konto 912 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość przyjętych do kasy Ministerstwa gwarancji.
Gwarancje podlegają inwentaryzacji na ostatni dzień roku budżetowego.
Konto 970 – „Płatności ze środków europejskich”
Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez BGK ze środków europejskich dysponenta
z rachunku ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na stronie Wn konta 970 ujmuje się
wartość zleceń płatności przekazanych przez Ministerstwo do BGK celem realizacji wydatków ze środków
europejskich. Na stronie Ma konta 970 ujmuje się równowartość zrealizowanych płatności, na podstawie
informacji z BGK o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy). Konto 970 może wykazywać
saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych i oczekujących na realizacje przez BGK.
Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
Konto służy do ewidencji kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
Ewidencja prowadzona jest oddzielnie dla każdego przedmiotu wyłączeń, tj. dla:
-

-

przychodów i kosztów – ewidencja obejmuje księgowane oddzielnie narastająco przychody i koszty
będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem.
Przychody uzyskane od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem, ewidencjonowane w jednostkach
organizacyjnych, muszą być równe kosztom w innych jednostkach. Na stronie Ma konta 976 prowadzi
się ewidencję przychodów, na stronie Wn konta 976 prowadzi się ewidencję kosztów,
należności i zobowiązań wzajemnych niezapłaconych w dniu bilansowym – należności od jednostek
organizacyjnych ustalone na podstawie faktur, rachunków i decyzji administracyjnych, objętych łącznym
sprawozdaniem ujmuje się na stronie Wn konta 976 wzajemne należności, natomiast na stronie Ma tego
konta należy księgować zapisy o ich zapłacie. Saldo konta będzie oznaczało stan należności do wyłączenia
w sprawozdaniu łącznym. Konto 976 dla zobowiązań wzajemnych będzie prowadzone w porządku
odwrotnym,
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-

zwiększenia i zmniejszenia funduszu z tytułu nieodpłatnego otrzymania i przekazania środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
finansowym. Na stronie Ma konta 976 ujmuje się nieodpłatne przyjęcie środka trwałego oraz wartości
niematerialnej i prawnej lub inwestycji, a na stronie Wn konta 976 ujmuje się nieodpłatne przekazanie
środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej lub nieodpłatne przekazanie inwestycji. Zmiany
w funduszu ewidencjonuje się w wartościach netto.

Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych Ministerstwa.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich korekty,
- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym (na ostatni dzień
roku budżetowego),
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego (na ostatni dzień roku budżetowego).
Zapis projektu ustawy budżetowej na dany rok jest ewidencjonowany z wyróżnieniem bilansu otwarcia
w systemie Quorum. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu
finansowego wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Dopuszcza się ewidencję równowartości zrealizowanych wydatków w kwotach zbiorczych.
Konto 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków”
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych Ministerstwa.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych. Na stronie Ma
konta 981 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy
niewygasających wydatków budżetowych, korekty wartości wydatków oraz wartość planu niewygasających
wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencja szczegółowa konta 981 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego niewygasających
wydatków budżetowych. Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 982 – „Plan wydatków środków europejskich”
Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich. Na stronie Wn konta 982 ujmuje się
plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:
równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich, wartość planu niezrealizowanego
i wygasłego.
Zapis projektu ustawy budżetowej na dany rok jest ewidencjonowany ze z wyróżnieniem bilans otwarcia w
systemie Quorum. Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji
wydatków budżetowych.
Konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”
Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok
budżetowy.
Na stronie Wn konta 983 księguje się na bieżąco równowartość sfinansowanych wydatków środków
europejskich w danym roku budżetowym oraz równowartość zaangażowanych wydatków, które będą
obciążały wydatki roku następnego (na ostatni dzień roku budżetowego).
Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy,
wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych
z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych
środków w roku bieżącym.
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Zapisy księgowe po stronie Ma konta 983 dokonywane są na podstawie dokumentów finansowych
przekazywanych przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa upoważnionych do
dysponowania środkami europejskimi. Dokumentami finansowymi informującymi o wartości zaangażowania
planu finansowego danego roku budżetowego są między innymi: podpisane umowy płatne w danym roku,
obliczona wartość rocznych wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz pochodnych od tych
wynagrodzeń, obliczona wielkość świadczeń na podstawie wydanych decyzji oraz kwoty wydatków
związanych z operacjami niepoprzedzonymi umowami lub decyzjami. Do konta 983 prowadzona jest
ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.
W przypadku braku wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, decyzji o zakupie,
księgowanie zaangażowania następuje na podstawie dowodów księgowych. W przypadku zakończonej umowy
i pozostałych wolnych środków następuje wyksięgowanie zaangażowania.
Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.
Konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”
Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych
lat.
Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich
w latach poprzednich a obciążających plan wydatków roku bieżącego Ministerstwa.
Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat
przyszłych. Konto 984 służy do ewidencji zobowiązań wynikających z zawartych umów, których termin
płatności przypada w roku przyszłym i latach następnych. Zapisy księgowe po stronie Ma konta 984 księguje
na podstawie dowodów księgowych w tym m.in. umów, przekazywanych przez komórki organizacyjne
Ministerstwa, oraz wartości zobowiązań występujących na dzień 31 grudnia, a niewynikających z wcześniej
ujętego na tym koncie zaangażowania przyszłych lat. Po stronie Wn konta 984 na początku następnego roku
budżetowego wyksięgowuje się równowartość zaangażowanych wydatków środków europejskich
zaewidencjonowanych w latach poprzednich, które przechodzą do zaangażowania wydatków roku
budżetowego bieżącego, czyli na stronę Ma konta 983.
W przypadku braku wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, księgowanie
zaangażowania następuje na podstawie dowodu księgowego.
Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków
europejskich.
Konto 986 – „Zapewnienie finansowania (Budżet Państwa) z klasyfikacją budżetową”
Konto 986 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania dla wydatków do poniesienia
w ramach projektów i programów z budżetu państwa z uwzględnieniem klasyfikacji wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 986 ujmuje się ze znakiem plus kwoty udzielonego zapewnienia finansowania oraz ze
znakiem minus kwoty korekt do udzielonego zapewnienia finansowania i decyzji zwiększających plan
finansowy, wynikające z ww. zapewnienia.
Konto 987 – „Zapewnienie finansowania (Budżet Środków Europejskich) z klasyfikacją budżetową”
Konto 987 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania dla wydatków do poniesienia
w ramach projektów i programów z budżetu środków europejskich z uwzględnieniem klasyfikacji wydatków
budżetowych. Na stronie Wn konta 987 ujmuje się ze znakiem plus kwoty udzielonego zapewnienia
finansowania oraz ze znakiem minus kwoty korekt do udzielonego zapewnienia finansowania i decyzji
zwiększających plan finansowy, wynikające z ww. zapewnienia.
Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”
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Konto 990 służy do ewidencji wydatków w układzie zadaniowym. Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan
finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków w układzie zadaniowym oraz
wartość planu niezrealizowanego.
Zapis projektu ustawy budżetowej na dany rok jest ewidencjonowany z wyróżnieniem bilans otwarcia
w systemie Quorum. Do konta 990 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według klasyfikacji wydatków
w układzie zadaniowym.
Na koniec roku konto 990 nie wykazuje salda.
Konto 991 – „Zobowiązania z tytułu wydatków w układzie budżetu zadaniowego”
Konto 991 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu wydatków w układzie zadaniowym. Na stronie Ma konta
991 ujmuje się wartość zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się równowartość zapłaconych zobowiązań w układzie zadaniowym. Do konta
991 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według klasyfikacji wydatków w układzie zadaniowym, oraz
zobowiązań finansowanych ze środków krajowych i środków europejskich. Dopuszcza się księgowanie
operacji na koncie stanowiących kwotę salda zobowiązań: wyłącznie według stanu na 30 czerwca oraz
31 grudnia oraz zapłatę tych zobowiązań.
Na koniec roku konto 991 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość zobowiązań w układzie
zadaniowym do zapłaty w roku następnym.
Konto 992 – „Zapewnienia 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.
Konto 993 – ,,Zaangażowanie wydatków budżetowych na lata przyszłe w ramach udzielonych zapewnień
finansowania’
Konto 993 służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych lat przyszłych w ramach udzielonych
zapewnień finansowania na lata przyszłe. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się wysokość zaangażowania
wydatków lat przyszłych w ramach udzielonych decyzji o zapewnieniu finansowania. W przypadku braku
wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, księgowanie zaangażowania następuje
na podstawie dowodu księgowego.
Na koniec roku konto 993 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych
lat przyszłych w ramach udzielonych decyzji o zapewnieniu finansowania.
Konto 995 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym NW”
Konto 995 służy do ewidencji wydatków w układzie zadaniowym - wydatków które nie wygasły z upływem
bieżącego roku budżetowego (NW). Na stronie Wn konta 995 ujmuje się plan finansowy wydatków
budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 995 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków w układzie zadaniowym oraz
wartość planu niezrealizowanego.
Zapis projektu ustawy budżetowej na dany rok jest ewidencjonowany z wyróżnieniem bilans otwarcia
w systemie Quorum. Do konta 995 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według klasyfikacji wydatków
w układzie zadaniowym.
Na koniec roku konto 995 nie wykazuje salda.
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Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym
Ministerstwa danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 998 księguje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku
budżetowym oraz równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ewidencjonuje się m.in. równowartość zawartych umów, notatek, zamówień, decyzji
administracyjnych, których realizacja spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku
bieżącym. Zapisy księgowe po stronie Ma konta 998 dokonywane są na podstawie dowodów księgowych,
zestawień i wykazów, oraz pisemnych dyspozycji do zaangażowania przygotowanych przez pracowników
komórek organizacyjnych Ministerstwa .
Do konta 998 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.
W przypadku braku wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, księgowanie
zaangażowania następuje na podstawie dowodów księgowych. W przypadku zakończonej umowy
i pozostałych wolnych środków następuje wyksięgowanie zaangażowania.
Na koniec roku konto 988 nie wykazuje salda.
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.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach
poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego lub plan finansowy niewygasających wydatków
przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowania wydatków lat przyszłych.
W przypadku braku wcześniejszego zaksięgowania zaangażowania na podstawie umowy, księgowanie
zaangażowania następuje na podstawie dowodów księgowych.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych
lat przyszłych.
E. Ustalenia inne
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 PLN umarza się poprzez
spisanie w ciężar kosztów amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie rzadziej niż na dzień
bilansowy.
2. Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość
jednostkowa nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, umarza się w pełnej wartości, poprzez spisanie w ciężar kosztów w momencie oddania do
używania.
3. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
4. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
5. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą
ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
6. Ustala się próg poziomu istotności dla rozliczeń wynikających z zaokrągleń, na podstawie, których
wystawiane będą faktury oraz refaktury, w wielkości do 1 zł.
7. Dopuszcza się księgowanie operacji dotyczących pomniejszenia kosztów na kontach zespołu 4 po stronie
Wn.
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8. Struktura konta księgowego, dla którego wymagane jest rozwinięcie analityczne wg podziałki klasyfikacji
budżetowej, składa się z następujących poziomów: konto syntetyczne, część budżetowa, rozdział, paragraf,
analityka.
9. Rejestracja operacji przez pracowników biura finansowego na podstawie wskazania dokonanego przez
osobę dokonującą kontroli merytorycznej wydatku w księgach rachunkowych w zakresie wydatków na
wybranych kontach zespołu 2, 4, 7 oraz konta 130, dodatkowo wymaga określenia m.in. następujących
danych:
- źródła finansowania, tj. określenia dla kosztu/wydatku źródła pochodzenia środków, stanowiących
finansowe pokrycie dla danego wydatku, np. kwoty ujęte w planie wydatków określonych ustawą
budżetową w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich lub pochodzące z określonej
rezerwy ogólnej lub celowej,
- nazwy projektu, w ramach którego realizowany będzie wydatek,
- budżetu zadaniowego, tj. określenia roku, funkcji, zadania, podzadania i działania,
- dysponenta (komórki) – wydziału, tj. literowych symboli, które wskazują przyporządkowanie
ponoszonego wydatku do komórki organizacyjnej Ministerstwa generującej wydatek,
- grupy wydatków, symbolu zadań majątkowych oraz statusów wynagrodzeń.
10. W uzasadnionych przypadkach odpisuje się z ksiąg rachunkowych należności wymagalne o wartości
u danego dłużnika do kwoty 10 zł; polecenie księgowania w sprawie odpisu jest zatwierdzane przez
głównego księgowego i kierującego komórką do spraw finansowych.
F. Ewidencja operacji gospodarczych dotycząca rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków
z Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
Dla ewidencji operacji dotyczących rozliczenia zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w Ministerstwie ustala się następujące
zasady:
1) Ministerstwo będąc państwową jednostką budżetową korzysta ze środków zaplanowanych w swoim
planie finansowym; Ministerstwo nie otrzymuje dofinansowania bezpośrednio z budżetu Unii
Europejskiej lub źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; ta część środków budżetowych, która
będzie zrefundowana, jest nazwana „finansowaniem”;
2) wydatki na realizację poszczególnych osi priorytetowych/działań (POIiŚ) planowane są w części
budżetowej;
3) Ministerstwo posiada środki w zakresie finansowania wynagrodzeń pracowników zajmujących się
obsługą POIiŚ (współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) oraz
w ramach komponentu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w wysokości limitów wydatków określonych w planie finansowym;
4) Ministerstwo pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa lub z budżetu środków
europejskich, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z Ustawą
o finansach publicznych, która przewiduje finansowanie wydatków państwowych jednostek budżetowych
związanych z realizacją programów; zasady realizacji projektów regulują stosowne umowy
o dofinansowanie;
5) Ministerstwo, pomimo iż sporządzać będzie poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski
o płatność okresową, nie otrzymuje fizycznie na swoje konta refundacji za poniesione wydatki od
instytucji wyższego szczebla; środki w formie refundacji wpływać będą z Komisji Europejskiej na
rachunek zarządzany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a następnie będą
przekazywane bezpośrednio na rachunek dochodów budżetu państwa;
6) dla operacji realizowanych z udziałem ww. środków stosuje się wyodrębnioną ewidencję księgową,
polegającą na wywoływaniu właściwego oznaczenia analityki dodatkowej do konta syntetycznego;
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analityczny plan kont oraz oznaczenia analityki dodatkowej są umiejscowione w wykazach
(słownikach/katalogach) systemu Quorum wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Ministerstwa; w zależności od potrzeb wykazy te są systematycznie uzupełniane, co nie wymaga zmiany
Polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
7) zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłaty należności
przysługujące pracownikom i innym osobom, z tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej
wypłacane w PLN w zakresie projektów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich
realizowane są za pośrednictwem rachunku pomocniczego otwartego w NBP (konto księgowe
138 – Rachunek środków europejskich i krajowych na wypłaty w zakresie projektów finansowanych ze
środków UE);
8) ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont, umożliwia wygenerowanie
zbiorczych informacji odnoszących się do poszczególnych działań i kontrahentów.
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