
ZARZĄDZENIE NR 5/2012 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wąsoszu 
z dnia 28.06.2012r. 

 
w sprawie wprowadzenia nowych kont oraz zmiany opisu kont do Załącznika nr 1-Zakłądowy 

Plan Kont, dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem 

Kierownika nr 11/2004 z dnia 30.12.2004r. 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 

121 poz. 501 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

19 stycznia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na  podstawie art. 40 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.). 

 

 

 

ZARZĄDZAM CO NASTEPUJE: 

 

 
§ 1 

 

Do załącznika nr 1 – Zakładowy Plan Kont, wprowadzony Zarządzeniem Kierownika  

nr 11/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. wprowadza się konta: 245, 720, 761, 976, które opisuje 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

 

Do załącznika nr 1 – Zakładowy Plan Kont wprowadzony Zarządzeniem Kierownika  

nr 11/2004r. z dnia 30 grudnia 2004r. wprowadza się zmiany formalne w opisie działania kont 

nie mające istotnego wpływu na dotychczasowe zasady rachunkowości: 072, 080, 130, 221, 

222, 223, 750, 800, 860, 975 które opisuje Załącznik nr 2 do niniejszego z 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenie nr 5/2012 

z dnia 28.06.2012r. 

 

. 

 

ZAKŁADOWY PLAN KONT 

I. Ustala się że wymienione w tabeli nr 1 konta stosowane będą 

dla potrzeb ewidencji w Ośrodku pomocy Społecznej w 

Wąsoszu. 

II. Zasady działania kont opisane zostały w Rozporządzeniu  

Ministra Finansów z dnia  19 stycznia 2012r.  

 

III. PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDZETOWEJ 

 
TABELA NR 1 

 

Zespół 2 

 

245 Wpływy do wyjaśnienia 

 

Zespół 7 

 

720 Przychody z tytułu dochodów 

budżetowych 

761 Koszty finansowe 

 

Konta pozabilansowe 

 

976 Wzajemne rozliczenia między 

jednostkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Ogólne zasady funkcjonowania kont. 

 
245 – Wpływy do wyjaśnienia 

 

Konto służy do ewidencji wpłaconych a nie wyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. 

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. 

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 

 

720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych. 

 

Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których 

zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych. 

 

761 – Pozostałe przychody operacyjne. 

 

Służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością 

jednostki. 

W szczególności na stronie Wn ujmuje się: 

1) Koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia 

materiałów, 

2) Odpisane, przedawnione umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od 

należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie 

przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. 

 

 

 

 

 

 

Konta pozabilansowe 

 

 

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami. 

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami 

w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenie nr 5/2012 

z dnia 28.06.2012r. 

Zmiany w opisie kont. 

 

072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych. 

 

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje). 
 

130 – Rachunek bieżący jednostki.  
Konto może służyć do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z 

rachunku bieżącego budżetu. W takim przypadku saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych 

wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na 

stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800. 

 

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych.  

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona wg dłużników i podziałek 

klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. 

 

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu w korespondencji  

z kontem 130. 

 

750 – Przychody finansowe. 

Służy do ewidencji przychodów finansowych ( m.in. odsetki bankowe) 

 

800 – Fundusz jednostki. 

Na stronie Wn umuje się: 

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860 

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu 

niepieniężnego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków 

trwałych w budowie 

Na stronie Ma ujmuje się: 

- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860 

- przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków 

budżetowych z konta 223 

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych w budowie 

- wartość objętych akcji i udziałów  

 

860 – Wynik finansowy. 

Saldo konta wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn- stratę 

netto, saldo Ma- zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800. 

 

975 – Wydatki strukturalne 

Służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostkach, w 

których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej 

prowadzonej do kont bilansowych. 

Ewidencja jest prowadzona wg klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wykazania tych 

wydatków w odpowiednim sprawozdaniu. 


