
Z A R Z Ą D Z E N I E     N R 12 /2017 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie 

z dnia 29 grudnia 2017 roku 

w sprawie ustalenia przyjętych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie 

zasad rachunkowości 

 

 

 
 

           Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.1047, z 

późn.zm. /zarządzam co następuje : 

 

§  1 

 

Ustalam obowiązującą dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości; 

dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§  2 

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 15/2016 Kierownika OPS  z dnia 30 

grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia przyjętych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dęblinie zasad rachunkowości. 

 

§  3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 12/2017 

Kierownika OPS w Dęblinie z 

dnia 29 grudnia 2017 r. w 

sprawie ustalenia przyjętych w 

OPS w Dęblinie  zasad 

rachunkowości . 

 

            

 ZASADY RACHUNKOWOŚCI OPS W DĘBLINIE 

 

Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości . 
 

Podstawa prawna; 

 

1. ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm. / 

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1870 z późn. zm./ 

3. 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 Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1911) 

 

I. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów  

    sprawozdawczych . 

 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy – rok budżetowy, za który     

sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej – OPS w 

Dęblinie obejmujące bilans, rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/, 

zestawienie zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie to 

sporządzane jest zgodnie z przepisami regulującymi szczególne zasady 

rachunkowości dla jednostek budżetowych.  

 

Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to: miesiąc, 

kwartał, półrocze i rok, za które sporządzane są sprawozdania budżetowe, 

zgodnie z przepisami regulującymi sprawozdawczość budżetową .  

  

   

 

 



 

II . Metoda wyceny aktywów i pasywów . 

 

 

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

regulującymi szczególne zasady rachunkowości . 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadza się inwentaryzację 

aktywów i pasywów wg następujących zasad: inwentaryzacja środków 

trwałych, pozostałych środków trwałych, obcych pozostałych środków trwałych 

co najmniej raz na 4 lata, należności i zobowiązania, wartości niematerialne i 

prawne oraz pozostałe aktywa i pasywa na ostatni dzień każdego roku 

obrotowego zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną stanowiącą załącznik Nr 1 

do niniejszej dokumentacji. 

 

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy 

wg ich wartości wynikających z ewidencji. 

 

Ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia okresu dokonywania 

odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych , od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo wg 

stawek amortyzacyjnych. 

 

Rozpoczęcie i zakończenie dokonywania odpisów umorzeniowych 

następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. t. jedn. DU z 

2016 r. poz. 1888 ( z późn.. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Odpisów tych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym  środek trwały lub wartości niematerialne 

i prawne (podlegające umorzeniu) zostały przyjęte do używania i kończąc z 

ostatnim dniem miesiąca, w którym wartość początkowa tych składników 

majątku jednostki została zrównana z wartością tych odpisów lub w którym 

przeznaczono je do likwidacji, sprzedaży albo stwierdzono ich niedobór . 

Przyjmuje się zasadę naliczania odpisów umorzeniowych jednorazowo za 

rok obrotowy, na koniec tego roku . 

 

Rozliczenia międzyokresowe . 

 

Kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art.4 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości postanawia się, iż jednostka nie będzie dokonywała rozliczeń 

międzyokresowych kosztów. 

 

 

 



 

 

III. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych . 

 

1. Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych . 

 

W jednostce prowadzi się księgi rachunkowe ; 

- dziennik   

- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna),  

- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), 

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych 

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Do prowadzenia 

ksiąg wykorzystywany jest program finansowo-księgowy z systemu Progman 

Finanse DDJ firmy Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie, ul. 

Przyokopowa 33. Aktualizacje programu przeprowadzane są zgodnie z 

obowiązującą umową licencyjną. 

Naliczanie składek ZUS prowadzone jest przy użyciu komputera  

z zastosowaniem oprogramowania Płatnik firmy Asseco Poland SA , które 

służy do przygotowywania, wydruku i elektronicznej wymiany dokumentów 

ubezpieczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Listy płac, listy płac z tytułu umów-zlecenia, kadry, rozrachunki z tyt. 

sprzedaży usług opiekuńczych prowadzone są przy użyciu komputera z 

zastosowaniem oprogramowania firmy Wolters Kluwer SA z siedzibą w 

Warszawie, ul. Przyokopowa 33. Aktualizacje programu przeprowadzane są 

zgodnie z obowiązującą umową licencyjną. 

Obrót bezgotówkowy - bankowy wykonywany jest poprzez system 

PekaoBiznes24– Banku Pekao SA zgodnie z zawartą aktualną umową. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych 

wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, 

statystycznych i innych rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których 

jednostka została zobligowana. 

 Zapisy księgowe wprowadzane do dziennika posiadają automatycznie 

nadany numer (w ramach danego dziennika) 

 

 

2. Zakładowy plan kont. 

 

Jako podstawę prowadzenia rachunkowości w OPS w Dęblinie przyjmuje 

się : 

- plan kont dla jednostki budżetowej- Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 



 

Wykaz kont księgi głównej dla OPS Dęblin stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszej dokumentacji - w wykazie tym pominięto konta służące do 

ewidencjonowania operacji nie występujących w OPS i uzupełniono o konta 

zgodne co do treści ekonomicznej z kontami z planu kont, służące do 

prowadzenia ewidencji istotnych dla jednostki. Występujące w jednostce konta 

funkcjonują zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do 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 Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

- jako metodę prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla składników majątku 

obrotowego jednostki przyjęto prowadzenie ewidencji ilościowo – 

wartościowej, w której ujmuje się obroty i stany każdego składnika w 

jednostkach naturalnych i pieniężnych;  

 

- pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie, których przewidywany 

okres używania jest dłuższy niż rok, umarzane są w pełnej wartości poprzez 

spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania; dla tych 

składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały 

biurowe, druki, papier, tonery, środki czystości ,wyposażenie o wartości do 200 

zł. odpisuje się w koszty w chwili zakupu i wydaje do użytku służbowego za 

potwierdzeniem odbioru. Nie podlegają ewidencji ilościowej i ilościowo-

wartościowej. Wyposażenie o wartości od 200,01-500,00 podlega ewidencji 

ilościowej. 

 

- przyjmuje się jako zasadę ewidencji i rozliczania kosztów- zasadę ujmowania 

ponoszonych przez OPS kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według 

rodzajów i ich rozliczenie” 

Konta zespołu 4 powiązane są z paragrafami klasyfikacji budżetowej 

401-Zużycie materiałów i energii-paragraf 421,426 

402-Usługi obce-paragraf 427,430,433,436,440 

403-Podatki i opłaty-paragraf 451 

404-Wynagrodzenia-paragraf 401,404,417 

405-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia-paragraf 

302,411,412,428,444,470 

406-Inne świadczenia finansowane z budżetu-paragraf 311,411,413 

409-Pozostałe koszty rodzajowe- paragraf 441,443,461 

 



 

- ustala się, iż  dokumenty obce za m-c poprzedni, które wpłyną do OPS do dnia 

sporządzenia sprawozdań budżetowych miesięcznych zostaną ujęte w księgach 

rachunkowych do miesiąca sprawozdawczego pod datą ostatniego dnia 

miesiąca. Dokumenty obce za rok poprzedni, które wpłyną do dania 

sporządzenia sprawozdania budżetowego rocznego będą ujęte do roku 

sprawozdawczego pod datą ostatniego dnia roku .  

 

 

- datą dokumentu oraz datą księgowania dokumentu obcego w programie 

Finanse jest data wpływu dokumentu do OPS w Dęblinie. Datą operacji jest 

data wykonania usługi. Jeżeli na fakturze nie ma daty płatności , terminem 

płatności jest 14 dni od daty wpływu faktury do OPS w Dęblinie. 

 

- wprowadza się instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiącą 

załącznik Nr 3 do niniejszej dokumentacji. 

 

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego naliczane są na koniec miesiąca 

przez pracowników merytorycznych funduszu. 

Odsetki z tytułu funduszu alimentacyjnego naliczają w momencie wpłaty przez 

dłużnika pracownicy merytoryczni funduszu. Odsetki należne z tytułu funduszu 

alimentacyjnego naliczane są na koniec kwartału przez pracowników 

merytorycznych funduszu. 

 

- nie prowadzi się księgowej ewidencji zobowiązań z wydanych decyzji dla 

świadczeniobiorców. Informacje o zobowiązaniach wobec poszczególnych 

świadczeniobiorców wynikające z wydanych decyzji zawarte są w programach 

do obsługi merytorycznej zadań.  

 

-ewidencja kosztów dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z pomocy 

społecznej następuje miesięcznie z chwilą sporządzenia list wypłat. 

 

- koszty prenumeraty, wody i ścieków, abonamenty i inne cykliczne koszty 

dotyczące roku przyszłego opłacone w roku bieżącym zalicza się w koszty roku 

bieżącego. 

 

- odstępuje się od przypisów decyzji o zwrocie nienależnie pobranych 

świadczeń – wykaz należności u pracowników merytorycznych. W księgach 

prezentowany jest wpływ na konto zwróconych zaliczek alimentacyjnych, 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, 

zasiłków z pomocy społecznej, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. 

 



 

- na dzień 31 grudnia dokonuje się odpisów aktualizujących należności 

wątpliwe z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, odsetek 

należnych z tyt. funduszu alimentacyjnego – w wysokości 90% należności. 

 

- uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty wydatków dokonanych w 

tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków 

w tym samym roku budżetowym. Natomiast uzyskane zwroty wydatków 

dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu 

państwa lub gminy. 

 

- pobrane dochody budżetowe wg stanu na rachunku bieżącym na 10 dzień m-

ca przekazywane są do budżetu gminy w terminie do 15 dnia danego miesiąca, 

stanu na  20 dzień m-ca w terminie do 25  dnia danego miesiąca, pobrane do 

dnia 31 grudnia i nieprzekazane należy przekazać do dnia 8 stycznia roku 

następnego. 

 

- wykaz kont ksiąg pomocniczych prowadzonych do poszczególnych kont 

księgi głównej oraz określenie zasad powiązania kont księgi głównej z kontami 

ksiąg pomocniczych stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej dokumentacji . 

 

- przyjmuje się zasady klasyfikacji zdarzeń (funkcjonowania kont) określone w 

części II załącznika Nr 3 do rozporządzenia, z obowiązkiem zachowania 

korespondencji poszczególnych kont określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej 

dokumentacji. 

 

3. Podatek Vat  

 

- procedury związane z rozliczeniem sprzedaży i zakupu dotyczące OPS w 

Dęblinie opracowane przez Miasto Dęblin w związku z centralizacją Vat uznaje 

się za obowiązujące w jednostce.   

 - w OPS w Dęblinie występuje tylko sprzedaż zwolniona, w związku z tym nie 

oblicza się współczynnika i prewspółczynnika Vat. 

 

 

IV. Opis systemu służącego ochronie danych . 

 

1. Zabezpieczenie danych: 

- dane nie znajdują się na lokalnych komputerach, a na wydzielonym serwerze 

plików, 

- serwer plików znajduje się w zamkniętym, bezpiecznym pomieszczeniu o 

ograniczonym dostępie. 

- serwer plików, jak i stacje robocze posiadają zasilanie awaryjne UPS. 

- zainstalowany jest mirroring dysków. 



 

- aplikacja firmy Wolters Kluwer SA posiada własny system identyfikacji 

użytkownika. 

- serwer ma wyłączoną usługę serwera WWW. 

- serwer ma wyłączoną usługę telnet. 

- konta zabezpieczone są hasłem. 

- serwer nie posiada konta gościa. 

- stosowane są programy antywirusowe . 

- wykonywane są kopie bezpieczeństwa na płytach CD oraz na lokalnym 

komputerze. 

 

2. Opis struktury zbiorów danych – Finanse DDJ – załącznik nr 6 do niniejszej 

dokumentacji – opracowany prze firmę Wolters Kluwer SA.  Zawiera 

organizację baz danych, opis systemu informatycznego, metody zabezpieczeń 

danych oraz mechanizmy kontroli. 

 

3. Dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, księgi rachunkowe, 

dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe , a 

także sprawozdania budżetowe przechowuje się w Ośrodku Pomocy Społecznej 

z zachowaniem poniżej określonych zasad: 

 

- księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera są archiwizowane na 

odpornych na zniszczenie nośnikach danych – na dysku C na bieżąco, na płycie 

CD-R, DVD-R po zaksięgowaniu  miesiąca. Płyty CD,DVD przechowywane w 

zamkniętych szafach przez okres 5 lat, do których dostęp ma wyłącznie 

Kierownik OPS i główny księgowy,  

- dowody księgowe w oryginalnej postaci dotyczące bieżącego roku i roku 

poprzedniego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego przechowywane 

są na stanowiskach merytorycznych pracowników w zamkniętych szafach , do 

których dostęp mają wyłącznie ci pracownicy i główny księgowy. Po przyjęciu 

sprawozdania dowody te przechowywane w zamkniętych szafach - dowody te 

przechowuje się przez 5 lat, z wyjątkiem list wypłaty wynagrodzeń, które 

podlegają długotrwałemu przechowywaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

listy te przechowuje w oddzielnych segregatorach oznaczonych nazwą 

przechowywanych dokumentów i rokiem, którego dotyczą, 

 

- dokumenty inwentaryzacyjne w oryginalnej postaci przechowuje się w 

zamkniętych szafach, do których dostęp mają wyłącznie Kierownik OPS i 

główny księgowy, dokumenty te przechowuje się przez 5 lat, 

 

- zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu 

przechowywaniu; w zamkniętej szafie, do której dostęp mają wyłącznie 

Kierownik OPS i główny księgowy, 

 



 

- okresy przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych  

i dokumentacji inwentaryzacyjnej liczy się od początku roku następującego po 

roku obrotowym, którego one dotyczą, 

 

- udostępnianie do wglądu osobie trzeciej zbiorów lub ich części wymaga ustnej 

zgody Kierownika OPS po uzyskaniu opinii głównego księgowego – jeżeli 

udostępnienie następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej; natomiast jeżeli zbiory 

mają być udostępnione do wglądu poza siedzibą OPS, Kierownik OPS wyraża 

zgodę na piśmie (po uzyskaniu opinii głównego księgowego); w tym przypadku 

konieczne jest sporządzenie spisu udostępnianych dokumentów i przekazanie 

ich do wglądu za potwierdzeniem osoby trzeciej dokonanym na tym spisie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Załącznik Nr 1 do  

                                                                                 Zasad Rachunkowości  

                  w OPS w Dęblinie 

 

 

Instrukcja inwentaryzacyjna aktywów i pasywów  w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  

w Dęblinie 

 

I. 

1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i 

na tej podstawie: 

- doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze 

stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich 

informacji ekonomicznych. 

- rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. 

- dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku. 

- przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej. 

2.Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest 

kierownik jednostki. 

3 .Inwentaryzacji podlegają: 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 

- pozostałe środki trwałe, 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych  

- należności z tytułu dostaw i usług, 

- salda rozrachunków publiczno - prawnych, 

- salda rozrachunków z pracownikami, 

- inne aktywa i pasywa. 

II. 

1. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów w Ośrodku Pomocy Społecznej w 



 

Dęblinie ustala się w drodze: 

- spisu z natury, 

- uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień 

inwentaryzacji, 

- weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez 

porównanie  ich z odpowiednimi dokumentami. 

2. Spisem z natury ustala się stan następujących aktywów: 

-  środków trwałych  

- pozostałych środków trwałych, 

3. W drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia ustala się 

stany następujących aktywów i pasywów : 

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 

- zobowiązań i należności 

4. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji obejmuje  

- wartości niematerialne i prawne 

- roszczenia, 

- rozrachunki publiczno - prawne, 

- rozrachunki z osobami fizycznymi oraz pracownikami, 

- niewymienione wyżej aktywa i pasywa oraz wymienione w pkt 2 i 3 jeżeli 

przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych 

nie było możliwe.   

5. Metody inwentaryzacji 

- pełna inwentaryzacja okresowa polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego 

na dzień inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów, 

- wyrywkowa inwentaryzacja polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego 

części składników aktywów lub pasywów objętych spisem. 

III. 

1. Przyjmuje się następujące terminy inwentaryzacji aktywów  i pasywów: 



 

- środki trwałe i pozostałe środki trwałe co 4 lata, 

- należności i zobowiązania w kwartale kończącym rok obrotowy, 

- pozostałe aktywa i pasywa w ostatnim miesiącu roku. 

2. Oprócz wymienionych terminów inwentaryzacji przeprowadza się ją w 

przypadkach: 

- na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, 

- na dzień, w którym wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny w wyniku 

których nastąpiło naruszenie stanu składników majątku, 

- na żądanie władz powołanych do ścigania przestępstw, 

- na żądanie osób materialnie odpowiedzialnych. 

 

IV. 

1. Komisję inwentaryzacyjną powołuje Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dęblinie 

- w skład komisji wchodzi Przewodniczący komisji i 2 członków. 

V. 

1.  Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych w OPS w Dęblinie zarządza i ustala skład 

Komisji inwentaryzacyjnej Kierownik OPS. 

 

VI. 

1. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej 

należy: 

- przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej  

- organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji, 

- kontrolowanie przebiegu spisu z natury, 

- kontrolowanie prawidłowości wypełniania arkuszy spisowych, 

-dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic 



 

inwentaryzacyjnych przez osoby materialnie odpowiedzialne, 

- ustalenie  przyczyn powstania różnic  inwentaryzacyjnych  i  postawienie 

wniosków w sprawie ich rozliczenia, 

- stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych 

zapasów nadmiernych, zbędnych, niepełnowartościowych . 

VII. 

1. Do obowiązków Komisji inwentaryzacyjnej należy: 

- zaopatrzenie się w arkusze spisowe , 

- przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie , 

- właściwe zabezpieczenie spisywanych składników, 

VIII. 

1.Spis z natury rzeczowych składników majątku polega na ustaleniu 

rzeczywistej ich ilości i wpisaniu do arkusza spisu z natury. 

2.W arkuszach spisowych poza stanem rzeczywistym inwentaryzowanych 

składników, winny być wskazane następujące okoliczności spisu: 

- imiona i nazwiska osób przeprowadzających spis z natury, oraz ich podpisy, 

- data, na którą przeprowadza się spis, 

- ilość stwierdzoną w wyniku spisu oraz cenę inwentaryzowanego składnika 

majątku, 

- treść (nazwa przedmiotu), 

- własnoręczne podpisy osób dokonujących spisu z natury, 

- podpis osoby odpowiedzialnej materialnie, 

- podpis osoby wyceniającej i sprawdzającej. 

 

3.Błędy w arkuszach spisowych poprawia się wyłącznie poprzez skreślenie 

błędnego zapisu tak aby pozostał on czytelny i wpisaniu zapisu poprawnego. 

Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i stan 

składników majątku składa komisji inwentaryzacyjnej pisemne oświadczenie 



 

stwierdzające, że wszystkie dowody dotyczące przychodu i rozchodu 

inwentaryzowanych składników zostały ujęte w ewidencji księgowej wg wzoru 

stanowiącego załącznik  Nr 1 do instrukcji inwentaryzacyjnej. 

4.Liczenia i pomiarów dokonują członkowie komisji inwentaryzacyjnej w 

obecności osoby odpowiedzialnej za całość i stan składników majątku. 

- Wpis do arkusza spisowego następuje bezpośrednio po ustaleniu 

rzeczywistego stanu składnika majątku, w sposób umożliwiający osobie 

materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości wpisu. 

- Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy umieszcza 

się klauzulę o treści: „Spis zakończono na str…poz….”. 

- Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy 

inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w trzech egzemplarzach. Oryginał 

otrzymuje księgowość za pośrednictwem przewodniczącego komisji 

inwentaryzacyjnej, a kopię osoba materialnie odpowiedzialna. 

- Czynności spisowe muszą odbywać się w obecności osoby materialnie 

odpowiedzialnej za dane składniki majątku. Po zakończeniu spisu z natury 

osoba odpowiedzialna za całość i stan składników majątku objętych spisem 

składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik  Nr 2 do instrukcji 

inwentaryzacyjnej. 

-Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: 

środków trwałych, 

 pozostałych środków trwałych, 

obcych środków trwałych 

Wszystkie składniki majątkowe spisuje się według nr pokojów, w których się 

znajdują. 

5.Arkusze spisu z natury są ponumerowane, ostemplowane. Ewidencja 

arkuszy prowadzona jest w Księdze druków ścisłego zarachowania. 

6.Po zakończeniu spisu z natury komisja inwentaryzacyjna składa arkusze 



 

spisowe i oświadczenia do księgowości OPS. 

 

X. 

1.Spis z natury kontroluje przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- czy prawidłowo ustalono ilość spisywanych składników, 

- czy spis z natury jest kompletny. 

 

XI. 

1.Inwentaryzację poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia stanów 

przeprowadza Główny księgowy. 

2.Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz 

innych należności polega na pisemnym uzgodnieniu ich stanów z bankami, 

kontrahentami. 

3.Stany rozrachunków z odbiorcami oraz wszelkich innych należności 

uzgadnia się przez wysłanie zawiadomienia o wysokości  salda i wykazu 

pozycji składających się na to saldo i uzyskania potwierdzenia. Wysłanie 

zawiadomień do dłużników jest obowiązkowe.  

4.Obowiązek uzgodnienia z kontrahentami stanu należności i zobowiązań 

nie dotyczy: 

- sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi oraz jednostkami 

gospodarki nieuspołecznionej nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych, 

- sald należności i zobowiązań uregulowanych do dnia sporządzenia 

rocznego sprawozdania finansowego. 

5.Za stan faktyczny tych sald uważa się stan wynikający z ksiąg 

rachunkowych OPS-u. 

6.Jeżeli nie uzyskano potwierdzenia salda, wówczas takie  saldo podlega 



 

inwentaryzacji  w drodze weryfikacji. 

 

XII. 

1. Aktywa i pasywa, których stan nie podlega lub nie może być ustalony w 

drodze spisu z natury, albo w drodze uzgodnienia sald podlegają weryfikacji. 

2. Weryfikację  stanów  ewidencyjnych przeprowadza Główny księgowy 

OPS.  

3. Salda należności i zobowiązań podlegają bieżącej weryfikacji oraz 

inwentaryzacji na koniec roku obrotowego. 

4. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu ich realności przez 

porównanie z właściwymi dowodami. 

5. Główny księgowy dokonujący bieżącej weryfikacji sald należności i 

zobowiązań potwierdza fakt jej przeprowadzenia własnoręcznym podpisem na 

protokole weryfikacji. 

XIII. 

1.Wyceny rzeczowych składników majątkowych ujętych na arkuszach spisu z 

natury dokonuje wyznaczony pracownik. 

2.Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury 

faktycznych ilości przez cenę oraz na ustaleniu łącznej ich wartości. Przy 

wycenie środków trwałych za cenę należy uważać wartość początkową z 

ewidencji księgowej. 

3.Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 

- niedobory, 

- nadwyżki, 

4.W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych obowiązują 

następujące zasady postępowania komisji inwentaryzacyjnej: 



 

- zakwalifikowanie różnic inwentaryzacyjnych, 

- przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, 

-postawienie wniosków w zakresie ich odpisania (dopisania) z ksiąg 

rachunkowych. 

XIV. 

1.Obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczania różnic 

inwentaryzacyjnych następuje w niżej wymienionym porządku. 

- przekazanie Głównemu Księgowemu  przez przewodniczącego komisji 

inwentaryzacyjnej skontrolowanych pod względem formalnym i rachunkowym 

materiałów z inwentaryzacji, 

- wycena spisów, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych , 

- powiadomienie o stwierdzonych różnicach osób materialnie odpowiedzialnych 

i złożenie pisemnych wyjaśnień przez te osoby, 

- ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia, 

- obciążenie osób odpowiedzialnych materialnie w przypadku uznania 

niedoborów za zawinione. 

XV. 

1.Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w  Księgowości  przez okres 5 

lat od jej przeprowadzenia i rozliczenia.  

 

 



 

      Załącznik Nr 1 

                                                                                               do Instrukcji Inwentaryzacyjnej 

Nazwa jednostki spisowej 

 

 

 

........................................................... 

           

 Imię i nazwisko osoby 

 materialnie odpowiedzialnej  

 

……………………………………… 

 

 

Oświadczenie wstępne do inwentaryzacji 

 Jako osoba materialnie odpowiedzialna za mienie znajdujące się w 

pomieszczeniach jednostki oświadczam niniejszym: 

1. Wszystkie dowody dotyczące przychodu i rozchodu objętych spisem z 

natury składników majątku powierzonych mojej pieczy zostały przekazane 

do  Księgowości OPS. Nie zaksięgowanych dowodów nie posiadam. 

2. W pomieszczeniach, w których znajduje się powierzone mi mienie nie ma 

żadnych środków materialnych, które są własnością OPS, a nie zostały 

zarejestrowane w odpowiednich urządzeniach księgowych. 

 

 

............................................. 

 miejscowość, data 

      …………………………………………..
      

            Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie 

 

          

 

 



 

  Załącznik Nr 2 

                                                                                               do Instrukcji Inwentaryzacyjnej 

Nazwa jednostki spisowej: 

 

 

 

........................................................... 

 

 

 Imię i nazwisko osoby 

 materialnie odpowiedzialnej 

 

……………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone 

mi mienie nie wnoszę roszczeń ani uwag do Komisji Inwentaryzacyjnej w 

zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych składników majątkowych. 

Wszystkie składniki majątku znajdujące się w Ośrodku pomocy Społecznej w 

Dęblinie 

zostały w mojej obecności spisane w arkuszach spisowych i nie zgłaszam 

zastrzeżeń do Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

 

 

............................................. 

 miejscowość, data 

       …………………………………….. 
                 Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie 

 

          



 

          Załącznik Nr 2 do  

                                                                                 Zasad Rachunkowości  

                  w OPS w Dęblinie 

 

 

 

 

Wykaz kont księgi głównej OPS Dęblin. 

 

 

1. Konta bilansowe. 

 

 

  011 Środki trwałe 

 

  013 Pozostałe środki trwałe 

  020 Wartości niematerialne i prawne 

  071 
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

  072 
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

  130 Rachunek bieżący jednostki  

  135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

  201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

  221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

  222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

  223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

  225 Rozrachunki z budżetami 

  229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

  231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

  234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 
 240 

 245 

Pozostałe rozrachunki 

Wpływy do wyjaśnienia 

  290 Odpisy aktualizujące należności 

  400 Amortyzacja 

  401 Zużycie materiałów i energii 

  402 Usługi obce 

  403 Podatki i opłaty 

  404 Wynagrodzenia 

  405  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

  406 Inne świadczenia finansowane z budżetu 

  409 Pozostałe koszty rodzajowe 



 

 

 720 

 750 

 751 

 760 

Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne 

  761 Pozostałe koszty operacyjne 

  800 Fundusz jednostki 

  851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

  860 Wynik finansowy 

 

 

 

2. Konta pozabilansowe  

 

    976      Wzajemne rozliczenia między jednostkami 

    980                     Plan finansowy wydatków budżetowych 

     998  Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

     999 

     095 

 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

Pozostałe środki trwałe obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   

  Załącznik Nr 3 do  

                                                                                 Zasad Rachunkowości  

                  w OPS w Dęblinie 

 

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

 

Dla zapewnienia prawidłowego obiegu dowodów stwierdzających 

dokonanie poszczególnych operacji   gospodarczych   i   finansowych   oraz   

zapewnienia   właściwej kontroli   wewnętrznej,   ustala się instrukcję obiegu i 

kontroli dowodów obowiązującą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie. 

 

I. Dowody księgowe 

 Za prawidłowy    uważa   się   dowód   stwierdzający   fakt dokonania  

operacji gospodarczej zgodnie  z jej   rzeczywistym   przebiegiem,   sprawdzony   

pod  względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i zatwierdzony do 

wypłaty. 

Dowody dostarczane do Księgowości Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dęblinie w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Fakt ten 

powinien być odnotowany na tym dokumencie podpisem pracownika 

odpowiedzialnego merytorycznie. Na dowodach stanowiących podstawę wypłaty 

za wykonane usługi oraz za zakup materiałów, powinno być ponadto umieszczone 

potwierdzenie wykonania i przyjęcia usługi, dostarczenia materiałów lub wpisania 

do odpowiedniej ewidencji, podpisane przez osobę odpowiedzialną za dokonaną 

operację i jej udokumentowanie.  

  Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym należy 

do Kierownika OPS . W razie nieobecności Kierownika do osoby upoważnionej 

przez Kierownika. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy dane 

zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, czy wymieniona w 



 

dokumencie (dowodzie) operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia 

gospodarczego i zgodna z obowiązującymi przepisami. Kontroli merytorycznej 

dokonuje Kierownik, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie operacji 

gospodarczej. 

 Kontrola dowodów pod względem formalno - rachunkowym następuje 

po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i potwierdzeniu przyjęcia usługi 

lub materiału i należy do zakresu czynności Głównego Księgowego. W razie 

nieobecności do osoby zastępującej gł. księgowego. Kontrola formalno - 

rachunkowa polega na stwierdzeniu czy dokument zawiera: określenie rodzaju 

dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) 

uczestniczących w operacji gospodarczej, datę wystawienia oraz datę lub czas 

dokonania operacji,  właściwe określenie przedmiotu operacji, jej ilości i 

wartości, własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie operacji i 

jej udokumentowanie. Dokonanie kontroli dokumentu musi być odpowiednio 

potwierdzone datą i podpisem osoby sprawdzającej. 

 Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do obowiązków Kierownika 

jednostki lub pracownika przez niego pisemnie upoważnionego.  

II. Wydatki 

 Wydatki powinny być uzasadnione pod względem legalności, celowości i 

gospodarności. Kierownik jednostki może dokonywać wydatków i zaciągać 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu umów i innych świadczeń tylko 

w granicach kwot przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach 

finansowych  oraz w granicach aktualnych możliwości finansowych jednostki. 

Za podstawę dokonania wypłaty służą dowody uzasadniające wypłatę i 

odpowiadające wymogom zawartym w dziale I – „Dowody księgowe” niniejszej 

instrukcji a mianowicie: 

– faktury i noty księgowe, 

– listy płatnicze, 

– polecenia wyjazdów służbowych, 



 

_ wyciągi bankowe, 

– inne dowody, 

Dokonanie wypłat bez podstawy jest niedopuszczalne. 

1. Faktury 

Faktury i noty księgowe powinny być składane na bieżąco, nie później niż na 

pięć dni roboczych przed terminem płatności.  

Oryginał faktury, noty księgowej jest wprowadzany do systemu księgowego i 

księgowany na koncie zespołu „4” „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”  

w korespondencji z kontem 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ”. 

Wydatek na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w rozbiciu na 

odpowiednią klasyfikację budżetową jest księgowany z chwilą ujęcia w 

wyciągu bankowym. 

Kierownik ponosi odpowiedzialność za dokumentację dotyczącą danej faktury 

(noty księgowej) potwierdzającą dokonanie transakcji zgodnie z zamówieniami 

publicznymi, zasadami polityki rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Każda faktura, nota księgowa, zlecenie do wypłaty podlega sprawdzeniu pod 

względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, formalnym i 

rachunkowym oraz zatwierdzeniu do wypłaty ze wskazaniem sumy i klasyfikacji 

budżetowej. 

 Równocześnie na dowód sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty dokumenty te 

powinny być opatrzone stosownymi pieczęciami z uzupełnieniem ich treści, 

podpisów i dat . 

 

2. Listy płatnicze 

Na należności powtarzające się (płace, stałe świadczenia pieniężne itp.) sporządza 

się listy płatnicze na podstawie umów lub innych dokumentów np. decyzji. W 

innych przypadkach podstawę sporządzania list płatniczych stanowią 

każdorazowo wydane decyzje lub zatwierdzone wykazy osób otrzymujących 



 

należności (np. nagrody oraz  inne świadczenia jednorazowe). Oryginały list 

płatniczych przechowywane są razem z dokumentami dotyczącymi 

wynagrodzeń pracowniczych. 

 

3. Polecenia wyjazdów służbowych. 

O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego pracownika decyduje Kierownik 

lub osoba upoważniona, która jednocześnie zatwierdza rozliczenie wyjazdu 

służbowego po powrocie pracownika z delegacji. W chwili rozliczenia delegacji 

i braku biletów rozliczenie kosztów przejazdu nastąpi według oświadczenia 

delegowanego o wysokości poniesionego kosztu biletu.  O wyjeździe w 

delegację pracownika samochodem prywatnym decyduje Kierownik, poprzez 

adnotację na poleceniu wyjazdu służbowego. W przypadku wyjazdu 

służbowego przez pracownika samochodem osobowym stanowiącym jego 

własność wymagane jest zawarcie umowy cywilno - prawnej pomiędzy nim a 

pracodawcą dotyczącej używania jego pojazdu do celów służbowych. 

Rozliczenie delegacji podpisane przez osoby delegujące,  należy złożyć do 

księgowości  w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej.  

 

4. Inne dowody np. wyroki sądowe, nakazy zapłaty po zasięgnięciu opini 

Radcy Prawnego podpisuje pod względem merytorycznym, legalności, celowości 

i gospodarności Kierownik odpowiedzialny za daną sprawę, pod względem 

formalno - rachunkowym  (ze wskazaniem odpowiedniej klasyfikacji 

budżetowej) podpisuje Główny Księgowy  i zatwierdza do wypłaty Kierownik 

jednostki. 

III. Środki  rzeczowe 

Wszelkie operacje w zakresie środków rzeczowych winny być udokumentowane 

fakturami dostawców, protokółami przyjęcia (środki trwałe), przekazania, 

likwidacji itp. Na dowodach środków rzeczowych przekazywanych w formie 

nieodpłatnej powinna być umieszczona adnotacja „przekazano nieodpłatnie”.  



 

Do środków rzeczowych zalicza się: 

- Środki trwałe 

- Pozostałe środki trwałe 

- Materiały 

 

1. Środki trwałe 

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt.15 ustawy o 

rachunkowości.  

W OPS w Dęblinie pracownik odpowiedzialny za gospodarkę środkami 

trwałymi prowadzi księgę środków trwałych. Stan środków trwałych na dzień  31 

XII każdego roku należy uzgodnić z ewidencją księgową. Przyjęcie, 

przekazanie środka trwałego na stan lub ze stanu majątku następuje 

na podstawie dowodu PT – przyjęcie-przekazanie środka trwałego, w którym 

należy określić wartość brutto oraz umorzenie.  PT powinien być podpisany 

przez osoby przyjmujące, przekazujące dany środek trwały. Powyższe 

dokumenty będą niezbędne celem wprowadzenia w ewidencji syntetycznej.  

 

2. Pozostałe środki trwałe 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie wyznaczony pracownik 

odpowiedzialny jest za gospodarkę tymi środkami, do którego obowiązków 

należy zorganizowanie oznaczenia tych środków oraz ich przechowywanie i 

zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem i  kradzieżą oraz  

prowadzenie ewidencji  środków trwałych, prowadzenie ksiąg inwentarzowych 

ilościowo – wartościowych oraz ilościowych pozostałych środków trwałych, 

rozliczanie osób zwalniających się  

z pracy z powierzonych im środków, wnioskowanie do komisji 

inwentaryzacyjnej o dokonywanie okresowych przeglądów składników 

majątkowych i spisywanie ze stanu przedmiotów zniszczonych, zużytych, które 



 

nie nadają się do dalszego użytkowania.  Stan pozostałych środków trwałych na 

dzień  31 .XII. każdego roku należy uzgodnić  z ewidencją księgową. 

3. Materiały 

Wyznaczony pracownik OPS zobowiązany do wyposażenia wszystkich 

komórek organizacyjnych w niezbędne materiały biurowe oraz pracowników 

obsługi w środki czystości. Pracownik odpowiedzialny za wyposażenie 

w materiały po dokonaniu zakupu przekazuje do Księgowości faktury 

z załączonym rozdzielnikiem stwierdzającym fakt pokwitowania tych 

materiałów przez pracowników poszczególnych Działów. Materiały powinny 

być pokwitowane bezpośrednio na fakturze przez pracownika odbierającego 

materiał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 do  

Zasad Rachunkowości   

         w OPS w Dęblinie 

 

 

Wykaz kont pomocniczych prowadzonych do poszczególnych kont 

syntetycznych oraz zasady powiązania ewidencji syntetycznej z ewidencją 

analityczną . 

 

1. Wykaz kont ksiąg pomocniczych do kont księgi głównej OPS. 

- konto 011 ,,Środki trwałe,, - ewidencja szczegółowa prowadzona jest ręcznie 

w księdze inwentarzowej, w której ujmuje się poszczególne obiekty stanowiące 

środki trwałe według podziałek klasyfikacji rodzajowej;  

-  konto 013 ,,Pozostałe środki trwałe” - ewidencję szczegółową prowadzi  się 

ręcznie w księdze inwentarzowej, w której ujmuje się przedmioty stanowiące 

wyposażenie OPS z podziałem na grupy statystyczne środków trwałych  

(klasyfikację rodzajową), 

- konto 020 ,,Wartości niematerialne i prawne”  - ewidencję szczegółową 

prowadzi się ręcznie w księdze inwentarzowej ujmując w niej każdy program 

komputerowy objęty jedną umową licencyjną oddzielnie,  

- konto 020-00-01 ,,Pozostałe wartości niematerialne i prawne”  - ewidencję 

szczegółową prowadzi się ręcznie w księdze inwentarzowej ( w tej samej co 

pozostałe środki trwałe) ujmując w niej każdy program komputerowy objęty 

jedną umową licencyjną oddzielnie, 

- konto 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych” – ewidencję szczegółową prowadzi się w tabelach amortyzacyjnych 

środków trwałych, 

- konto 130 ,,Rachunek bieżący jednostki” – do konta rachunku bieżącego 

prowadzone jest subkonto wydatków i dochodów. Na subkoncie wydatków po 

stronie WN ewidencjonowany jest wpływ środków na realizację zadań, po 

stronie MA poniesione wydatki, natomiast na subkoncie dochodów po stronie 

WN wpływy z tyt. dochodów budżetowych, po stronie Ma odprowadzenie 

dochodów na rachunek jednostki nadrzędnej. Rolę podziałki klasyfikacji 

budżetowej przy koncie 130 pełni pole Paragraf . 

- konto 135 ,,Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” prowadzi 

się ewidencję szczegółową dla funduszu świadczeń socjalnych  

- konto 201 ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” - ewidencję szczegółową 

prowadzi się dla poszczególnych kontrahentów,  

- konto 221 ,,Należności z tytułu dochodów budżetowych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów,  

- konto 229 ,,Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - ewidencję szczegółową 

prowadzi się na kartach wydatków wg  klasyfikacji budżetowej, 



 

- konto 231 ,,Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” - ewidencja szczegółowa 

prowadzona jest w formie imiennych kart wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników i innych osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie np. z 

tytułu wykonania zlecenia lub dzieła; w ewidencji tej ujmuje się poszczególne 

składniki wynagrodzenia będące podstawą naliczenia składek na ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, 

- konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” - ewidencję szczegółową 

prowadzi się według poszczególnych pracowników i tytułów rozliczeń, w tym z 

tytułu wypłaconych im zaliczek do rozliczenia, udzielonych pożyczek z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należności i roszczeń związanych 

z ujawnionymi niedoborami i szkodami,  

- konto 240 „Pozostałe rozrachunki” - ewidencję szczegółową prowadzi się 

według jednostek i osób z uwzględnieniem tytułów poszczególnych 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z jednoczesnym wskazaniem podziałek 

klasyfikacji budżetowej, 

- konto 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409 – konta kosztów wg rodzajów 

ewidencję szczegółową prowadzi się według klasyfikacji budżetowej 

wydatków, 

- konto 720 ,,Przychody z tytułu dochodów budżetowych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej  

- konto 750 ,,Przychody finansowe”, konto 751 ,,Koszty finansowe” - 

ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej 

- konto 760 ,,Pozostałe przychody operacyjne”, konto 761 ,,Pozostałe koszty 

operacyjne” - ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek 

klasyfikacji budżetowej 

- konto 800 ,,Fundusz jednostki” - ewidencję szczegółową prowadzi się wg 

tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki oraz z podziałem na 

fundusz w aktywach obrotowych i w aktywach trwałych, 

- konto 851 ,,Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według tytułów zwiększeń i kierunków 

wykorzystania  środków funduszu, 

- konto 976 „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami „ – ewidencja 

szczegółowa prowadzona jest wg jednostek i tytułów 

- konto 980 „ Plan finansowy wydatków budżetowych „ – ewidencja 

szczegółowa prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków 

budżetowych. 

- konto 998 ,,Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” i konto 

999 ,,Zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych” - ewidencję 

szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej . 

-  konto 095 ,,Pozostałe środki trwałe obce” - ewidencję szczegółową prowadzi  

się ręcznie w księdze inwentarzowej, w której ujmuje się przedmioty użyczone 

OPS z podziałem na grupy statystyczne środków trwałych  (klasyfikację 

rodzajową), 



 

2. Zasady powiązania ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną  

 

Konta ksiąg pomocniczych są prowadzone jako wyodrębniony zbiór 

ksiąg, na których powtarza się jednostronnie zapisy uprzednio dokonane na 

koncie księgi głównej; pierwotny jest zapis na koncie księgi głównej, a wtórny 

– na koncie analitycznym. 

 Zapisy na kontach ksiąg pomocniczych zawierają dane wartościowe i w 

jednostkach naturalnych (ilościowe). 

W programie finansowo – księgowym „ Finanse DDJ” księguje się „tylko 

raz” na kontach analitycznych. Syntetyka jest automatycznie tworzona przez 

system na podstawie obrotów kont analitycznych. 

 O podziałkę klasyfikacji budżetowej rozbudowane są konta zespołu 2 ( w 

szczególności te konta, na których na koniec miesiąca występują zobowiązania i 

należności), 4, 7, 9. 

Uzgodnienia sald kont ksiąg pomocniczych z właściwym kontem księgi 

głównej dokonywane są na koniec każdego miesięcznego okresu 

sprawozdawczego. 

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont sporządza się w formie 

wydruku na papierze na koniec każdego miesiąca. 

Dziennik, księga główna, karty wydatków sporządzane są w formie 

wydruku na papierze na  koniec roku budżetowego. 

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego  uzgodnieniu sald obu 

tych ewidencji służy zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych , sporządzone 

na koniec roku obrotowego – wykazane salda muszą być zgodne z saldami 

odpowiednich kont księgi głównej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 do  

Zasad Rachunkowości   

         w OPS w Dęblinie 

 

 

 

Korespondencja poszczególnych kont księgi głównej. 

 

Ewidencja dochodów budżetowych  realizowanych przez jednostkę budżetową. 

 

Dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych: 

 

- wystawienie naliczenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”  

 

wpływ środków pieniężnych z powyższego tytułu: 

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

 

- przelew pobranych dochodów do budżetu: 

Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”  

 

- przeniesienie zrealizowanych dochodów na koniec roku: 

Wn 800 „Fundusz jednostki”, 

Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”  

 

 

 

 

Dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Punkt Opieki: 

 

- wystawienie naliczenia odpłatności za usługi opiekuńcze przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej: 

 

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”- 



 

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” – naliczona 

odpłatność,  

 

- wpływ środków pieniężnych z powyższego tytułu: 

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

 

- przelew pobranych dochodów do budżetu: 

Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”-  

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”  

 

- przeniesienie 31 grudnia przychodów na wynik finansowy: 

Wn 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 

Ma 860 „Wynik finansowy”, 

 

 

Ewidencja środków przekazanych jednostce budżetowej przez jednostkę 

nadrzędną na realizację zadań. 

 

- wpływ środków: 

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

Ma 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, 

 

 

- przeniesienie zrealizowanych wydatków na koniec roku: 

Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, 

Ma 800 „Fundusz jednostki”. 

 

 

Ewidencja umorzenia dokonywanego stopniowo wg stawek 

amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych. 

 

- naliczone umorzenie  

Wn 400 „Amortyzacja”, 

Ma 071 „Umorzenie  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych”, 

 



 

- przeniesienie rocznych kosztów amortyzacji (pod datą 31 grudnia): 

Wn 860 „Wynik finansowy”, 

Ma 400 „Amortyzacja”, 

 

 

Ewidencja operacji dotyczących zobowiązań: 

 

-   faktura wystawcy np.za obiady, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, 

materiały i wyposażenie, energię, czynsz 

Wn 401,402,403,405,406,409 Koszty wg rodzajów, 

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

 

- zapłata faktury z rachunku bieżącego: 

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych: 

Wn 231„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami”, 

 

- spłata zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- zobowiązania wobec budżetu z tytułu składek ZUS opłacanych przez 

pracowników: 

Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 

 

- spłata zobowiązań z tytułu ZUS 

Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

-  zobowiązania wobec budżetów z tytułu składek ZUS opłacanych przez zakład  

pracy: 

Wn 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 

Ma 229 „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”, 



 

 

- przelew lub autowypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, stałych, 

okresowych, programu wieloletniego – pomoc państwa w zakresie 

dożywiania:   

Wn 240  „Pozostałe rozrachunki” 

Ma 130  „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- przelew lub autowypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych: 

Wn 240 „ Pozostałe rozrachunki „ 

     Ma 130  „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

Ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 

 

- naliczenie w koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 

    Wn 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 

    Ma 240 „ Pozostałe rozrachunki” 

 

- spłata zobowiązań z tyt. ZFŚS : 

Wn 240 „ Pozostałe rozrachunki” 

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- wpływ środków na rach. Z.F.Ś.S.: 

Wn 135 „ Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma  851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

 

 

- odsetki bankowe od zgromadzonych środków: 

Wn 135 „ Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma  851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

 

-   udzielenie pracownikowi pożyczki mieszkaniowej: 

Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

Ma 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

 

- odsetki naliczone od udzielonych pracownikowi pożyczek mieszkaniowych: 

Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

Ma 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 



 

 

- pracownik zapłacił naliczone oprocentowanie, 

Wn 135 „ Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

 

- pracownik zwrócił pożyczkę, 

Wn 135 „ Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami „ 

 

- potrącenie pożyczki z listy płac: 

Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 

Ma 240 „ Pozostałe rozrachunki „ 

 

- przelew potrąconych pożyczek z wynagrodzeń: 

Wn 240 „ Pozostałe rozrachunki ”  

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

 

- faktura za usługę na rzecz działalności socjalnej; 

Wn 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, 

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

 

- zapłata za fakturę za usługę na rzecz działalności socjalnej; 

Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

Ma 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, 

 

Ewidencja kosztów: 

 

-    faktura wystawcy np.za obiady, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, 

materiały i wyposażenie, energię, czynsz,opłaty : 

Wn 401,402,403,405,406,409 Koszty wg rodzajów, 

Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 

 

-  naliczenie list wypłat dla świadczeniobiorców z tyt. zasiłków celowych, 

celowych specjalnych, stałych, okresowych, programu wieloletniego – 

pomoc państwa w zakresie dożywiania, świadczeń rodzinnych i 

opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych: 

Wn 406 „Inne świadczenia finansowane z budżetu”, 

Ma 240  „Pozostałe rozrachunki” 



 

 

- przeksięgowanie kosztów 31 grudnia na wynik finansowy: 

Wn 860 „Wynik finansowy”, 

Ma 400,401, 402,403,404,405,406,409 Koszty wg rodzajów,  

 

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń         

rodzinnych, świadczeń z tyt. funduszu aliment. dotyczących roku bieżącego: 

    Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki’, 

    Ma  406 „Inne świadczenia finansowane z budżetu” 

 

 

Ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek 

alimentacyjnych 

 

-  zaliczka przekazana przez komornika: 

   Wn  130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

   Ma   221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

-  przelew przekazanej zaliczki alimentacyjnej do Urzędu Gminy: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” 

-  Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

Ewidencja należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu 

alimentacyjnego 

 

-  naliczenie należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu 

alimentacyjnego – na koniec każdego m-ca : 

   Wn  221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

   Ma  720 „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych „ 

 

- należności z tyt. funduszu alimentacyjnego przekazane przez komornika: 

   Wn  130 „Rachunek bieżący jednostki” 

   Ma   221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

-  przelew zwróconych należności z tyt. funduszu aliment. do Miasta Dęblin: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” 

- Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki „  

 



 

Ewidencja odsetek  

 

-  z tytułu środków na rachunku bankowym: 

   Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki „ 

   Ma 750 „ Przychody finansowe „ 

 

-  przypis odsetek od należności z tytułu funduszu alimentacyjnego : 

   Wn  221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

   Ma  750 „ Przychody finansowe „ 

 

- odprowadzono do budżetu gminy dochody z tytułu środków na       

rach.bankowym oraz odsetek od należności z tyt. funduszu alimentacyjnego 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych”, 

   Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

-  przeniesienie zrealizowanych dochodów na 31 grudnia: 

   Wn 800 „ Fundusz jednostki”, 

   Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, 

 

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych: 

  Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

  Ma 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

-  z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych opłat: 

   Wn 751 „Koszty finansowe „ 

   Ma 130 „ Rachunek bieżący jednostki „ 

 

-naliczenie odsetek od nienależnie pobranych św. rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych: 

Wn 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

Ma  750 „ Przychody finansowe „ 

 

-  odprowadzono do Urzędu Miasta odsetki od nienależnie pobranych 

świadczeń: 

   Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych”  

   Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 



 

Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych   

 

-  zwrot otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia: 

    Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

    Ma 760 „ Pozostałe przychody operacyjne”, 

 

- przeniesienie zrealizowanych przychodów na wynik finansowy na 31 grudnia: 

   Wn 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, 

   Ma  860 „Wynik finansowy” 

 

 

Ewidencja dochodów budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków z pomocy 

społecznej, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu aliment. za rok 

poprzedni. 

 

 -  zwrot nienależnie pobranych świadczeń: 

    Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”, 

    Ma 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

- naliczenie nienależnie pobranych świadczeń: 

Wn 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

Ma  720 „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych „, 

 

 

- odprowadzono do Urzędu Miasta zwrócone świadczenia: 

  Wn 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” 

  Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” 

 

Ewidencja odpisów aktualizujących należności. 

 

- odpis aktualizujący należności wątpliwe z tyt. zaliczek aliment: 

Wn 761 „ Pozostałe koszty operacyjne  

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

 

- odpis aktualizujący należności wątpliwe z tyt. funduszu aliment.-należność 

główna: 

Wn 761 „ Pozostałe koszty operacyjne  



 

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

 

- odpis aktualizujący należności wątpliwe z tyt. odsetek od funduszu aliment: 

Wn 751 „ Koszty finansowe”  

Ma 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

 

- zmniejszenie odpisu aktualizującego –należność główna 

Wn 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

Ma 760 „ Pozostałe przychody operacyjne” 

 

- zmniejszenie odpisu aktualizującego –odsetki 

Wn 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 

Ma 750 „ Przychody finansowe” 

 

-wpływ niewyjaśnionych kwot należności z tyt. dochodów budżetowych: 

 Wn 130 „ Rachunek bieżący jednostki budżetowej”, 

 Ma 245 „Wpływy do wyjaśnienia”, 

 

- kwoty wyjaśnionych należności z tyt. dochodów budżetowych: 

 Wn 245 „Wpływy do wyjaśnienia”,  

 Ma  221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

 

Ewidencja na kontach pozabilansowych  

 

- plan finansowy wydatków i jego korekta (na podstawie uchwał i zarządzeń) 

Wn 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 

- równowartość zrealizowanych wydatków oraz wydatki niezrealizowane (na 

31.12.) 

Ma 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

 

- zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego (na koniec kwartału) 

Ma 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

-  równowartość wykonanych wydatków ( na 31. 12.) 

Wn 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego- 

 

- zaangażowanie wydatków budżetowych roku przyszłego (na 31.12.) 

Ma 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku przyszłego” 

 

- przeniesienie kwoty dotyczącej roku bieżącego (02.01.) 



 

Wn 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 

Ma 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 

 

- wzajemne należności (wyłączenia dotyczące aktywów bilansu) saldo Wn 

konta 201 (należności od jednostek z grupy objętej łącznym sprawozdaniem na 

31.12.) 

Wn 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

  

- wzajemne zobowiązania (wyłączenia dotyczące pasywów bilansu), saldo Ma 

konta 201 (zobowiązania wobec jednostek z grupy objętej łącznym 

sprawozdaniem na 31.12.) 

Ma 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 

- koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami 

objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat na 31. 12. 

Ma 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

 

- przyjęcie obcych środków trwałych 

Wn 095 „Pozostałe obce środki trwałe” 

 


