Zarządzenie nr 269/2020
Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 429/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w
Krakowie.
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 lit. d Statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie określonego
w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIV/1184/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr LVIII/1232/16
Rady Miasta Krakowa w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum
Obsługi Oświaty w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2020 r. poz. 5594) w zw. z art. 10 ust. 1, 2
i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), art. 40 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 19 ust. 2 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), zarządza się co następuje:

§1
W związku z rozszerzeniem katalogu wprowadzonych zasad rachunkowości Gminy Miejskiej
Kraków Zarządzeniem nr 3362/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
w Instrukcji określającej zasady (polityki) rachunkowości w Miejskim Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:

1.

W § 2 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, w pkt 3 dodaje
się brzmienie:

„Księgi rachunkowe prowadzi się w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą - wersja
5.0.5, zgodnie z Zarządzeniem nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu
Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi głównej, Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, od dnia 1 stycznia 2011 roku.”

2. W § 2 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, w pkt 4 dodaje
się brzmienie:
„W celu realizacji treści art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. uzgodnienia ksiąg
pomocniczych z zapisami w księdze głównej pracownik prowadzący ewidencję w module
Majątek ZSZO zamyka okresy miesięczne - po dokonaniu zamknięcia grudnia roku
poprzedniego w terminie umożliwiającym rzetelne sporządzenie sprawozdań finansowych –
do 15. dnia miesiąca następnego, gdy dzień ten jest wolnym w najbliższym dniu pracującym.”

3. W § 3 WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , „Wartości niematerialne i prawne” zmienia
się brzmienie:

„Wartości niematerialne i prawne
1) Wartości niematerialne i prawne to zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe
nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidzianym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
2) Wartości niematerialne i prawne wycenia się następująco:
a) nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji wartości niematerialnych
i prawnych w cenie nabycia;
b) otrzymane nieodpłatnie wycenia się według wartości określonej w decyzji właściwego
organu lub ceny sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej
lub wartości godziwej, w przypadku braku określonej wartości w dokumencie
nieodpłatnego otrzymania;
c) nabycie w drodze spadku lub darowizny wycenia się według wartość określonej
w dokumencie stwierdzającym nabycie spadku lub darowizny lub ceny sprzedaży
takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej lub wartości godziwej,
w przypadku braku określonej wartości w dokumencie nabycia spadku lub darowizny;
d) ujawnienie w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów lub
w przypadku ich braku według ceny sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości
niematerialnej i prawnej lub w wartości godziwej.
3) Wartość początkowa i dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
nie podlegają urzędowej aktualizacji.
4) Wartości niematerialne i prawne nie mogą być wytworzone we własnym zakresie.
5) Wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia
i prawnych nie można zwiększać na skutek ulepszenia.

wartości

niematerialnych

6) Wartości niematerialne i prawne do kwoty 10 000,00 zł są jednorazowo amortyzowane
w miesiącu przyjęcia do użytkowania, natomiast wartości niematerialne i prawne, których
wartość przekracza 10 000,00 zł są amortyzowane okresowo metodą liniową.
7) Odpisy amortyzacyjne ustala się zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zawartymi
w załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a te ustalane
są w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT). Naliczane są od wartości
początkowej w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia do użytkowania.
8) Na stronie Wn konta 020 ujmuje się zwiększenia stanu wartości niematerialnych
i prawnych, umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
9) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz
stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej do
10 000,00 zł, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to
jest ujmowane na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401
i 402.
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10) Prowadzona jest ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych
umożliwiająca ustalenie kwoty umorzenia oddzielnie dla poszczególnych wartości
niematerialnych i prawnych.
11) Jeżeli wraz z zakupem aktualizacji oprogramowania komputerowego otrzymano nową
licencję na jej użytkowanie oraz przewidywany okres jej wykorzystania jest dłuższy niż
rok wówczas aktualizację taką zalicza się do:
a) wartości materialnych i prawnych finansowanych z inwestycji - dla licencji
o wartości powyżej 10 000,00 zł i należy amortyzować ją metodą liniową przy
zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych,
b) wartości materialnych i prawnych finansowanych z wydatków bieżących - dla
licencji o wartości do 10 000,00 zł i należy umorzyć w 100% w miesiącu
przyjęcia jej do używania.
Natomiast w każdym innym przypadku, wydatki na zakup aktualizacji oprogramowania
komputerowego zalicza się bezpośrednio do kosztów.
12) Zasady ustalania ceny nabycia:
Koszty związane z wdrożeniem (uruchomienie, instalacja, skonfigurowanie)
oprogramowania, poza kosztami szkolenia pracowników, zwiększają wartość początkową
oprogramowania. Wydatki poniesione na nadzór, przeszkolenie i instruktaż
pracowników, którzy będą obsługiwać zakupiony wcześniej specjalistyczny program,
zalicza się bezpośrednio w koszty bieżącej działalności, z wyjątkiem przypadku, gdy
koszty te zostały objęte ceną nabycia i niemożliwe jest ich ustalenie lub wiarygodne
oszacowanie.
13) Wartości niematerialne i prawne wykazuje się w bilansie według wartości księgowej,
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.”
4. W § 3 WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , „Środki trwałe” zmienia się brzmienie:
„Środki trwałe
1) Środki trwałe wycenia się następująco:
Sposób pozyskania środków
trwałych

Zasady wyceny

Środki trwałe nabyte nieodpłatnie,
w drodze decyzji wydanej przez
właściwy organ

Według wartości określonej w decyzji

Nabyte odpłatnie gotowe środki
trwałe (nowe i używane), kompletne
i zdatne do natychmiastowego
przyjęcia do użytkowania w
momencie nabycia

Według ceny nabycia

Nabyte nieodpłatnie w ramach
darowizny gotowe środki trwałe
(nowe i używane), kompletne i

Według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego
przedmiotu, według wartości określonej w dokumencie
stwierdzającym darowiznę albo inaczej ustalonej wartości
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zdatne do natychmiastowego
przyjęcia do użytkowania w
momencie nabycia

godziwej

Środki trwałe wybudowane
w całości siłami własnymi jednostki

Według kosztów wytworzenia

Środki trwałe wybudowane
w całości siłami obcymi

Według ceny nabycia

Środki trwałe wybudowane
częściowo siłami własnymi,
a częściowo siłami obcymi

Jako suma kosztów wytworzenia i ceny nabycia

Nabyte nieodpłatnie w ramach
darowizny nowe (używane) środki
trwałe wymagające przeprowadzenia
modernizacji lub wykonania prac
przystosowawczych, zanim staną się
zdatne do używania przez jednostkę

Jako suma ceny
lub przystosowania

Ujawnione
trwałych

Według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia albo suma
ceny nabycia i kosztów wytworzenia bądź ceny sprzedaży
takiego samego lub podobnego przedmiotu

nadwyżki

środków

nabycia

i

kosztów

modernizacji

Spadkobranie

Według wartości wynikającej ze spisu inwentarza
sporządzonego przez komornika sądowego lub spisu
inwentarza sporządzonego przez zespół roboczy powołany
zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa

Grunty

Wartości
jednostkowe poszczególnych działek zostały
ustalone wg wzoru: wartość jednostkowa działki =
powierzchnia działki x współczynnik wyceny x udział w
działce, współczynnik wyceny = wartość syntetyczna/suma
powierzchni działek x średnia wartość udziału
wg powyższego wzoru zgodnie z ZPMK nr 1814/2012, ujęto
w ewidencji grunty na dzień 01.01.2012

Grunty nabyte

Grunty wycenia się według danych wynikających
z dokumentów nabycia (cena nabycia należna dla zbywcy
powiększona o koszty poniesionych opłat sądowych i opłat
notarialnych). Ustalenie wartości początkowej nabytych lub
przejętych środków trwałych – działek w przypadku
gdy w dokumencie ich nabycia lub przejęcia nie określono
wartości nabywanego gruntu, następuje na podstawie ceny
transakcyjnej metra kwadratowego gruntu, właściwej dla
gruntu położonego w tej jednostce ewidencyjnej, w której
usytuowany jest przedmiotowy środek trwały, z okresu
poprzedzającego datę transakcji ustalonej przez Biuro
ds. Ewidencji Mienia na podstawie danych transakcyjnych
pochodzących z Wydziału Skarbu Miasta w okresach
rocznych zgodnie z ZPMK nr 1814/2012.
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Grunty stanowiące własność
jednostki samorządu terytorialnego
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom

Od roku 2018 nastąpiła zmiana zasad wyceny
oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym gruntów
stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,
przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz
planów kont, grunty stanowiące własność jednostki
samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom, ujęto jako środki trwałe.
Do 2017 roku ww. grunty prezentowane były jako inne
długoterminowe aktywa finansowe. Ze względu na trudności
związane z odtworzeniem danych zgodnie z pełnym
podejściem retrospektywnym przewidzianym w Krajowym
Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki)
rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i
prezentacja"
przyjęto
uproszczenie
polegające
na
przeklasyfikowaniu gruntów przekazanych w użytkowanie
wieczyste z innych długotrwałych aktywów finansów
na środki trwałe, bez dokonywania korekt za lata poprzednie.
Uproszczenie to jest zgodne z komunikatem Ministra
Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia
stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie
ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych
w użytkowanie
wieczyste
w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu
terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności
(Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2019 r. poz. 19).
Z konta innych długoterminowych aktywów finansowych
wyksięgowano szacunkową wartość godziwą przychodów
uzyskiwanych przez Gminę Miejską Kraków z tytułu
rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, obliczoną
wg następującego wzoru: WB = O / R, gdzie:
WB = bieżąca, szacunkowa wartość godziwa przychodów
uzyskiwanych przez Gminę Miejską Kraków z tytułu
rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i
stanowiąca podstawę do ich ujęcia w księgach
rachunkowych,
jako
długoterminowych
aktywów
finansowych,
O = suma wartości wszystkich opłat rocznych pobieranych
przez Gminę Miejską Kraków, z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów, wg stanu na dzień 31 stycznia,
R = realna stopa dyskontowa obliczana wg wzoru Fischera,
tj. [(1+rn)/(1+i)]-1,
rn = nominalna stopa dyskontowa, przyjęta jako średnia
oprocentowania rządowych długoterminowych papierów
wartościowych na rynku pierwotnym, w oparciu o najnowsze
dane Narodowego Banku Polskiego, dostępne w momencie
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dokonywania obliczeń,
i = prognozowana stopa inflacji, przyjęta w oparciu
o najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego, dostępne
w momencie dokonywania obliczeń.
Na koncie środków trwałych ujęto historyczną wartość
gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z dnia
wyksięgowania tych gruntów z ewidencji środków trwałych
w 2010 roku. Dodatkowo, zgodnie z ww. stanowiskiem
Komitetu Standardów Rachunkowości dokonano odpisów
aktualizujących
wartość
gruntów
przekazanych
w użytkowanie wieczyste.
Grunty stanowiące własność Skarbu
Państwa

Grunty Skarbu Państwa wycenia się według danych
wynikających z dokumentów nabycia (cena nabycia należna
dla zbywcy powiększona o koszty poniesionych opłat
sądowych i opłat notarialnych). Ustalenie wartości
początkowej nabytych lub przejętych środków trwałych –
działek w przypadku gdy w dokumencie ich nabycia
lub przejęcia nie określono wartości nabywanego gruntu,
następuje na podstawie średniej ceny transakcyjnej metra
kwadratowego gruntu,
z okresu poprzedzającego datę
transakcji, ustalonej przez Biuro ds. Ewidencji Mienia na
podstawie cen transakcyjnych otrzymanych od Wydziału
Skarbu Miasta w okresach rocznych

Ulepszenia w obcych środkach
trwałych wykonane:

W wielkości poczynionych przez jednostkę nakładów
na dostosowanie obcego środka trwałego na potrzeby
jednostki

 siłami własnymi
 siłami obcymi
 systemem mieszanym
Aktywa jednostek budżetowych
postawionych w stan likwidacji

Według zasad ustalonych dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią
inaczej (§13 rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planu
kont)

Przychody i rozchody zbiorów
bibliotecznych

Według cen nabycia, a w przypadku nabycia nieodpłatnego
i stwierdzenia
nadwyżek
–
zgodnie
z komisyjnym
oszacowaniem ich wartości – pkt 4 i 6 załącznika nr 3
do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów
kont

2) Przez wartość początkowa należy rozumieć:
a) Cenę nabycia – tj. cenę zakupu składnika aktywów, obejmującą kwotę należną
sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towaru i usług
oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia
o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio
związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego
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b)

c)

d)

do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też
załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,
w szczególności ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia,
demontażu i usunięcia składników, do których jednostka jest zobowiązana
w związku z nabyciem nowych składników aktywów, opłat notarialnych,
skarbowych
i innych,
odsetek,
prowizji,
a obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski,
lub
Cenę sprzedaży – tj. możliwą do uzyskania na dany dzień cenę sprzedaży
składnika majątkowego, w przypadku gdy składnik majątkowy będzie służył
czynnościom opodatkowanym bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów
i usług, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty
związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem
tej sprzedaży,
lub
Wartość godziwą – tj. kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej,
pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą
stronami,
lub
Koszt wytworzenia – tj. koszty pozostające w bezpośrednim związku
z wytworzeniem danego produktu siłami własnymi oraz uzasadniona część
kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty
bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty
pozyskania i przetworzenia bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione
w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje
w dniu wyceny.

3) Wartość początkową środków trwałych, ustaloną w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, powiększają koszty ulepszenia w kwocie równej lub przekraczającej
w ciągu roku obrotowego kwotę 10 000,00 zł, polegającego na:
 rozbudowie,
 przebudowie,
 modernizacji,
 rekonstrukcji
i powodującego, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia
przewyższa podaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wzrost wartości
użytkowej mierzony jest w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością
produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji
lub innymi miarami.
 Przebudowa – rozumiana jako zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środka
trwałego na inny.
 Rozbudowa – to powiększenie (rozszerzenie) środka trwałego, w tym również
o części składowe i peryferyjne, które umożliwiają jego działanie w szerszym
zakresie.
 Rekonstrukcja – odbudowa całkowicie zużytego (zniszczonego) środka trwałego.
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Adaptacja – przystosowanie środka trwałego do wykorzystania w innym celu
niż wskazywało na to jego pierwotne przeznaczenie.
Modernizacja – unowocześnienie środka trwałego, które pozwala na realizację
nowego zakresu działań.

4) Przez remont środka trwałego rozumie się przywrócenie cech użytkowych polegające,
co najwyżej na odtworzeniu stanu technicznego z dnia przyjęcia środka trwałego
do używania oraz bieżącą konserwację mającą na celu utrzymanie środka trwałego
w stanie zdatnym do używania, stosownie do technicznych warunków eksploatacji
określonych przez wytwórcę środka trwałego.
Nakłady na remonty środków trwałych obciążają koszty okresu, w którym je poniesiono.
Jeśli remont polega na wymianie uszkodzonej części środka trwałego i z przyczyn
niezależnych od jednostki nie można zakupić dokładnie takiej samej części zamiennej,
gdyż w sprzedaży, ze względu na postęp techniczny, znajdują się wyłącznie części
o lepszych parametrach użytkowych, wtedy nie występuje konieczność zwiększania
wartości początkowej środka trwałego (ulepszenie), lecz cały koszt zaliczany
jest do poniesionych nakładów na remont środka trwałego.
5) Finansowanie kosztów środków trwałych w budowie realizowane jest ze środków
na inwestycje zapisanych w planie wydatków majątkowych w uchwale budżetowej.
6) Ulepszeń w obcych środkach trwałych nie stanowią wydatki poniesione w związku
z remontami obcych środków trwałych oraz wydatki na przystosowanie do użytkowania
obcego środka trwałego na potrzeby użytkownika, w kwocie nieprzekraczającej w danym
roku obrotowym kwoty 10 000,00 zł.
7) Środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości
ogółu nakładów poniesionych na dany obiekt.
8) Na dzień bilansowy wartość początkową środków trwałych zmniejszają dokonane odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe.
9) Ustalona na dzień przyjęcia środka trwałego do używania metoda jego amortyzacji jest
stosowana
w sposób ciągły w kolejnych okresach (konsekwentnie). Zakończenie amortyzacji
następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych
z wartością początkową środka trwałego. Zakończenie amortyzacji może nastąpić
wcześniej w przypadku przeznaczenia danego środka trwałego do likwidacji, sprzedaży,
lub w przypadku stwierdzenia jego niedoboru.
10) Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje
przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych. Odpisy amortyzacyjne naliczane są od wartości początkowej w okresach
miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia
do użytkowania.
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Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia stanu i wartości początkowej środków
trwałych, umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071.
11) Do konta 011 prowadzi się szczegółową ewidencję analityczną w postaci księgi
inwentarzowej środków trwałych w podziale na grupy, podgrupy, według jednostek
i komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe.
12) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe
podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.”
5. W § 3 WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , „Pozostałe środki trwałe” zmienia
się brzmienie:
„Pozostałe środki trwałe
1) To środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 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 Rzeczpospolitej Polskiej, które finansuje się ze środków
na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które
tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).
Pozostałe środki trwałe obejmują:
 książki i inne zbiory biblioteczne (szczegółowo opisane w punkcie: „Zbiory
biblioteczne”);
 środki
dydaktyczne
służące
procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 odzież i umundurowanie;
 meble i dywany;
 inwentarz żywy;
 środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł.
2) Ustala się następujące rodzaje ewidencji analitycznej dla pozostałych środków trwałych:
a) do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej
zalicza się następujące składniki majątkowe:
 o wartości jednostkowej od 1 000,01 zł tj.: środki dydaktyczne, odzież
i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy – bez wartości maksymalnej,
 pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 1 000,01 zł do 10 000,00 zł.
Wymienione pozostałe środki trwałe ujmuje się na koncie 013 „Pozostałe środki
trwałe”, umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie
to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
w korespondencji z kontem 401 i 402;
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b) do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej zalicza się

składniki majątkowe (składniki majątku będące w ewidencji pozabilansowej)
o wartości jednostkowej do 1 000,00 zł, które należy spisać w koszty w momencie
przyjęcia do użytkowania.”
6. W § 3 WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW, „Poziom istotności” usuwa się:
„Ustala się granicę istotności na poziomie 0,5% sumy kosztów ewidencjonowanych w zespole
4 (układ rodzajowy).”

7. W § 3 WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW dodaje się:
„Zasady ewidencji należności
1)

Należności dla celów ich ujmowania w ewidencji księgowej są definiowane jako
uprawnienie jednostki, powstałe w wyniku przeszłych działań, do otrzymania od innych
podmiotów określonych świadczeń o wiarygodnie określonej wartości zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości. W ewidencji księgowej należności ujmuje
się od chwili ich powstania do momentu ostatecznej likwidacji. Jeśli powstanie należności
ma miejsce w innym roku bilansowym niż jej likwidacja, to na koniec roku bilansowego
przypadającego między tymi zdarzeniami jednostki muszą wyceniać należności w celu
sporządzenia sprawozdania finansowego.
2) Należności na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych wycenia się według stanu
na dzień:
a) powstania,
b) likwidacji,
c) bilansowy.
Każda z tych wycen odbywa się na innych zasadach, ustalonych w ustawie o rachunkowości.
3)

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów
kont(…) w jednostkach budżetowych obowiązują szczególne zasady aktualizacji
należności, z których wynika, że wartość należności w jednostkach aktualizuje się zgodnie
z art. 35b i 35c uor nie później niż na dzień bilansowy. Zastosowanie zasady ostrożności
oznacza
urealnienie
wysokości
należności
z
uwzględnieniem
stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dłużników. Dokonuje się tego za pomocą odpisu
aktualizującego należności.

4)

Urealnieniu podlegają wszystkie rodzaje należności pobierane przez jednostki –
niezależnie od tego czy na dzień bilansowy są wymagalne czy niewymagalne.
Aktualizacja należności powinna obejmować należności:
a) z tytułu dochodów budżetowych,
b) od pracowników,
c) z tytułu odszkodowań od osób trzecich,
d) z tytułu pożyczek i innych świadczeń odpłatnych lub zwrotnych udzielonych
z ZFŚS,
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e)
5)

Za

z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu JST.

wycenę

bilansową

należności

odpowiada

kierownik

jednostki.

6)

Przed przystąpieniem do oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużników
oraz szacowania odpisów aktualizujących należności, należy ustalić które należności ujęte
w księgach rachunkowych jednostki są na dzień bilansowy:
a) przedawnione,
b) umorzone,
c) nieściągalne.
Należności przedawnione, umorzone i nieściągalne nie podlegają aktualizacji. Trzeba
je zidentyfikować i wyeliminować przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.
7)

W Gminie Miejskiej Kraków udzielane są dłużnikom ulgi w spłacie należności
cywilnoprawnych polegające na:
a) umorzeniu należności,
b) odroczeniu terminu płatności należności,
c) rozłożeniu spłaty należności na raty.
Szczegóły w powyższym zakresie są uregulowane w uchwale Nr XCVIII/2557/18 Rady
Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także
wskazania organów do tego uprawnionych z późn. zm.
Do należności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kraków, do których nie znajduje
zastosowania Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom
organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, a których dochodzenie
nie jest możliwe, zasadnym jest dokonywanie stosowych wyksięgowań, na podstawie
zgromadzonych odpowiednich dokumentów, które mogą być podstawą dokonywania zapisów
w księgach rachunkowych jednostki, mających na celu zapewnienie zgodności ksiąg ze stanem
faktycznym (np. upływ okresu przedawnienia tytułu egzekucyjnego z uwagi na zgon dłużnika
i długoletnie poszukiwanie następców prawnych, upływ okresu przedawnienia wierzytelności,
w przypadku gdy dłużnik pozostaje nieznany z miejsca pobytu i nie ma możliwości doręczenia
korespondencji, klauzula wykonalności rozszerzona na spadkobierców dłużnika, uzyskana
po upływie okresu przedawnienia tytułu wykonawczego).”

8. W § 6 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH zmienia się pkt 4, który
otrzymuje brzmienie:
„ 4) W ewidencji księgowej dotyczącej grudnia danego roku obrotowego należy ująć
wszystkie dokumenty dotyczące tego okresu sprawozdawczego niezależnie
od terminu ich otrzymania lub zapłaty.
W celu terminowego sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych, budżetowych
i w zakresie operacji finansowych do danego roku obrotowego ujmuje się dokumenty
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otrzymane do dnia 25 stycznia roku następnego. Po tym terminie ww. dokumenty
podlegają ewidencji księgowej w roku ich otrzymania, chyba, że ich wartość przekracza
ustalony próg istotności nie mniejszy niż 2 000,00 zł. Przedmiotowe dokumenty należy
ująć do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego.
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wyniku finansowego jednostki organizacyjnej jako kwoty istotne traktuje
się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej jednostkowego sprawozdania
finansowego
za poprzedni rok obrotowy zwanej dalej progiem istotności jednak nie mniej niż 2 000,00
zł.”

9. W § 6 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH zmienia się pkt 9, który
otrzymuje brzmienie:
„Zwroty poniesionych wydatków:
Samorządowe jednostki budżetowe przyjmują zwroty wydatków dokonanych w tym samym
roku budżetowym na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym
samym roku budżetowym. Powyższa zasada dotyczy następujących przypadków:
a) Korekty składek, (sporządzonych w związku z przekroczeniem limitu podstawy
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), wpływają na zmniejszenie
lub zwiększenie wysokości wydatków, jeżeli sporządzone korekty dotyczą roku
bieżącego. Jeżeli sporządzone korekty dotyczą lat ubiegłych, to zwrócone środki
wpływają na rachunek wydatków a następnie część dotycząca kosztów pracodawcy
jest przekazywana na dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków,
b) Korekty składek w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami, od których zostały
odprowadzone składki emerytalne i rentowe i/lub zdrowotne, wpływają
na zmniejszenie wysokości wydatków, jeżeli sporządzone korekty dotyczą roku
bieżącego. Jeżeli sporządzone korekty dotyczą lat ubiegłych, to zwrócone środki
wpływają na rachunek dochodów jednostki budżetowej i przekazywane są na dochody
budżetu Gminy Miejskiej Kraków,
c) Zwroty z tytułu wynagrodzeń wpływają na zmniejszenie wysokości wydatków, jeżeli
sporządzone korekty dotyczą roku bieżącego. Jeżeli zwroty dotyczą lat ubiegłych,
to zwrócone środki wpływają na rachunek dochodów jednostki budżetowej
i przekazywane są na dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków,
d) Kontrahenci/podmioty zewnętrzne mogą przekazywać do jednostki budżetowej
dokumenty finansowo-księgowe korygujące, zmniejszające lub zwiększające wysokość
zobowiązania. W przypadku, gdy dokument finansowo-księgowy dotyczy zmniejszenia
wydatków poniesionych w bieżącym roku budżetowym, kwota zmniejszenia wpływa
na rachunek wydatków jednostki budżetowej i następuje zmniejszenie wykonania
i zaangażowania wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli korygowany dokument
finansowo-księgowy dotyczy zmniejszenia wydatków poniesionych w latach
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ubiegłych, to otrzymana kwota przekazywana jest na rachunek dochodów jednostki
budżetowej i przekazywane są na dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków,
e) Zwrócone przez Wynajmującego kaucje gwarancyjne zabezpieczające należyte
wykonanie zobowiązań umownych wpływają na rachunek wydatków, jeżeli zwrot
dotyczy roku bieżącego (wówczas następuje zmniejszenie wykonania i zaangażowania
wydatków). Jeżeli zwrot dotyczy lat ubiegłych kwoty kaucji gwarancyjnych
przekazywane są na rachunek dochodów jednostki budżetowej i przekazywane są na
dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków,
f)

Zwroty z tytułu kosztów sądowych, odszkodowań, rozliczeń udzielonych zaliczek,
rozliczeń uruchomionych środków na poczet finansowania zadań inwestycyjnych itp.
zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego. Zwrot dokonanych wydatków
budżetowych z poprzednich lat przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów
i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy Miejskiej Kraków,

g) Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez jednostki
budżetowe z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej, dokonane w tym samym roku
budżetowym, w którym przyznana została dotacja celowa, pomniejszają kwotę
wykonanych wydatków w tym samym roku. Wpływy ze zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym
przyznana została dotacja celowa należy ująć po stronie dochodów. Zwroty
te (stanowiące dochody) są przekazywane do dysponenta wyższego stopnia
(np. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) przez Urząd Miasta Krakowa
we właściwych paragrafach wydatkowych.”

10. W § 6 SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH dodaje się pkt 11:
„11) Inwestycje zaniechane
Realizowane przez jednostki inwestycje kończą się z reguły wytworzeniem środka trwałego.
Jednakże czasami zdarzają się sytuacje gdy z różnych powodów rozpoczęte inwestycje
nie kończą się wytworzeniem środka trwałego. Do ewidencji kosztów środków trwałych
w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty
inwestycyjne służy konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Ewidencja
szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie
kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów
inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych
obiektów środków trwałych. W jednostkach realizujących wiele zadań inwestycyjnych
ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona również w podziale na poszczególne
zadania. Poprzez konto 080 można sprawdzić, czy wszystkie zadania i zakupy inwestycyjne
zostały zrealizowane i rozliczone. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednostek
realizujących dużo takich zadań w ciągu roku.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się wszystkie obciążenia dotyczące zakupu czy zadania
inwestycyjnego. Na stronie Ma konta 080 ujmuje się rozliczenie zadań oraz zakupów
inwestycyjnych na majątek. Ewidencja prowadzona na koncie 080 „Środki trwałe w budowie
(inwestycje)” ma odzwierciedlać stan trwających inwestycji, które są realizowane i ujęte
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w planie finansowym lub WPF. Nie powinno być tu tzw. „reliktów przeszłości”, np. starej
dokumentacji projektowej, która nie weszła do realizacji, innych kosztów, które miały służyć
potencjalnej inwestycji, ale ta z różnych powodów nie została zrealizowana. Ważne
jest jednoznaczne wskazanie, czy poniesione koszty mają być jeszcze wykorzystane do jakiejś
innej planowanej inwestycji, czy też powinny zostać uznane za inwestycję bez efektu,
czyli tzw. zaniechaną. W związku z powyższym rozróżnia się dwa przypadki, które skutkują
zaprzestaniem realizacji inwestycji przed jej zakończeniem, tj.:
1. czasowe wstrzymanie realizacji inwestycji;
2. ostateczne zaniechanie inwestycji.
Ad.1 Czasowe wstrzymanie realizacji inwestycji ma miejsce wówczas, gdy kierownik
jednostki podejmie decyzję o czasowym odłożeniu realizacji inwestycji, zawieszeniu w czasie,
(np. z powodu braku środków finansowych) z zamiarem wznowienia jej realizacji
w późniejszym terminie. Zapisy rozdziału VI KSR nr 11, w części dotyczącej Zaniechania
budowy środka trwałego wskazują przesłanki: ekonomiczne, techniczne, organizacyjne
lub prawne, które decydują o tym, że kontynuowanie budowy środka trwałego przestaje być
uzasadnione.
W takim przypadku jednostka ocenia, czy przesłanki te mają charakter przejściowy czy trwały.
W przypadku wstrzymania realizacji inwestycji, przesłanki uzasadniające przerwanie prac mają
przejściowy charakter, w związku z czym przeprowadza się test na utratę wartości i w miarę
potrzeby dokonuje w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisu z tytułu trwałej utraty
wartości, zgodnie z KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”, gdyż okresowe wstrzymanie budowy
może doprowadzić do utraty wartości środka trwałego znajdującego się w budowie. W myśl
art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje
duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie
przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści
ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość
składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku
jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Najpóźniej na dzień bilansowy
należy dokonać oceny, czy nie doszło do utraty wartości środka trwałego w budowie
i dokonać ewentualnego odpisu aktualizującego. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka
trwałego w budowie - w kwocie oszacowanej przez jednostkę - zalicza się do pozostałych
kosztów operacyjnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. f) ustawy o rachunkowości
zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą:
L.p.

1.

Typowa treść operacji gospodarczej

Ewidencja księgowa

Wn konto 761 „Pozostałe koszty
Utworzenie odpisu aktualizującego operacyjne”
wartość środka trwałego
Ma konto 075 „Odpisy aktualizujące
środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem środków trwałych w budowie czasowo,
przejściowo niekontynuowanej (inwestycji wstrzymanej) obciążają pozostałe koszty
operacyjne.
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Po dokonaniu odpisu aktualizującego wycenę środka trwałego w budowie, jednostka ocenia
na każdy dzień bilansowy, czy zaistniały korzystne dla niej przesłanki wskazujące,
że dokonany uprzednio odpis aktualizujący wycenę środka trwałego w budowie stał
się zbędny albo wymaga zmniejszenia lub też podwyższenia. W przypadku stwierdzenia
istnienia przesłanek uzasadniających zmniejszenie lub odwrócenie odpisu aktualizującego
wycenę środka trwałego w budowie, dokonuje się zapisu zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.
1.

Typowa treść operacji
gospodarczej
Odwrócenie (ustanie przyczyny)
lub
zmniejszenie
odpisu
aktualizującego wartość środka
trwałego

Ewidencja księgowa
Wn konto 075 „Odpisy aktualizujące środki
trwałe w budowie (inwestycje)”
Ma
konto
760
„Pozostałe
przychody
operacyjne”

Poprzez odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie (inwestycje) należy rozumieć obniżenie
wartości poniesionych kosztów budowy środków trwałych w budowie, nie można natomiast
pojęcia tego mylić z nieplanowaną amortyzacją, gdyż środki trwałe w budowie nie są objęte
jakąkolwiek amortyzacją. A zatem odpisy te mogą dotyczyć sytuacji takich jak:
1. uznanie zakupionych maszyn i urządzeń za nieprzydatne;
2. uznanie zakupionego projektu za nieprzydatny w związku ze zmianą kierunku
inwestowania;
3. uznanie poniesionych kosztów środków trwałych w budowie za zbędne.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, na dzień bilansowy środki trwałe
w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Także KSR nr 4 wskazuje, iż należy dokonać odpisu z tytułu utraty wartości: „Nie rzadziej
niż na każdy dzień bilansowy jednostka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia
procedury ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów, spowodowanego utratą przez
nie wartości - zarówno w odniesieniu do aktywów wykorzystywanych do działalności
operacyjnej, jak i inwestycji – bez względu na to, czy są one dostępne do użytkowania (tzn.
gotowe, przystosowane już do użytkowania), czy jeszcze nie”. Na podstawie prawidłowo
przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych w budowie, zarówno maszyn i urządzeń,
jak też pozostałych kosztów budowy, można uzyskać wskazanie realnej wartości tych
składników majątku w bilansie. Oznacza to, iż w przypadku stwierdzenia trwałej utraty
wartości środków trwałych w budowie (np. zaniechanie bądź wstrzymanie budowy) jednostka
powinna dokonać odpisów aktualizujących.
Ad. 2 Ostateczne zaniechanie inwestycji jest wynikiem trwałego i definitywnego zaprzestania
prowadzenia zadania inwestycyjnego, w związku z brakiem kolejnych czynności
inwestycyjnych. Aby inwestycja mogła uchodzić za zaniechaną muszą zachodzić określone
w KSR Nr 11, przesłanki. W przypadku gdy test wykazał, że przesłanki uzasadniające
przerwanie prac mają trwały charakter, a jednostka nie może oczekiwać żadnych przyszłych
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korzyści ekonomicznych ze środków trwałych w budowie, kierownik jednostki podejmuje
udokumentowaną decyzję o zaniechaniu budowy środka trwałego (likwidacji środka trwałego
w budowie). Zaniechanie to wiąże się z koniecznością wyłączenia z ksiąg rachunkowych
nakładów ujętych jako elementy wartości środka trwałego w budowie i odpisania ich w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisanie inwestycji zaniechanych w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych powinno nastąpić nie później, niż do końca roku obrotowego,
w którym stwierdzono, że inwestycja nie będzie realizowana. Wyksięgowanie inwestycji
zaniechanych w ciężar kosztów operacyjnych jest dokonywane na podstawie pisemnej decyzji
kierownika jednostki popartej opiniami i protokołami właściwych komórek merytorycznych.
Ewidencję kosztów zaniechanych inwestycji przedstawia tabela:
Lp.
1.

Typowa treść operacji
Ewidencja księgowa
gospodarczej
Ostateczne zaniechanie inwestycji Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
środków trwałych w budowie Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie
(inwestycje)
na
podstawie (inwestycje)”
pisemnej
decyzji
kierownika
jednostki

Do dnia fizycznej likwidacji środków trwałych w budowie (np. rozbiórki częściowo
wzniesionego budynku, uprzątnięcia gruzu po rozbiórce itp.), wskazane jest, aby ogół
dotychczas poniesionych kosztów środków trwałych w budowie ująć w ewidencji
pozabilansowej na koncie 908 „Środki trwałe w budowie w likwidacji”.”

11. W § 7 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH JEDNOSTKI pkt I pn. KONTA BILANSOWE,
ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY, po koncie 072 – Umorzenie pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych dodaje
się konto:
„075 - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie (inwestycje).”

12. W § 7 WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH JEDNOSTKI pkt II pn. KONTA
POZABILANSOWE, usuwa się konto:
„991 – „Wydatki z tytułu realizacji projektu z udziałem środków zagranicznych”.”

13. W § 8 OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW KONT pkt 1 pn. KONTA BILANSOWE,
ZESPÓŁ 0 - majątek trwały, po opisie do konta 072 – Umorzenie pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych dodaje się:
„Konto 075 - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie (inwestycje)
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075- SK-REJ-RD-S-RRRR-PPPP-AP-ZF
Kolejne elementy symbolu konta analitycznego dla konta 075 oznaczają:
SK – skrót placówki
REJ – rejestr
RD – rodzaj działalności
S – stała
RRRR – rozdział
PPPP – paragraf
AP – analityka paragrafu
ZF – źródło finansowania
Konto 075 służy do ewidencji odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie (inwestycje)
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących środki
trwałe w budowie (inwestycje).
TYPOWE ZAPISY STRONY Ma KONTA 075 – Odpisy aktualizujące środki trwałe w
budowie (inwestycje)
Lp.

Treść operacji

1

Utworzenie
trwałego

Konto przeciwstawne
odpisu

aktualizującego

wartość

środka

761

TYPOWE ZAPISY STRONY Wn KONTA 075 – Odpisy aktualizujące środki trwałe w
budowie (inwestycje)
Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

Odwrócenie (ustalenie przyczyny) lub zmniejszenie odpisu
aktualizującego wartość środka trwałego

760

14. W § 8 OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW KONT pkt 1 pn. KONTA BILANSOWE,
ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA, dodaje się:

„TYPOWE ZAPISY STRONY Ma KONTA 221 –NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

3

Należności z tytułu dochodów budżetowych skierowane
na drogę postępowania sądowego (pod datą wniesienia
powództwa)

240 (z analityka RD = 30)
(jednoczesna korekta obrotów -221/-221)

Konto 240 z analityką RD = 30 jest wykazywane w sprawozdaniu Rb 27S.

TYPOWE ZAPISY STRONY Wn KONTA 240 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
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Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

11

Należności z tytułu dochodów budżetowych skierowane
na drogę postępowania sądowego (pod datą wniesienia
powództwa)

221

§2
Nadzór nad realizacją powierzam Głównemu Księgowemu Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie.
§3
Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku
do 28 lutego 2021 roku ustanawiam okres przejściowy dotyczący zmiany opisanej w pkt 5
niniejszego Zarządzenia w zakresie klasyfikowania pozostałych środków trwałych
do odpowiedniej ewidencji analitycznej.
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