
ZARZĄDZENIE NR 01/2016 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  NR 20 
im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU 

 z dnia  05.01.2016 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości. 

 

Działając na podstawie:  
   -   art. 40 ust.4  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U.  

z 2009 r.    Nr   157, poz.1240 z późn. zm.), 
 - art. 10 i art. 13 z uwzględnieniem art. 4 ust. 4, art. 5 i 8 ustawy o rachunkowości z dnia            

29 września 1994 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 
oraz szczególnych ustaleń zawartych w ustawie z dnia 23.07.2015r. 

 - § 14, 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku 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”  (Dz. U. z 2010 r. Nr 128 poz. 
861) z poźn. zmianami oraz zmieniające rozporządzenie z dnia 2.11.2015r. 

  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam zmiany w załączniku nr 3 zasad polityki rachunkowości zatwierdzonych 
zarządzeniem nr 06/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku z dnia 29.09.2015r. 
w zakresie kont 760,761,860 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 

Uchyla się treść kont 770 i 771. 

§ 3. 

Nadzór nad realizacją sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

Rybnik, dnia 05.01.2016 r.                                                            …………………………….. 
                                                                            (podpis dyrektora) 



 Załącznik Nr 1  

 do Zarządzenia Nr  01/2016 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 

 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
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Pozostałe przychody operacyjne 

 Konto 760 służy do ewidencji innych przychodów , które nie podlegają ewidencji na kontach 700, 720, 

750. 

Do pozostałych przychodów zalicza się w szczególności: 

− przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz inwestycji (według wartości przypadającej na dany rok), 

− dopisane przedawnione zobowiązania, 

− otrzymane odszkodowania, kary, darowizny, 

− przychody  zdarzeń losowych o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.            

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

− korekty zmniejszające przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości 

niematerialnych  i prawnych (Ma konto 201, 234, 240), 

− przeniesienie na koniec roku wartości pozostałych przychodów   (Ma konto 860).  

                                   

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

− przychody ze sprzedaży środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji            

i materiałów (Wn konto 101, 130, 132, 201, 234, 240), 

− otrzymane odszkodowania ( niezwiązane ze zdarzeniami losowymi), kary, (Wn konto 101, 130, 

132, 201, 234, 240), 

− otrzymane darowizny pieniężne (Wn konto 101, 130, 132), 

− otrzymane darowizny ( pozostałe środki trwałe) nieodpłatne rzeczowe aktywa (Wn konto 013, 

310),  

− zasądzone koszty postepowania spornego (Wn konto 240), 

− należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS (Wn konto 

225,229), 

− Odpisanie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności wobec ustania 

przyczyn ich dokonania ( za wyjątkiem należności z tytułu przychodów finansowych) (Wn konto 

290), 

− odpisanie przedawnionych zobowiązań ( Wn konto 201,231,234,240), 

− zaliczenie pozostałych przychodów operacyjnych wpływów na rachunek bankowy wcześniej 

uznanych za niewyjaśnione ( Wn konto 245), 

− przyznanie odszkodowania za straty spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi 

ubezpieczeniami (Wn konto 240), 



− wpłata przyznanego od ubezpieczyciela  odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych bez 

wcześniejszego przypisania należności ( Wn 130,132). 

 

Ewidencję analityczną prowadzić należy według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz potrzeb 

sprawozdawczości.   

 

761 

 

Pozostałe koszty operacyjne 

 Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością  

jednostki. 

Do powstałych kosztów zalicza się w szczególności: 

− wartość sprzedanych materiałów, 

− kary, odszkodowania, odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, 

− koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, 

− nieodpłatnie  przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, 

− ujemne skutki finansowe (straty finansowe) wywołane zdarzeniami losowymi  oraz koszty 

usunięcia skutków tych zdarzeń.   

 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

− niezawinione niedobory aktywów obrotowych (Ma konto 240), 

− wartości sprzedanych materiałów według ceny ewidencyjnej (Ma konto 310, 401), 

− zapłacone lub naliczone kary i grzywny, itp. (Ma konto 101, 130, 132, 201, 225, 234, 240), 

− odpisane przedawnione, umorzone należności z innych tytułów niż finansowe dochody 

budżetowe (Ma konto 201,231, 234, 240), 

− odpisy aktualizujące należności wątpliwe( za wyjątkiem przychodów finansowych) (Ma konto 

290, 

− obniżenie wartości zapasów materiałów w wyniku uszkodzenia, zepsucia itp. (Ma konto 310), 

− koszty związane ze sprzedażą   materiałów(Ma konto 310,401), 

− koszty związane ze sprzedażą środka trwałego ( Ma konto  101,130,201), 

− koszty poniesione na usuwanie zdarzeń losowych (Ma konto 201,240).  

 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

− korekty  zmniejszające uprzednio zaksięgowane  pozostałe koszty operacyjne (Wn konto  

130,132,201,225,234,240,310) 

− przeniesienie na koniec roku kosztów poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych  Wn konto 

860). 

 

Ewidencję szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.  

 



860 Wynik finansowy 

 Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. 

Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

       - poniesionych kosztów (Ma konta Zespołu „4” i „7”), 

       - przeksięgowanie pod datą przyjęcia sprawozdania za rok ubiegły dodatniego wyniku finansowego    

(Ma konta 800), 

Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

     - uzyskane przychody (Wn konta zespołu „7”), 

     - przeksięgowanie pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego ujemnego wyniku finansowego (Wn 

konta 800). 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, salda Wn stratą netto, 

saldo Ma zysk netto. 

 


