
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 

WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 02 stycznia 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019r. w 

sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1047 ze zm.), oraz zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.  z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 19, 20,, 21 i 22 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 2017 r. poz. 1911),  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 t.j. zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 7 do Zarządzenia Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 w 

sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  

w Marchwaczu wprowadzam następujące zmiany: 

1. Opis do konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami otrzymuje brzmienie: 

 

 Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 

 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych 

tytułów niż wynagrodzenia. 

 

Wn (+/-)    Ma (+/-)  

wypłacone pracownikom zaliczki i 

sumy do rozliczenia na wydatki 

obciążające jednostkę 

Ma „1” Wn „4” 

 
wydatki wyłożone przez pracowników 

w imieniu jednostki 

należności od pracowników z tytułu 

dokonanych przez jednostkę 

świadczeń odpłatnych 

Ma 

240 

Wn „1” rozliczone zaliczki i zwroty środków 

pieniężnych 

należności z tytułu pożyczek z 

zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych pracowników 

Ma 

851 

Wn „1” wpływy należności od pracowników 

należności i roszczenia od 

pracowników z tytułu niedoborów i 

szkód 

Ma 

241 

  

zapłacone zobowiązania wobec 

pracowników 

Ma „1”   



 

 

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w 

równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 

stan zobowiązań wobec pracowników. 

 

2. Opis do konta 240 Pozostałe rozrachunki otrzymuje brzmienie: 

 

Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki” 

 

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań 

nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane również do ewidencji 

pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń. 

 

Wn (+/-)    Ma (+/-)  

powstałe należności i roszczenia oraz 

spłatę i zmniejszenie zobowiązań 

Ma „7” 

Ma „2” 

Wn „4” 

Wn 851 
powstałe zobowiązania i zmniejszenie 

należności i roszczeń 

należności z tytułu pożyczek z 

zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych emerytów 

Ma 

851 

Wn „1” spłatę należności 

  Wn 

„231” 
należności od pracowników potrącane 

na liście płac 

 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, 

roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy załącznika Nr 7 do Zarządzenia Nr 53/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 

grudnia 2019 r. nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                  Wójt  

          /-/Marek Albrecht 
 


