
Zarządzenie Nr  22 /2011 

Dyrektora Przedszkola Nr 39  

z dnia  30.12.2011r      

 
w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w 
Przedszkolu nr 39 w Rybniku.           
 
Działając na podstawie:  
− 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: 
− art. 40 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 

z 2009 r.    Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
− § 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), 

− Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: 
,,Sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i 
samorządowych zakładów budżetowych” (Dz. U z 2010 r. Nr 241 poz. 
1616). 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

W zasadach polityki rachunkowości dla jednostki organizacyjnej Przedszkole  
nr     39 w Rybniku, zatwierdzonej zarządzeniem Nr  1a /2011 Dyrektora P39     z 
dnia  03 stycznia 2011 r. wprowadzam zmiany w przyjętych zasadach 
klasyfikacji zdarzeń w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 Zmiana treści  konta 750 
 Wprowadzenie konta 406 

 
§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będę osobiście. 
                                                                          

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 2.V.2011r 



Załącznik  do zarządzenia nr  22  /2011  
 

AKTUALNA TREŚĆ KONTA 750 
 

Symbol 
konta 

Nazwa konta oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, sposób 
wyceny aktywów i pasywów 

 
750 

 
Przychody finansowe 

 
 Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych 

niestanowiących dochody budżetowe. 
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 

 przeniesienie w końcu roku osiągniętych przychodów  
finansowych            (Ma konto 860). 

 
Na stronie Ma księguje się w szczególności: 

 oprocentowanie środków na własnych rachunkach 
bankowych                     (Wn konto  130,  132),  

 odsetki za zwłokę w regulowaniu należności (Wn konto 101, 
132, 201, 225, 234, 240), 

 dodatnie różnice kursowe dotyczące działalności 
operacyjnej (Wn konto 101, 130, 132, 139, 201, 221, 226, 234, 
240), 

 zmniejszenie odpisów aktualizujących należności dotyczące 
przychodów finansowych (Wn konto 290). 

 
Saldo konta 750 przenoszone jest na koniec roku obrotowego na 
konto 860.  
Ewidencję szczegółową do konta 750 prowadzić należy dla 
potrzeb sprawozdawczości oraz według podziałek klasyfikacji 
dochodów zgodnie                      z rozporządzeniem Ministra 
Finansów. 

 
 
 

 KONT0   406 
 

Symbol 
konta 

Nazwa konta oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, sposób 
wyceny aktywów i pasywów 

406 Inne świadczenia finansowane z budżetu 
Dowody księgowe ujmuje się w kosztach danego miesiąca 



(którego dotyczą), jeśli ich wpływ do jednostki organizacyjnej 
MZOPO następuje do dnia 04 następnego miesiąca. 
 
Konto 406 służy do ewidencji kosztów  tyt. świadczeń      
finansowanych z budżetu: 
Stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów,  
Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji 
planu finansowego.  
 
Na stronie Wn księguje się w szczególności: 
       -    Inne świadczenia finansowane z budżetu  (Ma konto 101, 
130,240). 
 
Na stronie Ma księguje się w szczególności : 

 zmniejszenie poniesionych kosztów (Wn konto 240), 
 przeniesienie rocznej sumy kosztów (Wn konto 860).  

 
Wykaz kont pomocniczych  powinien zapewnić ewidencję 
szczegółową według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz 
w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz i 
sprawozdawczości, a także z podziałem na koszty rodzajowe 
w celu sporządzenia rachunku zysków i strat. 

 


