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6.2. Konto 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”

Konto	132	służy	do	ewidencji	środków	pieniężnych	gromadzonych	na	wydzielonym	rachunku	
bankowym	 państwowych	 jednostek	 budżetowych	 prowadzących	 działalność	 oświatową,	 uzy
skanych	ze	źródeł	określonych	w	art.	11a	uofp	i	przeznaczonych	na	finansowanie	działalności	
jednostki,	z	wyłączeniem	finansowania	wynagrodzeń	osobowych.

Na	stronie	Wn	konta	132	ujmuje	się	wpływ	środków	pieniężnych	na	ten	rachunek,	a	na	stro
nie	Ma	–	wypłaty	środków	pieniężnych	z	rachunku	bankowego.

Ewidencja	szczegółowa	prowadzona	do	konta	132	powinna	umożliwić	ustalenie	stanu	po
szczególnych	tytułów	pozyskiwania	dochodów	według	działów,	rozdziałów	i	paragrafów.

Saldo	konta	132	może	wykazywać	saldo	Wn,	które	oznacza	stan	środków	pieniężnych	na	
rachunkach	bankowych	dochodów.

Typowe	księgowania	na	koncie	132	w	państwowych	 jednostkach	budżetowych	prowadzą
cych	działalność	oświatową	przedstawia	tabela.9.

Tabela 9. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 132 „rachunek dochodów jednostek 
budżetowych”

Lp. Treść operacji
Strona

Wn Ma

1. Wpłata należności z tytułu sprzedaży produktów na wydzielony rachunek dochodów 132 221

2. Wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej 132 720

3. Wpłaty od pracowników za uszkodzone lub zniszczone mienie 132 234

4. Wpłaty od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lub zniszczone mienie 132 760

5. Wpływy z tytułu opłat pobranych do kasy (m.in. z tytułu odpłatności za wyżywienie 
w bursach i internatach, opłat egzaminacyjnych i wydanie świadectw) 

132 141

6. Wpływy z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej

132 720

7. Oprocentowanie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 132 750

8. Zapłata całości lub części faktur dostawców i wykonawców z wydzielonego rachunku 
dochodów 

201 132

9. Wydatki z tytułu umów zlecenia i o dzieło:
a) w części przekazanej na rachunki wykonawców
b) w części dotyczącej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
c) w części dotyczącej składek ZUS 

231
225
229

132
132
132

10. Środki z rachunku dochodów pobrane do kasy na realizację wydatków 141 132

11. Podatek od towarów i usług (VAT) podlegający wpłacie do urzędu skarbowego:
a) przekazany na rachunek bieżący dochodów
b) wpłacony bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego

141
225

132
132
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6.3. Konto 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”

Konto	136	służy	do	ewidencji	środków	pieniężnych	państwowych	funduszy	celowych	znajdują
cych	się	na	rachunku	bankowym	funduszu.

Na	stronie	Wn	konta	136	ujmuje	się	wpływy	środków	na	rachunek	bankowy,	a	na	stronie	
Ma	–	wypłaty	środków	z	rachunku	bankowego.

Ewidencja	szczegółowa	prowadzona	do	konta	136	powinna	zapewniać	podział	środków	we
dług	rachunków	bankowych.

Konto	136	może	wykazywać	saldo	Wn,	które	oznacza	stan	środków	pieniężnych	na	rachun
ku	bankowym.

Typowe	księgowania	na	koncie	136,	związane	z	gospodarowaniem	środkami	państwowego	
funduszu	celowego,	przedstawia	tabela.10.

Tabela 10. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 136 „rachunek państwowych funduszy 
celowych”

Lp. Treść operacji
Strona

Wn Ma

1. Wpływy przychodów własnych ze źródeł określonych w ustawie:
a) przypisanych
b) nieprzypisanych

136
136

240
853

2. Wpłaty z tytułu dotacji z budżetu państwa 136 853

3. Odsetki od środków na rachunku dopisane przez bank 136 853

4. Spłaty pożyczek udzielonych ze środków funduszu 136 240

5. Pobranie gotówki do kasy z rachunku bankowego 141 136

6. Koszty bankowe wynikające z wyciągów bankowych 853 136

7. Pożyczki udzielone ze środków funduszu 240 136

8. Wypłaty na rzecz beneficjentów niepodlegające zwrotowi 853 136

6.4.  Konto 137 „Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi”

Konto	137	służy	do	ewidencji	operacji	pieniężnych	dokonywanych	na	rachunkach	środków	po
chodzących	ze	źródeł	zagranicznych	niepodlegających	zwrotowi	innych	niż	środki	europejskie.

Na	koncie	137	dokonuje	się	księgowań	na	podstawie	dokumentów	bankowych,	w	związku	
z	czym	musi	zachodzić	zgodność	zapisów	między	jednostką	a	bankiem.

Na	stronie	Wn	konta	137	ujmuje	się	wpływ	tych	środków	na	rachunek	bankowy,	a	na	stronie	
Ma	–	wypływ	tych	środków.


