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Przykład
ewidencja księgowa – uregulowanie należności z tytułu dochodów budżetowych 
w formie wpłaty do kasy w szkole lub placówce oświatowej

101 Kasa
221 należności z tytułu 

dochodów budżetowych

1

objaśnienie do schematu:
1.  uregulowanie należności budżetowych (wpłata do kasy) – wn 221, Ma 101.

Do konta 221 powinno prowadzić się ewidencję analityczną według dłużników i po-
działek klasyfikacji budżetowej. 
Konto 221 może wykazywać saldo:

■■ po stronie Wn – oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych,
■■ po stronie Ma – stan zobowiązań szkoły lub placówki oświatowej z tytułu nadpłat 

w tych dochodach. 

Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Na koncie 222 ujmuje się rozliczenia szkoły lub placówki oświatowej z tytułu pobra-
nych przez nią dochodów budżetowych.
Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 222 powinna ujmować zapisy księgowe 
związane z przelewem zrealizowanych uprzednio dochodów budżetowych przez jed-
nostkę oświatową na rachunek budżetu jednost ki samorządu terytorialnego:

■■ strona Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. 

Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 222 powinna ujmować zapisy księgowe 
związane z przeniesieniem, na podstawie sprawozdania budżetowego o dochodach 
jednostki oświatowej, sumy zrealizowanych wydatków:

■■ strona Wn konto 800 „Fundusz jednostki”. 

Przykład
ewidencja księgowa – przekazanie środków (dochodów budżetowych) przez 
szkołę lub placówkę oświatową na rachunek budżetu gminy, powiatu lub woje-
wództwa 

130 rachunek bieżący jednostki
222 rozliczenie dochodów 

budżetowych

1

objaśnienie do schematu:
1. Przekazanie środków na rachunek budżetu gminy – wn 222, Ma 130.
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Przykład

ewidencja księgowa – przeksięgowanie na podstawie okresowego sprawozdania 
budżetowego sumy zrealizowanych dochodów budżetowych przez szkołę lub 
placówkę oświatową:

800 Fundusz jednostki
222 rozliczenie dochodów 

budżetowych

1

objaśnienie do schematu:
1.   Przeksięgowanie sumy zrealizowanych dochodów budżetowych – wn 800, 

Ma 222.

Przykład

ewidencja księgowa przekazanych przez szkołę lub placówkę oświatową na ra-
chunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31 grudnia danego roku 
dochodów własnych 

132 rachunek dochodów 
jednostek budżetowych

222 rozliczenie dochodów 
budżetowych

1

objaśnienie do schematu:
1.   Przekazanie przez szkołę dochodów własnych na rachunek budżetu JST 

– wn 222, Ma 132.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zrealizowanych a nieprze-
kazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego dochodów budże-
towych. Zrealizowane dochody budżetowe jednostki oświatowej przekazuje się okre-
sowo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ujmowania w ewidencji rozliczenia szkoły lub placówki oświa-
towej ze środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych 
przewidzianych w jej planie finansowym. 

Jednostka oświatowa na stronie Wn konta 223 powinna ujmować zapisy księgowe zwią-
zane ze zwrotem na rachunek dysponenta wyższego stopnia (jednostki samorządu tery-
torialnego) niewykorzystanych do 31 grudnia danego roku środków na wydatki:

■■ strona Ma konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. 
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Jednostka oświatowa na stronie Ma konta 223 powinna ujmować zapisy księgowe 
związane z wpływem środków na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatowej 
przekazanych od dysponenta wyższego stopnia (jednostki samorządu terytorialnego).  

Przykład
ewidencja księgowa w szkole lub placówce oświatowej wpływu środków na wy-
datki z rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego

130 rachunek bieżący jednostki
223 rozliczenie wydatków 

budżetowych

1

objaśnienie do schematu:
1.   wpływ środków z rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

– wn 130, Ma 223.

Przykład
ewidencja księgowa przeniesienia zrealizowanych przez szkołę lub placówkę 
oświatową wydatków budżetowych na podstawie okresowych sprawozdań bu-
dżetowych 

223 rozliczenie wydatków 
budżetowych 800 Fundusz jednostki

1

objaśnienie do schematu:
1.  Przeniesienie zrealizowanych wydatków budżetowych – wn 223, Ma 800.

Konto 223 może wykazywać saldo po stronie Ma, które oznacza stan środków na ra-
chunku bankowym jednostki oświatowej otrzymanych od dysponenta wyższego stop-
nia na pokrycie wydatków, lecz niewykorzystanych i niezwróconych do końca roku. 

Konto 225 „Rozrachunki z budżetami”

W rozrachunkach, na koncie 225 w szkołach lub placówkach oświatowych, występują 
rozrachunki z instytucjami publicznoprawnymi. W większości są to zobowiązania na-
liczone, w tym:

■■ podatki,
■■ składki na ubezpieczenia społeczne,
■■ składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

Konto 225 służy do ujmowania w ewidencji księgowej rozrachunków z budżetem pań-
stwa i budżetami samorządu terytorialnego z tytułu dotacji, zobowiązań podatkowych 


