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UCHWALANR 6/2011

Prezydium Zarzqdu Glownego Zwi^zku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentacji przyjetych zasad (polityki)

rachunkowosci w ZNP

Dzialajqc na podstawie art. 42ust. 2 pkt. 13 Statutu ZNP Prezydium Zarzjfdu

Glownego ZNP postanawia:

§1

W zalajDzniku Nr 2 do uchwaly Prezydium Zarzaxlu Glownego ZNP z dnia 03.12.2007 r. -
Wykaz kont ksie^gi glownej, w zespole 2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA, dodaje si?
nast^pujajze konta:

246 - Rozrachunki z tytulu skladek czlonkowskich,
247 - Pozyczki wewn^trzne.

W zalajczniku Nr 2 do uchwaly Prezydium Zarzaxlu Glownego ZNP z dnia 03.12.2007 r. -
Wykaz kont ksie^gi glownej, w zespole 4 - KOSZTY WEDLUG RODZAJOW I ICH
ROZLICZENIE, konto 409 - Koszty reklamy zast^puje si§ kontem:

409 - Pozostale koszty statutowe



§2

W cz^sci 4 Zakladowego Planu Kont ZNP - ,,Ewidencja Ksi^gowa Rozrachunkow i Rosz-
czen", dodaje si§ konta:

246 - Rozrachunki z tytulu skladek czlonkowskich,
247 - Pozyczki wewngtrzne.

KONTO 246 - ,,ROZRACHUNKI Z TYTULU SKLADEK CZLONKOWSKICH"

Konto 246 - ,,Rozrachunki z tytulu skladek czlonkowskich" przeznaczone jest do ewidencji
ksi^gowej wplywu i podziahi skladek czlonkowskich.

Po stronie Dt konta 246 ujmuje si§ podzial skladek czlonkowskich wedlug uchwal ZG ZNP.

Po stronie Ct konta 246 ujmuje si§ rownowartosc otrzymanych skladek czlonkowskich
od poszczegolnych jednostek ZNP.

Po stronie Dt konta 246 - ,,Rozrachunki z tytulu skladek czlonkowskich" ujmuje sif w
szczegolnosci:

Wyszczegolnienie i tresc

zdarzen (operacji) gospodarczych

1

1 . Podzial skladek czlonkowskich wedlug uchwal ZNP

Konto

przeciwstaw-
ne

2

720

Po stronie Ct konta 246 - ,,Rozrachunki z tytulu skladek czlonkowskich" ujmuje sif w
szczegolnosci:

Wyszczegolnienie i tresc

zdarzen (operacji) gospodarczych

1

1 . Wplyw skladek czlonkowskich od poszczegolnych j ednostek ZNP

Konto

przeciwstawn

2

130.135

W ewidencji szczegolowej do konta 246, prowadzonej w pomocniczej ksi^dze rachunko-
wej (w zbiorze tworzajcym pomocnicza^ksi?g§ rachunkowaj, nalezy wyodr^bnic naleznosci
i zobowiajzania wedlug tytulow rozliczen z samobilansujaj;ymi wewnejrznymi jednostkami
organizacyjnymi, z ktorymi prowadzone sâ  rozliczenia.

KONTO 247 - ,,POZYCZKI WEWN^TRZNE"

Konto 247 - ,,Pozyczki wewn^trzne" przeznaczone jest do ewidencji ksi^gowej rozrachunkow
wewnatrzzakladowych z tytulu udzielenia i otrzymania tzw. ,,pozyczek wewn^trznych" na pod-
stawie uchwal i porozumien zawieranych pomi^dzy jednostkami organizacyjnymi ZNP.



Po stronie Dt konta 247 ujmuje si? udzielenie pozyczki wewn?trznej wedhag uchwal ZG ZNP
oraz naliczenie odsetek przez bank, w sytuacji gdy kredyt zaciajjni?ty przez ZG ZNP finansu-
je inwestycj? w innej jednostce organizacyjnej.

Po stronie Ct konta 247 ujmuje si? splaty naleznosci z tytulu ,,pozyczek wewnetrznych"
przez poszczegolnejednostki ZNP.

Po stronie Dt konta 247 - ,,Pozyczki wewn^trzne" ujmuje si£ w szczegolnosci:

Wyszczegomienie i tresc

zdarzen (operacji) gospodarczych

1

1.

2

Udzielenie pozyczek wewnetrznych wedlug uchwal ZG ZNP

Naliczenie odsetek przez bank z tytulu udzielonego kredytu w sytuacji
gdy ZG ZNP zaciajrnajt, uprzednio kredyt w celu sfinansowania inwe-
stycji w innej jednostce organizacyjnej ZNP.

Konto

przeciwstaw-
ne

2

130

137

Po stronie Dt konta 247 - ,,Pozyczki wewn^trzne" ujmuje si£ w szczegolnosci:

Wyszczegolnienie i tresc

zdarzen (operacji) gospodarczych

1

1 . Splaty naleznosci z tytulu pozyczek wewn?trznych

Konto

przeciwstawn

2

130

W ewidencji szczegolowej do konta 247, prowadzonej w pomocniczej ksi?dze rachunko-
wej (w zbiorze tworzajDym pomocnicz^. ksi?g§ rachunkowa}, nalezy wyodr?bnic naleznosci
i zobowiazania wedlug tytulow rozliczen z samobilansujajDymi wewn?trznymi jednostkami
organizacyjnymi, z ktorymi prowadzone sa^rozliczenia.

§ 3

W cze_sci 4 Zakladowego Planu Kont ZNP - ,,Ewidencja ksi^gowa kosztow wedlug ro-
dzajow i ich rozliczenie", konto - 409 - ,,Koszty reklamy", zast?puje si§ kontem:

409 - Pozostale koszty statutowe

KONTO 409 - ,,POZOSTALE KOSZTY STATUTOWE"

Konto 409 - ,,Pozostale koszty statutowe" sluzy do ewidencji ksi^gowej pozostalych kosz-
tow statutowych obciajzaja^cych koszty operacyjnej dzialahiosci Jednostki, nie ujetych na innych
kontach kosztow rodzajowych.

Po stronie Dt konta 409 ujmuje si? poniesione pozostale koszty, na podstawie odpowied-
nich dowodow ksi?gowych,.

Po stronie Ct konta 409 ujmuje si? przeniesienie kosztow, na koniec roku obrotowego,
w zwiajzku z ustalaniem wyniku finansowego.



Po stronie Dt konta 409 - ,,Pozostale koszty statutowe" ujmuje sif w szczegolnosci:

Wyszczegolnienie i tresc

zdarzen (operacji) gospodarczych

1

1. Uj^cie poniesionych kosztow na podstawie faktur VAT, i in-
nych dokumentow

Konto

przeciwstawne

2

100,201,240

Po stronie Ct konta 409 - ,,Pozostale koszty statutowe" ujmuje si£ w szczegolnosci:

Wyszczegolnienie i tresd

zdarzen (operacji) gospodarczych

1

1 . Przeniesienie pozostaiych kosztow statutowych, poniesionych
od poczatku roku obrotowego, w zwiazku z ustalaniem wyniku
finansowego

Konto

przeciwstawne

2

490

Ewidencja szczegolowa do konta 409, prowadzona w pomocniczej ksi^dze rachunkowej
(w zbiorze tworzajoym pomocnicza^ksi^g^ rachunkowaj, powinna umozliwiac wyodr^bnienie
pozostaiych kosztow operacyjnej dzialalnosci statutowej Jednostki.

Saldo Dt konta 409 oznacza sumQ poniesionych, w ci^gu roku obrotowego, pozostaiych
kosztow statutowych i podlega przeniesieniu, na koniec roku obrotowego, na strong Dt konta
490 - ,,Rozliczenia kosztow" w zwiajzku z ustalaniem wyniku finansowego.

§ 4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocq. obowiajzujaj^od dnia 01.01.2011 r.

'R E Z K S
a Polskiego


