
ZARZĄDZENIE NR 22/22 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości 

 Na podstawie art. 8 , 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz zgodnie z § 14 i § 15  ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra 

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 ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

po. 342) wprowadza się następujące zmiany:  

§ 1. 1. W załączniku nr 3a-zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pkt 2  

dodaje się następujące konta bilansowe:Zespół 3 – Materiały i towary·330 Towary ·340 Odchylenia 

od cen ewidencyjnych materiałów i towarów Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty·730 Sprzedaż 

towarów i wartości ich zakupu 

2. W załączniku nr 1 do załącznika nr 3a zakładowy plan kont(księga główna)-przyjęte zasady 

klasyfikacji zdarzeń następujące konta otrzymują brzmienie 

Konto 330 „Towary”  
Konto 310 służy do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych i obcych, w punktach sprzedaży oraz punktach przerobu 
własnego i obcego. 
Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma konta 330 jego rozchody i 
zmniejszenia.  
Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów towarów, w cenach zakupu czy nabycia. 

330 Towary- typowe zapisy strony Wn 
330 201 Przychód towarów z zakupu od zewnętrznych dostawców  
330 240 Nadwyżki zapasów w magazynie  

330 Towary- typowe zapisy strony Ma 
730 330 Rozchód towarów sprzedanych  
240 330 Niedobory i szkody w zapasach 

Konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów””  
Konto 340 służy do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych i obcych, w punktach sprzedaży oraz punktach przerobu 
własnego i obcego. 
Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe, a na stronie Ma konta 340 rozliczenia odchyleń debetowych.  
Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznaczają stan odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów towarów ujętych na koncie 
330. 

340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i 
towarów- typowe zapisy strony WN 

340 300 Odchylenia debetowe powstałe przy rozliczeniu zakupu 
340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i 

towarów- typowe zapisy strony Ma 
730 340 Wyksięgowanie odchyleń debetowych [przypadających na 

rozchodowane zapasy z tytułu sprzedaży towarów 
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Konto 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”  
Konto 730 służy do ewidencji przychodów związanych ze sprzedażą towarów 
W szczególności na stronie Wn konta 730 ujmuje się:  
1) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 
Na stronie Ma księguje się korektę wartości sprzedanych towarów w związku z przyjęciem zwróconych towarów 
W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Ma konta 860 pozostałe przychody operacyjne. Wartość sprzedanych towarów w 
cenie zakupu na stronę Wn 860 
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda. 

730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu-typowe 
zapisy strony Wn 

730 330 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu lub w stałej cenie 
ewidencyjnej 

730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu-typowe 
zapisy strony Ma 

201 730 Przychody ze sprzedaży towarów 
   

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 01 grudnia 2022r. 

 

   

Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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