
Nota aktualizacyjna do książki 
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

s. 9 
do Wykazu użytych skrótów dodaje się:
ustawa o PPK – ustawa z dnia 4 października o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). 
s. 108
w tabeli Typowe zapisy strony Ma konta 131 „Rachunek bieżący” dodaje się pkt 10:

10. Zapłata składek na PPK zarówno w części pracowniczej, jak i pracodawcy 249

s. 137
w tabeli Typowe zapisy strony Wn konta 230 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” dodaje się pkt 4:

4. Wpłaty na PPK potrącone z wynagrodzeń (list płac) od pracowników i zleceniobiorców 249

s. 143
Konto 249 „Pozostałe rozrachunki” służy także do ewidencji rozrachunków z tytułu PPK dotyczących zobowiązań pracodawcy 
wynikających z ustawy o PPK oraz potrąconych wpłat na PPK zadeklarowanych przez pracowników.  
s. 144
w tabeli Typowe zapisy strony Wn konta 249 „Pozostałe rozrachunki” dodaje się pkt 8:

8. Zapłata składek na PPK zarówno w części pracowniczej, jak i pracodawcy 131

w tabeli Typowe zapisy strony Ma konta 249 „Pozostałe rozrachunki” dodaje się pkt 7 i 8:

7. 

8.

Naliczenie wpłat na PPK w części finansowanej przez pracodawcę dla osób zatrudnionych (tj. pracowników  
i zleceniobiorców podlegających obowiązkowym składkom na ubezpieczenie emerytalno-rentowe)
Wpłaty na PPK potrącone z wynagrodzeń (list płac) od pracowników i zleceniobiorców

441 

230

s. 182
w tabeli Typowe zapisy strony Wn konta 441 „Inne świadczenia na rzecz pracowników” dodaje się pkt 9:

9. Naliczenie wpłat na PPK w części finansowanej przez pracodawcę dla osób zatrudnionych (tj. pracowników  
i zleceniobiorców podlegających obowiązkowym składkom na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) 

249

s. 305
W dziale III. Okresy przechowywania zbiorów (art. 74) zmienia się treść pkt 1 na:
1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez 5 lat, licząc od roku następnego po zatwierdzeniu 

(art. 74 ust. 1), po uzyskaniu zgody z Państwowego Archiwum na zmianę kategorii akt dla sprawozdań finansowych z kategorii „A” 
na  kategorię „B”. 

Uzasadnienie wprowadzonej zmiany: 
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) określa w art. 5 ust. 1, 
że: „Dokumentacja powstająca w  organach państwowych i  państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w  organach jednostek 
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a  także napływająca do nich, jest przechowywana przez 
te organy i jednostki organizacyjne, a następnie: 1) dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie 
po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazały 
wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum państwowego; 2) dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej „doku-
mentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że zgoda ta nie jest 
wymagana, albo właściwego organu określonego w art. 19; dokumentacja niearchiwalna może być brakowana po upływie okresu jej 
przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2, oraz po uznaniu przez organ lub jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym 
wartość dowodową”.
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