
Scenariusz lekcji z bankowości
Temat: Funkcjonowanie konta 270 „Rachunki bieżące”

Klasa IV Technikum Ekonomiczne, specjalność: bankowość

Cele lekcji:
♦ Zrozumienie zasad funkcjonowania konta 270 „Rachunki bieżące”
♦ Rozróżnianie operacji powodujących zwiększenie stanuśrodków pieniężnych

na rachunku klienta.
♦ Rozróżnianie operacji powodujących zmniejszenie stanuśrodków pieniężnych

na rachunku klienta.
♦ Rozróżnianie sposobu ewidencji operacji na kontach klientów mających rachunki

bankowe w tym samym banku, w innym oddziale tego samego banku, w innym banku

Metody pracy:
♦ Wykład
♦ Pogadanka
♦ Ćwiczenie
♦ Praca indywidualna

Pojęcia kluczowe:
♦ rachunki bieżące
♦ gotówkowe formy rozliczeń
♦ bezgotówkowe formy rozliczeń
♦ oddział banku
♦ inny oddział tego samego banku
♦ inny oddział banku

Materiały pomocnicze:
− Podręcznik „Rachunkowość bankowa” K. Baliński, K. Jankowska
− Plansza konta 270 „Rachunki bieżące”
− Plansza z kontami pomocniczymi – kontami korespondującymi
− Klej, nożyczki
− Schemat konta 270 „Rachunki bieżące”

Czas lekcji: 1 godzina

Przebieg lekcji:
Na początku lekcji nauczyciel wyjaśnia zasady funkcjonowania konta 270 „Rachunki

bieżące”. Wyjaśnia uczniom do jakiej grupy kont należy konto „Rachunki bieżące”.

Następnie nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie poznanych form rozliczeń pieniężnych.

Uczniowie przypominają znane formy rozliczeń i dokumenty związane z tymi rozliczeniami.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady wykonaniaćwiczenia. Ustala kolejność kont

korespondujących. Uczniowie wykonują ćwiczenie, nauczyciel czuwa nad poprawnością

wykonywanegoćwiczenia.



Po utworzeniu schemat konta 270 „Rachunki bieżące” uczniowie rozwiązują zadanie.

Nauczyciel czuwa nad poprawnością wykonywanego zadania.

Komentarz do lekcji:
Podmioty niefinansowe to wszystkie osoby prawne i fizyczne nie zaliczane do podmiotów

finansowych oraz nie zaliczone do jednostek sektora budżetowego. Dysponentemśrodków

zgromadzonych na rachunku bieżącym jest jego właściciel. Z mocy umowy o rachunku

bankowym, bank przyjmujący środki na rachunki bieżący zobowiązuje się je zwrócić

właścicielowi rachunku na każde żądanie, chybaże umowa klient - bank stanowi inaczej.

Obciążenie rachunku – zapisanie w banku kwoty operacji po stronie Dt następuje

na podstawie dokumentów obciążeniowych składanych przez posiadacza rachunku, a ponadto

w przypadku złożenia w banku przez właściwe instytucje tytułów egzekucyjnych (sądowych

lub administracyjnych). Bank może obciążyć rachunek klienta kwotami spłaty kredytów lub

należnych bankowi odsetek jedynie w wypadku, jeżeli to zostało zastrzeżone w umowie

kredytowej.

Klient dysponuje zgromadzonymiśrodkami do wysokości salda (saldo kredytowe), chybaże

uzyska w banku kredyt realizowany w rachunku bieżącym, powstałe wtedy saldo debetowe

oznacza należność banku.

Po stronie kredowej ujmuje się wszystkie zwiększenia, wpływyśrodków na rachunek bieżący,

czyli będą to uznania konta klienta, a po stronie Dt – zmniejszenia, dokonywane wypłaty

z rachunków bieżących, czyli obciążenia konta klienta.

Ze względu na rodzaj rozliczeń pieniężnych operacje ewidencjonowane na tym koncie

można podzielić na gotówkowe i bezgotówkowe.

• Podstawowym dokumentem, na podstawie którego uznaje się rachunek bieżący klienta

z tytułu wpłaty gotówkowej, jest bankowy dowód wpłaty, potwierdzający przyjęcie gotówki

na rachunek bieżący klienta przez oddział operacyjny banku A. Dokumentami wypłaty

gotówki, będącymi podstawą obciążeń rachunku bieżącego podmiotu niefinansowego, jest

czek gotówkowy oraz bankowa asygnata wypłaty.

• Natomiast operacje bezgotówkowe realizowane są najczęściej przez stosowanie

w rozliczeniach czeku rozrachunkowego i polecenia przelewu.



Materiały pomocnicze – konta korespondujące z kontem 270 “Rachunki bieżące”
100 „Gotówka” 100 „Gotówka” 270 Rachunki bieżące 270 Rachunki bieżące

511 Rozrachunki 511 Rozrachunki 501 Rozrachunki 501 Rozrachunki
między oddziałami między oddziałami międzybankowe międzybankowe

501 Rozrachunki 501 Rozrachunki 206 Kredyty 206 Kredyty
międzybankowe międzybankowe pozostałe pozostałe

271 Depozyty 271 Depozyty 272 Depozyty 272 Depozyty
terminowe terminowe zablokowane zablokowane

812 Przychody
z tytułu prowizji

Wpłaty środków Wypłatyśrodków Likwidacja depozytu terminowego
Obciążenie rachunku Uznanie rachunku W tym samym oddziale
Obciążenie konta wystawcy
czeku rozrachunkowego

Uznanie rachunku z tytułu
udzielenia kredytu

Uznanie konta podawcy czeku
rozrachunkowego(po wpływieśrodków)

W tym samym oddziale W oddziale innego banku W innym oddziale tego samego banku
W oddziale innego banku W innym oddziale tego samego banku

Obciążenie rachunku z tytułu
spłaty kredytu

Przekazanieśrodków na
depozyt terminowy

Przekazanieśrodków na depozyt
zablokowany(np. otwarcie akredytywy)

Obciążenie rachunku z
tytułu pobranych opłat i
prowizji

Zwrot niewykorzystanych
środków depozytu zablokowanego

Obciążenie (zapłata) na podstawie polecenia
Przelewu na rzecz wierzyciela posiadającego
rachunek:

Uznanie (przyjęcie zapłaty) na podstawie
polecenia przelewu (egz. B) od klienta
posiadającego rachunek

Wypłata gotówki na podstawie czeku
gotówkowego lub bankowej asygnaty
wypłaty

Wpłata gotówki na podstawie czeku
gotówkowego lub bankowego dowodu
wpłaty

Materiały pomocnicze – schemat konta



Typowe operacje ewidencjonowane na koncie
270 „Rachunki bieżące” podmiotów niefinansowych

270 „Rachunki bieżące”

Opracowała: Anna Ostropolska.


