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WSTĘP

Oddajemy w Państwa ręce siódme wydanie książki „Polityka rachunkowości
z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”. Opracowanie to analogicznie do poprzedniego wydania zostało
przygotowane na podstawie uregulowań zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), ustawie z 29
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),
z uwzględnieniem wielu przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie,
uwzględniających specyfikę działalności jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, jak również innych przepisów mających zastosowanie w określonych częściach w odniesieniu do tych jednostek.
Głównym celem niniejszego opracowania jest pomoc dla kierowników jednostek
w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości,
jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących
w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. Jednostki powinny
jednak pamiętać, że zaproponowane w opracowaniu rozwiązania co do zakresu formy,
jak też treści dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz co do
rozwiązań ewidencyjnych są propozycją do ewentualnego wykorzystania i nie mają
one obligatoryjnego charakteru.
Siódme wydanie książki, tak jak poprzednie, składa się z kilku części. Rozdział
pierwszy zawiera wprowadzenie do polityki rachunkowości, w którym określono ogólne
wskazówki, co ma być przedmiotem jej treści oraz jakich zasad jednostka powinna
obligatoryjnie przestrzegać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Rozdział drugi
zawiera propozycję/wzór dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
w państwowych lub samorządowych jednostkach budżetowych, a w rozdziale trzecim
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przedstawiono taką propozycję/wzór dokumentacji dla samorządowych zakładów
budżetowych. Rozdział czwarty opisuje zasady funkcjonowania poszczególnych kont,
jak również przedstawia:
• ich treść ekonomiczną,
• zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
• zasady ewidencji na poszczególnych kontach ze wskazaniem konta przeciwstawnego,
• przyporządkowanie klasyfikacji budżetowej do poszczególnych kont kosztowych,
• sposób wyceny oraz rodzaje dowodów księgowych będących podstawą zapisów
księgowych,
• charakterystykę sald poszczególnych kont.
Rozdział piąty prezentuje praktyczne rozwiązania w ewidencji księgowej operacji
występujących w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Przedstawiono tu kilka sposobów dekretowania dla operacji typowych, jak i nietypowych, które stwarzają najwięcej trudności w ich zaksięgowaniu. Rozdział szósty to
wykaz aktów prawnych powołanych w niniejszym opracowaniu.
Przekazywane do Państwa rąk opracowanie uwzględnia wszystkie wprowadzone
w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności liczne zmiany wprowadzone
do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.)
obowiązującego już na przestrzeni kilku lat, w tym uwzgledniające ostatnie zmiany
wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 29 grudnia 2016 r. zmieniającym
rozporządzenie cytowane powyżej (Dz.U. z 2017 r. poz. 24).
Reasumując, zarówno jednostki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe
powinny pamiętać, że ustalane przez nie zasady rachunkowości po raz pierwszy, jak
też każde ich kolejne aktualizacje wynikające ze zmian przepisów, specyfiki działalności jednostki, rozszerzenia lub zaprzestania części jej działalności – muszą zapewniać możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych
oraz innych określonych odrębnymi przepisami (§ 15 rozporządzenia). Oznacza to,
że przy ich ustalaniu, a zwłaszcza przy konstruowaniu planu kont należy pamiętać
o podstawowych zasadach, z których wynika, że:
• konta wskazane w planach kont trzeba traktować jako standardową liczbę kont,
która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji
gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona
o konta zgodne co do treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu
symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce,
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