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Wstęp
Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi mieć dokumentację opisującą politykę rachunkowości (art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; tekst jedn.: Dz.U z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). Kierownik jednostki jest zobligowany (i odpowiedzialny) za przygotowanie i aktualizację zasad, które będą
obowiązywały jednostkę przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu
sprawozdań finansowych i innych nałożonych przepisami prawa.
W przypadku instytucji kultury sporządzając dokumentację polityki rachunkowości należy uwzględnić regulacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r.
poz. 406 ze zm.). Zarówno państwowe, jak i samorządowe instytucje kultury
są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Nie mają one jednak
obowiązku stosowania regulacji 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, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).
Nie są one bowiem wymienione w katalogu podmiotów, które muszą stosować
te przepisy. Jednak ze względu na sprawozdawczość budżetową można wprowadzić niektóre z rozwiązań.
Przypomnieć należy, iż dokumentacja polityki rachunkowości zgodnie z art. 10
ust. 1 uor obejmować powinna zasady dotyczące:
1) roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
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a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy
użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe
na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w instytucji kultury całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych
zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;
4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych,
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
Wprowadzona i aktualizowana polityka rachunkowości powinna być zarządzeniem
kierownika jednostki.
WAŻNE

Budując zakładowy plan kont, należy pamiętać o trzech bardzo istotnych przepisach uor. Muszą one być zawsze wzięte pod uwagę przy
planowaniu technicznych rozwiązań księgowych.

Po pierwsze, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 11 uor, ilekroć w ustawie jest mowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – tylekroć rozumie się przez to wybrane
i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Zakładowy plan kont musi uwzględniać przyjęte zasady związane z wyceną aktywów i pasywów, ustalaniem wyniku finansowego, sporządzaniem sprawozdań finansowych
i uwzględnianiem innych potrzeb informacyjnych użytkowników systemu rachunkowości.
Po drugie, art. 4 ust. 1 uor wskazuje, że jednostki obowiązane są stosować przyjęte
zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zatem zakładowy plan kont musi być tak
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