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Podstawy prawne

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stanowią
podstawowy element rachunkowości każdej Jednostki
Sektora Finansów Publicznych. Rozumiane jako
wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania
dopuszczone ustawą, w tym także określone
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
zapewniające
wymaganą
jakość
sprawozdań
finansowych.

Podstawy prawne
˃ Ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
˃
˃
˃
˃
˃
˃

(tj. Dz.U. 2019, poz. 506),
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512)
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj. Dz.U. 2019, poz. 351),
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. 2017, poz. 2077),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tj. Dz.U. 2018, poz. 800),
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o naruszeniu dyscypliny finansów
publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1458)

Podstawy prawne
˃ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.

˃
˃
˃
˃

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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2017, poz. 1911)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U 2018, poz. 109)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (tj. Dz.U. 2014 poz. 1773)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 1542)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podroży służbowej (Dz.U. 2013, poz. 167)

Podział odpowiedzialności
pomiędzy jednostkę
obsługującą a obsługiwaną

Podział odpowiedzialności
Z dotychczasowych wyjaśnień regionalnych izb
obrachunkowych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru
wynika, że największe problemy sprawia kwestia
precyzyjnego i właściwego przekazania obowiązków
w ramach wspólnej obsługi i ponoszenie za nie
odpowiedzialności.

Podział odpowiedzialności – ustawa o
samorządzie gminnym
Art. 10c. 1. Zakres wspólnej obsługi nie może
obejmować kompetencji kierowników jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych do
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania
zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania
planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym
planie.
2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu
rachunkowości
i
sprawozdawczości
jednostek
obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 i 2,
są one przekazywane w całości.

Podział odpowiedzialności – prawo
oświatowe
Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki
w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki
oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) (…)
5) Dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez
radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły lub placówki;

Podział odpowiedzialności –
ustawa o rachunkowości
Art. 4 ust. 5 Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność
za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również
w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie
rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury –
zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy,
o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie
odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę
powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku
gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy,
a nie została wskazana osoba odpowiedzialna,
odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego
organu.

Podział odpowiedzialności –
ustawa o finansach publicznych
Art. 53. 1. Kierownik jednostki sektora finansów
publicznych, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, jest
odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej
jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Kierownik jednostki może powierzyć określone
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom
jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno
być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego
imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie
organizacyjnym tej jednostki.
5. Kierownik jednostki obsługującej, (…) jest
odpowiedzialny
za
gospodarkę
finansową
oraz
rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej,
(…) w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą, (…)
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedzialność
za rachunkowość jednostki

Odpowiedzialność za rachunkowość
Rachunkowość jednostki obejmuje:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg
rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku
chronologicznym i systematycznym;
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji
rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku
finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz
pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru
sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań
finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości
Co to tak naprawdę jest?
Polityka rachunkowości to dokument opisujący m.in.
obowiązujące zasady finansowe, które stanowią
doprecyzowanie ogólnych przepisów ustawy
o rachunkowości.

Aby mieć czytelną i przejrzystą księgowość musimy
również pamiętać, aby opracowane reguły były nie
tylko zgodne z przepisami prawa, ale także
uwzględniały specyfikę działalności jednostki.

Polityka rachunkowości – elementy
obligatoryjne
Każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady
(politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

1. Określenia 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:

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 organizacji 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.

Polityka rachunkowości – elementy
dodatkowe
Do części nieobowiązkowej polityki rachunkowości
zalicza się instrukcje:

˃ kasową,
˃ magazynową,
˃ obiegu i kontroli dowodów księgowych,
˃ druków ścisłego zarachowania,
˃ gospodarki środkami trwałymi,
˃ inwentaryzacyjną.

Polityka rachunkowości
W jednostkach sektora finansów publicznych
i nieobowiązkowe części polityki rachunkowości
stanowią jednocześnie część dokumentacji opisującej
przyjęty w jednostce system kontroli zarządczej
w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości (art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp).

Polityka rachunkowości
W związku z tym, że rachunkowość jest przekazywana w
całości (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym) do
obowiązków jednostki obsługującej należy ustalenie zasad
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Polityka rachunkowości
W odniesieniu do jednostek oświatowych to już nie było takie
oczywiste – art. 10 ust. 1 ustawy prawo oświatowe stanowi
o zapewnieniu przez organ prowadzący:
˃ obsługi administracyjnej, w tym prawnej,
˃ obsługi organizacyjnej,
˃ obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 - 6 uor, czyli w
tym przypadku rachunkowość nie obejmuje przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości o których mówi pkt 1 wskazanego
artykułu.
Ministerstwo Finansów, w wyjaśnieniu zamieszczonym w
Poradniku Rachunkowości Budżetowej Nr 3/2016 z 5.03.2016 r.,
opierając się na przepisie art. 4 ust. 5 uor i art. 54 uofp stanęło
jednak na stanowisku, że opracowanie polityki rachunkowości
należy do obowiązków jednostki obsługującej, czyli do
kierownika CUW.

Polityka rachunkowości
Zaznaczyć należy, że rachunkowość własna CUW musi
być wyodrębniona od rachunkowości każdej jednostki
obsługiwanej

Polityka rachunkowości
Jak zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie w piśmie z dnia 3 października 2016r.
(K.0542.PZ.60.KK.2016W) polityka rachunkowości
powinna być ustalona oddzielnie dla każdej jednostki.
Jednakże zdaniem RIO w Szczecinie „określenie
pozostałej dokumentacji (...) tj. obiegu dokumentów
i procedury kontroli zarządczej pozostaje we
właściwości kierowników jednostek obsługiwanych,
ponieważ wykracza ona poza zakres powierzonych
zadań”.

Polityka rachunkowości
Podstawą wydawania przez kierownika CUW
zarządzeń w sprawie zasad rachunkowości dla
jednostek obsługiwanych jest art. 10c ust. 2 uor oraz
przepisy uchwały o wspólnej obsłudze wskazujące na
przejęcie przez CUW rachunkowości od jednostek
obsługiwanych.

Polityka rachunkowości
W kwestii obowiązków prowadzenia ksiąg należy
zauważyć, że powołanie i zorganizowanie CUW nie
zmienia nic dla jednostek obsługiwanych.
Każda jednostka objęta bowiem wspólną obsługą musi
mieć założone odrębne księgi rachunkowe. Księgi
rachunkowe mogą być prowadzone ręcznie lub
techniką komputerową.

Inwentaryzacja jako integralna
część rachunkowości jednostki

Inwentaryzacja
Od zasady powierzenia obowiązków z zakresu
rachunkowości w całości przewidziany jest wyjątek.
Wyjątek ten dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji
w formie spisu z natury. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości, to kierownik
jednostki
obsługiwanej
zawsze
ponosi
odpowiedzialność ́ w tym zakresie. (pismo z 5 grudnia
2016 r. RIO w Katowicach, znak WA-023/123/16).

Zmiany w 2018 roku

Najważniejsze zmiany
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości –
Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów w
sprawie rachunkowości oraz planów kont….. Z dnia 13
września 2017 r. (Dz.U 2017 poz. 1911)
Poprzednie straciło moc i nowe zasady obowiązują od
1 stycznia 2018 roku

Najważniejsze zmiany
˃ możliwość dodawania wybranych kont z załącznika

nr 3 pn. „Plan kont dla jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych” do kont
wymienionych w załącznikach nr 1 i 2.
˃ nieprawidłowe będzie łączenie planów kont
wymienionych w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3
w jeden plan kont.
˃ w załączniku nr 3 do ustawy wprowadzono też
zmiany – zarówno o charakterze technicznym
(usunięcie nieścisłości, powieleń), jak i
dostosowującym plan kont do nowych regulacji.
Dotyczą one m.in. kont 011, 015, 030, 201, 226, 403,
640,800, 820, 998.

Najważniejsze zmiany
˃ W opisie konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe”

wskazano, że w zakresie uznawania należności za krótkoi długoterminowe zastosowanie będą miały przepisy ustawy
o rachunkowości
˃ Wprowadzono zmiany do opisów kont 820 i 870 – rozliczenie
nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność oświatową dotychczas ewidencjonowane na
koncie 820 przeniesiono na konto 870. Zmiana ta ma na celu
jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach
sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto
tych jednostek. Konsekwencją tej zmiany jest dostosowanie
poszczególnych pozycji wykazywanych w bilansie, rachunku
zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu
stanowiących załączniki do rozporządzenia
˃ Wykreślono konto pozabilansowe 975 – wydatki strukturalne

Najważniejsze zmiany
˃ sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o informację

dodatkową. Wzór stanowi załącznik do rozporządzenia,
˃ Dodano zapis że sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej,
o której mowa w:
1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
2) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),
3) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) - podpisują kierownik
jednostki obsługującej odpowiednio do zakresu wykonywanych
zadań wynikających z przepisów odrębnych i główny księgowy
jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w ustawie z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym albo ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Najważniejsze zmiany
Sprawozdania budżetowe określone w przepisach
rozporządzenia ministra finansów z 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej, nie zawierają
sprawozdania Rb-WSb o wydatkach strukturalnych
w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych
przez
jednostki
sektora
finansów
publicznych
(dla samorządowych jednostek budżetowych do wyboru),

Najczęstsze błędy

Błędy, nieprawidłowości
˃ Brak

aktualizacji polityki
obowiązujących przepisów

rachunkowości

do

˃ Brak aktualizacji polityki jednostek obsługiwanych,
które włączono do CUW lub które były wcześniej
Zeasz-em

˃ Dodawanie kont w systemie informatycznym bez
opisania ich w polityce rachunkowości

˃ Wykazanie w zakładowym planie kont, wszystkich
kont z załączników do rozporządzenia

Błędy, nieprawidłowości
˃ Brak wskazania poziomu istotności,
˃ Brak wskazania szczególnych zasad – uproszczeń a
jednoczesne ich stosowanie

˃ Wprowadzenia jednej polityki rachunkowości dla
jednostki obsługującej i dla wszystkich jednostek
obsługiwanych w CUW

˃ Zmiana lub aktualizacja oprogramowania używanego
do prowadzenia ksiąg rachunkowych – jednostki nie
aktualizują danych na temat wersji oprogramowania
oraz daty rozpoczęcia jego aktualizacji

Błędy, nieprawidłowości
˃ Brak korelacji pomiędzy polityką rachunkowości,
obiegiem dokumentów, instrukcją inwentaryzacyjną,
kasową i magazynową

˃ Niedostosowanie zasad do specyfiki danej jednostki
˃ Ewidencja operacji gospodarczych na
nieodpowiednich kontach

Błędy, nieprawidłowości z protokołów RIO
˃ Brak lub niewłaściwe opracowanie dokumentacji opisującej
˃
˃

˃
˃
˃

˃
˃

przyjęte zasady rachunkowości
Nierzetelne, nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Księgowanie dowodów niespełniających wymogów ustawy o
rachunkowości
Nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej
Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań
Realizowanie zapłaty na podstawie dowodów
niespełniających wymogów prawidłowego dowodu
księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, rachunkowo,
niezatwierdzonych do wypłaty
Nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych
Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach
nieprzewidzianych w zakładowym planie kont

Błędy, nieprawidłowości

Główne powody błędów wykazywanych w
wystąpieniach pokontrolnych wynikają z:
1) przyjęcia polityki rachunkowości innej jednostki,

2) wprowadzenia wzoru dostępnego w publikacjach
książkowych niedostosowanego do danej jednostki.

Błędy, nieprawidłowości
Brak prawidłowej polityki rachunkowości spowoduje
postawienie zarzutu nierzetelności ksiąg.

Dziękuję za uwagę

