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Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych oraz ich ewidencja i sprawozdawczość to 
obszary wielowymiarowe, w których występuje wiele specyficznych pojęć i zagadnień.

Poruszana w publikacji tematyka obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej zachodzące w więk-
szości jednostek pomocy społecznej, będących jednostkami budżetowymi, podległymi odpowied-
nim jednostkom samorządu terytorialnego, w podziale na problemy ewidencyjne występujące 
w tych jednostkach.

Niniejsza publikacja stanowi uszczegółowienie wiedzy zawartej w książce: „Księgowania w ukła-
dzie problemowym w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz pogłębienie zagadnień 
typowych dla jednostek pomocy społecznej, takich jak: świadczenia nienależnie pobrane, wy-
datkowanie środków z dotacji, refundacje wydatków oraz odsetki pobierane i opłacane przez te 
jednostki. Autorzy odnoszą się do różnych kwestii świadczących o specyfice jednostek pomocy 
społecznej, prezentując ich szczegółowe rozwiązania.

Poszczególne problemy ewidencyjne zostały podzielone na 8 grup tematycznych. W pierwszej 
z nich omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach pomocy 
społecznej, z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez te jednostki i ich wpływu na 
organizacje ksiąg rachunkowych. Praktycznym aspektem zawartym w tej części opracowania jest 
przykładowa dokumentacja polityki rachunkowości, stanowiąca gotowy przykład do zastosowa-
nia. 

W części dotyczącej aktywów trwałych autorzy omawiają specyficzne operacje dotyczące nabycia 
samochodu służbowego, zespołów komputerowych oraz ewidencji pozostałych środków trwałych. 
Część trzecia traktuje o dochodach generowanych przez jednostki pomocy społecznej z tytułu 
realizacji zadań zleconych z administracji publicznej oraz innych zadań zleconych ustawami. Po-
ruszono tu również problematyczne kwestie odsetek od nieterminowych płatności, realizowanych 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustaw: o świadczeniach rodzinnych i o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, zwracając uwagę na unormowania prawne w nich zawarte. 
Czwarta część książki została poświęcona wydatkom, w tym omówiono szczegółowo specyfikę wy-
datkowania środków pochodzących z dotacji, omawiając poszczególne ich rodzaje z przyporząd-
kowaniem do klasyfikacji i zadań. Mimo że sam sposób księgowania ich wpływu i wydatkowania 
jest jednorodny, to kierownictwo, w tym główny księgowy jednostki pomocy społecznej, powinni 
wiedzieć, dlaczego i z jakich źródeł pochodzą środki publiczne, będące w ich dyspozycji. Zwrócono 
również uwagę na refundacje wydatków w jednostkach pomocy społecznej oraz finansowanie 
inwestycji, które to zdarzenia nie posiadają konkretnych uregulowań w przepisach kierowanych 
do jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, analogicznych do 
tych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych. Kolejna część koncentruje się na 
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zagadnieniu rozrachunków, ich istocie i rodzajach. Część szósta porządkuje złożoną problematykę 
kosztów i przychodów w jednostkach pomocy społecznej. Omówione tu zagadnienia będą pomoc-
ne przy sporządzeniu rachunku zysków i strat jednostki. W części siódmej omówiono szczegółowo 
wpływ realizacji zadań zleconych, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ewidencję księgową jednostki. Poruszono 
również temat świadczeń nienależnie pobranych, przedstawiając jeden z modeli stosowanych 
w praktyce księgowej. Ostatnia część publikacji poświęcona jest zakładowemu funduszowi świad-
czeń socjalnych oraz wynikowi finansowemu jednostki.

Przedstawiane w opracowaniu treści każdorazowo poprzedzane są wprowadzeniem do danego 
zagadnienia, w tym wyjaśnieniem charakterystycznych pojęć. Następnie omawiany jest sposób 
ewidencji księgowej poruszanej tematyki, w tym przy wykorzystaniu licznych schematów ewiden-
cyjnych oraz przykładów praktycznego ich zastosowania.

Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły 
pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz aby służyły w codziennej pracy pracow-
ników służb finansowo-księgowych jednostek pomocy społecznej.
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