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Wstęp 

Instytucje kultury prowadzą rachunkowość na podstawie RachU. Każda IK, na podstawie art. 10 
ust. 1 RachU, jest zobligowana do utworzenia swojej polityki (zasad) rachunkowości. Przyjęte 
w IK zasady powinny być tak skonstruowane, aby IK mogła rzetelnie i jasno przedstawiać swoją 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Przy czym jest obowiązana przedstawiać 
wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej 
(art. 4 ust. 1 i 1a RachU). Integralną częścią polityki rachunkowości jest zakładowy plan kont, 
który ustala wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia 
kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Przyjęte w niniejszej 
publikacji rozwiązania ewidencyjne zarówno syntetyczne, jak i analityczne, a przede wszystkim 
nazwy i symbole cyfrowe kont, mają charakter propozycji i nie są obligatoryjne.

Publikacja jest podzielona na części, z których pierwsza dotyczy ewidencji w układzie bilansowym, 
a druga w układzie rachunku zysków i strat.

Każdy, kto zajmuje się rachunkowością, wie jak ważne są poprawne księgowania zdarzeń. Ewi-
dencja księgowa jest przecież podstawą do sporządzenia sprawozdań finansowych, które muszą 
zostać zatwierdzone. Roczne sprawozdanie finansowe IK zatwierdza organizator. W przypadku 
samorządowej IK roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy JST (art. 29 
ust. 5 DzialKultU). Ostatnie zmiany prawne dotyczyły głównie rozliczeń międzyokresowych przy-
chodów, a przede wszystkim przeniesienia wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części 
wartości początkowej podlegającej amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub 
sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1.1.2012 r. fundusz IK, na rozliczenia 
międzyokresowe przychodów, zgodnie z art. 41 RachU.

Niemniej ważna jest ewidencja przychodów i kosztów, która ma wpływ na prezentacje danych 
w rachunku zysków i strat. Warto zwrócić uwagę na przychody, zwłaszcza te dotyczące dotacji, 
a także na zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja RachU (która wchodzi w życie 1.1.2016 r.), 
dotyczące strat i zysków nadzwyczajnych.

Niektóre rozwiązania będą dotyczyły tylko dużych instytucji i mogą się okazać nieprzydatne 
w  niejszych. Jednak autorki maja nadzieję, że opis poszczególnych grup aktywów, pasywów oraz 
przychodów i kosztów ułatwi codzienną pracę i choć częściowo rozwieje wątpliwości dotyczące 
ewidencji księgowej i prezentowania danych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
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