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Rozdział I. Ogólne zasady prowadzenia
ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery
budżetowej

1. Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości
budżetowej

1.1. Zasady ogólne

Rachunkowość jednostek sektora budżetowego nazywana jest rachunkowością budże-
tową. Dotyczy ona:

1) wykonania budżetu państwa,
2) wykonania budżetów JST,
3) budżetu środków europejskich,
4) jednostek budżetowych,
5) samorządowych zakładów budżetowych,
6) państwowych funduszy celowych.

Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości – opiera się na ogól-
nych zasadach rachunkowości, ale równocześnie musi zapewnić jawność i przejrzystość
finansów publicznych. Zasady rachunkowości stosowane w sektorze finansów publicz-
nych nie są jednolite. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość
zgodnie z: RachunkU, FinPubU oraz przepisami wykonawczymi do FinPubU. Regułę tę
wprowadza art. 40 FinPubU, który ustala, że jednostki takie prowadzą rachunkowość
na podstawie przepisów RachunkU z uwzględnieniem zasad określonych w FinPubU.
Niektóre z jednostek sektora finansów publicznych muszą również uwzględniać szcze-
gólne rozwiązania wynikające z ustaw, na podstawie których są tworzone. Jednak pod-
stawowym aktem prawnym regulującym zasady ewidencji finansowo-księgowej podmio-
tów sektora finansów publicznych jest RachunkU.
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1.2. Specyficzne regulacje dla rachunkowości budżetowej

Minister finansów określił szczególne zasady rachunkowości dla jednostek sfery budże-
towej w przepisach: SzczegZasRachR, ZasRachPodR, ZasRachMFZ.

Wydając te regulacje, minister finansów zobowiązany był uwzględnić charakter działal-
ności prowadzonej przez jednostki, których rozporządzenia dotyczą, oraz potrzebę za-
pewnienia przejrzystości planów kont tych jednostek.

Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów JST, jednostek budże-
towych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej dotyczą:

1) ewidencji wykonania budżetu,
2) ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym,
3) ewidencji aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub JST,
4) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
5) zasad sporządzania sprawozdań finansowych, terminów ich składania oraz odbior-

ców tych sprawozdań.

1.3. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości

W sprawach nieuregulowanych przepisami RachunkU jednostki sektora finansów pu-
blicznych przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości mogą stosować Krajowe Stan-
dardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, natomiast
w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Przy prowadze-
niu ksiąg rachunkowych warto skorzystać ze stanowiska Komitetu Standardów Rachun-
kowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, które stanowi
załącznik do uchwały nr 5/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z 13.4.2010 r.
(Dz.Urz. MF Nr 6, poz. 26).

1.4. Ograniczenia w stosowaniu ustawy o rachunkowości

Szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych występują w jed-
nostkach sektora budżetowego, dla których wprowadzono ograniczenia w stosowaniu
RachunkU. Zgodnie z ustaleniami art. 80 ust. 1 RachunkU do gmin, powiatów, woje-
wództw i ich związków, a także:

1) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
2) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych

nie stosuje się przepisów rozdziału 5 RachunkU dotyczącego sprawozdań finansowych
jednostki, rozdziału 6 RachunkU regulującego zasady sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz rozdziału 7 RachunkU ustalającego za-
sady badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania
sprawozdań finansowych.
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2. Wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych
W RachunkU określono wiele wymagań w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
obowiązujących również w jednostkach sektora budżetowego. Na podstawie art. 24
RachunkU księgi rachunkowe powinny być:

1) prowadzone rzetelnie – dokonane w nich zapisy muszą odzwierciedlać stan rzeczy-
wisty;

2) prowadzone bezbłędnie – księgi uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wpro-
wadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksię-
gowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz
bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych;

3) prowadzone sprawdzalnie – jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokona-
nych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur oblicze-
niowych, a w szczególności gdy:
a) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich

zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania da-
nych,

b) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów
klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę
sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatko-
wych, oraz dokonanie rozliczeń finansowych,

c) w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za-
pewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz
parametrów przetwarzania danych,

d) zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu
na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wy-
brany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapi-
sów dokonanych w księgach rachunkowych;

4) prowadzone na bieżąco, jeżeli:
a) pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowią-

zujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym de-
klaracji podatkowych, oraz dokonanie rozliczeń finansowych,

b) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za poszcze-
gólne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie,
o którym mowa w pkt a powyżej, a za rok obrotowy – nie później niż do 85. dnia
po dniu bilansowym,

c) ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu deta-
licznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały doko-
nane.

Aby księgi rachunkowe zostały uznane za poprawne, muszą być prowadzone zgodnie
z art. 23 RachunkU, czyli zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w spo-
sób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.
Natomiast przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stoso-
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wać właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukry-
ciem zapisu.

Księgi rachunkowe muszą być również kompletne, tj. do ksiąg rachunkowych okresu
sprawozdawczego powinno być wprowadzone, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które
nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

3. Nadrzędne zasady rachunkowości
Jednostki sektora budżetowego stosują także nadrzędne zasady rachunkowości, z tym że
niektóre z nich w ograniczonym zakresie. Do nadrzędnych zasad rachunkowości, prze-
widzianych w RachunkU, zalicza się:

1) zasadę rzetelnego obrazu (wiarygodności),
2) zasadę przewagi treści nad formą, ściśle związaną ze stosowaniem zasady wiary-

godności,
3) zasadę ciągłości – porównywalności,
4) zasadę memoriału,
5) zasadę współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów,
6) zasadę ostrożności,
7) zasadę indywidualnej wyceny,
8) zasadę istotności,
9) zasadę kontynuacji działalności.

3.1. Zasada rzetelnego obrazu

Zgodnie z zasadą rzetelnego obrazu jednostki zobowiązane są stosować przyjęte zasady
(politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finan-
sową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 RachunkU).

Na podstawie ZmRachunkU15 uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu, dodając
w art. 4 RachunkU ust. 1a i 1b. Przepisy te stanowią, że w celu rzetelnego i jasnego przed-
stawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest zo-
bowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego
obowiązku w informacji dodatkowej (art. 4 ust. 1a RachunkU). Jeżeli natomiast w wyjąt-
kowych przypadkach stosowanie określonego przepisu ustawy nie pozwoliłoby na rze-
telne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,
jednostka nie stosuje tego przepisu, a w informacji dodatkowej uzasadnia przyczyny jego
niezastosowania oraz określa wpływ, jaki niezastosowanie przepisu wywiera na obraz sy-
tuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (art. 4 ust. 1b RachunkU).

Jednostki sfery budżetowej sporządzające sprawozdawczość finansową na podstawie
SzczegZasRachR przygotowują informację dodatkową do sprawozdawczości finansowej
za 2018 r. W przypadku sprawozdawczości za 2017 r. te jednostki powinny przedstawić
dane wynikające z ust. 1a i 1b dodanego do art. 4 RachunkU w informacjach uzupełnia-
jących pod odpowiednimi elementami sprawozdania finansowego.
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3.2. Zasada przewagi treści nad formą

Zasada przewagi treści nad formą została określona w art. 4 ust. 2 RachunkU. Stanowi
ona, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych
i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

3.3. Zasada ciągłości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, co wynika
z zasady ciągłości uregulowanej w art. 5 ust. 1 RachunkU. Zgodnie z tą zasadą w księgach
rachunkowych należy dokonywać w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupo-
wania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amor-
tyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawoz-
dań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porówny-
walne. Wykazane w księgach rachunkowych, na dzień ich zamknięcia, stany aktywów
i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księ-
gach rachunkowych.

3.4. Zasada memoriału

Zasada memoriału nakazuje ująć w księgach rachunkowych jednostki wszystkie osią-
gnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przy-
chodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6
ust. 1 RachunkU).

3.5. Zasada współmierności przychodów

Z kolei zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów wymaga, aby do
aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać koszty lub przychody
dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty,
które jeszcze nie zostały poniesione (art. 6 ust. 2 RachunkU).

3.6. Zasada ostrożnej wyceny

W art. 7 ust. 1 RachunkU zdefiniowano zasadę ostrożnej wyceny. Nakazuje ona wyce-
niać poszczególne składniki aktywów i pasywów z zastosowaniem rzeczywiście ponie-
sionych na ich nabycie (wytworzenie) cen (kosztów), przy zachowaniu zasady ostrożno-
ści. W tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy między
innymi uwzględnić:

1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników majątkowych, w tym
również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
3) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
4) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
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Powyższe zdarzenia należy uwzględnić nie tylko wtedy, gdy zostaną ujawnione do końca
roku obrotowego, lecz także wówczas, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilan-
sowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Z uwagi na fakt, że z zasady ostrożnej wyceny wynika obowiązek ujęcia w wyniku finan-
sowym, bez względu na jego wysokość, zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej
składników aktywów, w tym również dokonywanego w postaci odpisów amortyzacyj-
nych lub umorzeniowych, wyceny tej należy dokonywać również wówczas, gdy korekty
wartości składników majątkowych powodują powstanie straty lub jej powiększenie.

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywa i przychody nie powinny być zawyżone, a zo-
bowiązania i koszty zaniżone. Stosowanie tej zasady powoduje urealnienie wartości ak-
tywów do wartości, która jest porównywalna z korzyściami ekonomicznymi, jakie może
przynieść dany składnik aktywów w przyszłości. Odpisów aktualizujących należy doko-
nać, jeżeli następuje utrata wartości aktywów, tj. wtedy, gdy wartość bilansowa aktywów
jest wyższa od ich wartości odzyskiwalnej. Dokonując wyceny bilansowej aktywów, na-
leży pamiętać o definicji aktywów wynikającej z art. 3 ust. 1 pkt 12 RachunkU, zgodnie
z którą przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe
o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowo-
dują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Uwzględnienie zmniej-
szenia wartości użytkowej składników aktywów, które obowiązkowo należy ująć w wy-
niku finansowym, dotyczy wszystkich składników aktywów, tj. aktywów trwałych i ob-
rotowych: rzeczowych składników majątku trwałego, aktywów finansowych, zapasów
towarów, produktów czy materiałów. Zasadę ostrożnej wyceny należy również stosować
w odniesieniu do należności, których spłata przez wierzycieli jest zagrożona.

Dodatkowe regulacje, stanowiące uszczegółowienie przepisów RachunkU, w których
określono zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazywania
w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów jed-
nostki, spowodowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jed-
nostce korzyści ekonomicznych przez te aktywa, są zawarte w KSR nr 4 „Utrata warto-
ści aktywów”. Znowelizowany KSR nr 4 stanowi załącznik do uchwały nr 2/12 Komitetu
Standardów Rachunkowości z 14.2.2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajo-
wego Standardu Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów” (Dz.Urz. MF z 2012 r.
poz. 15).

3.7. Zasada indywidualnej wyceny

Zasada indywidualnej wyceny nakazuje wartość poszczególnych składników aktywów
i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczaj-
nych ustalać oddzielnie. Zgodnie z tą zasadą, zdefiniowaną w art. 7 ust. 3 RachunkU, nie
można kompensować między sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów,
przychodów i związanych z nimi kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
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3.8. Zasada istotności

Prowadząc księgi rachunkowe, jak również dokonując wyceny aktywów i pasywów,
można zastosować uproszczenia na warunkach ustalonych zasadą istotności. Jednostka
może mianowicie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uprosz-
czenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie
jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (art. 4 ust. 4 RachunkU).
Z zasadą istotności wiążą się również regulacje wynikające z art. 8 ust. 1 RachunkU, zgod-
nie z którym przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości należy zapewnić wyodręb-
nienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i fi-
nansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Na podstawie ZmRachunkU15 uściślono stosowanie zasady istotności poprzez dodanie
ust. 4a do art. 4 ust. 4 RachunkU. Zgodnie z tym ustępem, stosując przepisy ustawy, jed-
nostka kieruje się zasadą istotności, a informacje wykazywane w sprawozdaniu finanso-
wym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich
pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podsta-
wie przez użytkowników sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nie-
istotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się
za istotne. Zmiana ta obowiązuje od 23.9.2015 r.

3.9. Zasada kontynuacji działalności

Zasada kontynuacji działalności wynika z art. 5 ust. 2 RachunkU. Zgodnie z tą zasadą
przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że
jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie-
zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości,
chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jed-
nostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie infor-
macje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się
przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilanso-
wego. W jednostkach stosujących SzczegZasRachR należy uwzględnić regulacje wynika-
jące z § 9 ust. 2 SzczegZasRachR. Ustala on, że jednostki postawione w stan likwidacji
wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność,
chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

3.10. Ograniczenia stosowania zasady memoriału

Szczególny charakter rachunkowości budżetowej wiąże się przede wszystkim
z ograniczonym stosowaniem zasady memoriału. Jednostki wykonujące budżet, za-
równo budżet państwa, jak i budżet JST, stosują zasadę kasową. Stosownie do § 3
SzczegZasRachR ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu państwa oraz nadwyżki lub
deficytu budżetu środków europejskich następuje na odrębnych kontach księgowych –
w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych podatkowych i niepodatkowych docho-
dów i wydatków budżetu państwa oraz na odrębnych kontach księgowych – w zakresie
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faktycznie (kasowo) zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu środków europej-
skich. Natomiast w JST, zgodnie z § 5 SzczegZasRachR, w celu ustalenia nadwyżki lub de-
ficytu budżetów JST operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księ-
gach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych – w zakresie faktycznie (kasowo)
zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów
oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych,
z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

Do operacji szczególnych, stanowiących wyjątek przy ustalaniu wyniku budżetu JST, za-
licza się między innymi:

1) dochody gmin z tytułu podatków i opłat za grudzień roku budżetowego, prze-
kazane przez urzędy skarbowe do JST w styczniu następnego roku budżetowego
(art. 11 ust. 1 DochSamTerytU);

2) dochody z tytułu udziałów JST w dochodach budżetu państwa pobieranych przez
urzędy skarbowe za grudzień roku budżetowego, przekazane do JST w styczniu
następnego roku budżetowego (art. 11 ust. 1 DochSamTerytU);

3) dochody JST z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych za grudzień roku budżetowego, przekazane w styczniu roku następnego
(art. 11 ust. 3 DochSamTerytU);

4) wpływy na rachunek budżetu środków pieniężnych z tytułu dotacji celowej
otrzymanej w grudniu roku budżetowego za styczeń następnego roku (art. 49
DochSamTerytU);

5) wpływy na rachunek budżetu środków pieniężnych z tytułu subwencji oświatowej
otrzymanej w grudniu roku budżetowego za styczeń następnego roku (art. 34 ust. 1
pkt 1 DochSamTerytU).

Zasadę memoriału stosują natomiast państwowe i samorządowe jednostki budże-
towe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

4. Odmienne zasady ewidencji finansowo-księgowej
jednostek sektora budżetowego
W większości jednostek budżetowych występuje ujemny wynik finansowy, gdyż jed-
nostki te świadczą usługi publiczne nieodpłatnie. Wynik dodatni z reguły występuje tylko
w urzędach obsługujących JST, ponieważ ewidencjonowane są w nich wszystkie dochody
budżetu nieujęte w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych.

4.1. Odmienna definicja środków trwałych

Odmienne zasady ewidencji finansowo-księgowej jednostek sektora budżetowego
dotyczą również rzeczowych aktywów trwałych. Na potrzeby tych jednostek
w SzczegZasRachR wprowadzono odrębną definicję środków trwałych. Dopuszczono
również możliwość wyceny środków w decyzji właściwego organu wydającego zgodę
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na nieodpłatne przekazywanie składników majątkowych. Środki trwałe w jednostkach
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych dzielą się na:

1) środki trwałe finansowane ze środków na wydatki majątkowe,
2) pozostałe środki trwałe finansowane ze środków na wydatki bieżące.

Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amor-
tyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego
roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne
okresy niż okresy miesięczne – jednorazowo za dany okres.

4.2. Bardziej restrykcyjne podejście do naliczania odsetek
i wyceny należności i zobowiązań oraz innych składników
aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Bardziej restrykcyjne niż reguluje to RachunkU, jest podejście do naliczania odsetek i wy-
ceny należności i zobowiązań oraz innych składników aktywów i pasywów wyrażonych
w walutach obcych. Mianowicie zgodnie z § 11 SzczegZasRachR odsetki od należności
i zobowiązań, również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podat-
kowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później
niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego
kwartału. Natomiast na podstawie § 12 SzczegZasRachR należności i zobowiązania oraz
inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później
niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

4.3. Odmienne podejście do przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników, w tym świadczeń emerytalnych

Na podstawie § 14 SzczegZasRachR jednostki budżetowe i samorządowe zakłady bu-
dżetowe nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających
z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń
emerytalnych. Należy jednak pamiętać, że sporządzając sprawozdanie finansowe, JST
w informacji uzupełniającej do tego sprawozdania podaje dane o wysokości środków
na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej JST. Od
sprawozdania finansowego za 2018 r. tego rodzaju informacje będą podawane w nowym
elemencie sprawozdania finansowego, tj. informacji dodatkowej.

4.4. Odmienne zasady w przypadku jednostek postawionych
w stan likwidacji

Inne zasady obowiązują również jednostki zobowiązane do stosowania SzczegZasRachR
w zakresie wyceny aktywów jednostek postawionych w stan likwidacji. Mianowicie jed-
nostki te wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
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•  a r t.  1 1  u s t.   1,  3,  a r t.   3 4  u s t.   1  p k t   1,

 a r t.   4 9  D o c h S a m T e r y t U,
•  a r t.  4 0  F i n P u b U,
•  a r t.  3  u s t.   1  p k t   1 2,  a r t.   4  u s t.   1,  1 a,  1 b,  2,  4,  4 a,

 a r t.  5  u s t.   1,  2,  a r t.   6  u s t.   1,  2,  a r t.   7  u s t.   1,  3,  a r t.   8
 u s t.  1,  a r t.   2 3,  2 4,  8 0  u s t.   1  R a c h u n k U,

•  §  3,  5,  8  u s t.   5,  6,  §   9  u s t.   2,  §   9 a  S z c z e g Z a s R a c h R.
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Rozdział II. Dokumentacja rachunkowości
jednostek sektora budżetowego w 2018 r.
– zasady ogólne

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Podstawy prawne obowiązku przygotowania dokumentacji
(polityki) rachunkowości

Jednostki, które stosują przepisy RachunkU, są zobowiązane do spełnienia wielu for-
malności, w tym stworzenia w języku polskim polityki rachunkowości, która określa
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki. Jednostki mają obowiązek stoso-
wać przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Obowiązek przygotowania, aktualizowa-
nia i stosowania zasad rachunkowości dotyczy również jednostek sektora budżetowego.
W ich przypadku wynika on z RachunkU oraz z SzczegZasRachR.

1.2. Cel wprowadzenia polityki rachunkowości

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora budżetowego powinna zapewnić pro-
wadzenie rachunkowości w sposób usystematyzowany i rzetelny, tak aby odpowiednio
przedstawić wykonanie budżetu, czy też planu finansowego jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu budżetowego. Polityka rachunkowości w jednostkach sektora
rządowego musi również umożliwić prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych,
sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.
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1.3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za opracowanie,
aktualizację i stosowanie zasad rachunkowości

Stosownie do art. 4 ust. 3 RachunkU rachunkowość jednostki obejmuje między innymi
przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Ustawa o rachunkowości wprowadza odpo-
wiedzialność kierownika jednostki za opracowanie, aktualizację i stosowanie zasad ra-
chunkowości. Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) ra-
chunkowości musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną. Kierow-
nik jednostki nie tylko ustala zasady (politykę) rachunkowości, lecz także aktualizuje je,
jeśli występuje taka potrzeba.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 5 RachunkU kierownik jednostki, o ile odrębne prze-
pisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w za-
kresie rachunkowości określonych przez RachunkU, w tym z tytułu nadzoru. Odpowie-
dzialność ta spoczywa na nim 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 RachunkU, 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 odpo-
wiedzialna, to odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Generalną
zasadą, wynikającą z art. 11 RachunkU, jest założenie, że księgi są prowadzone przez
jednostkę, z tym że dopuszcza się powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych innej
osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 RachunkU. W przypadku JSFP
prowadzenie ksiąg rachunkowych może być powierzone innej JSFP na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych, co wynika z art. 11 ust. 2 pkt 2 RachunkU. Regulacje
dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostki za gospodarkę finansową znajdują
się także w FinPubU. Stosownie do art. 53 ust. 1 FinPubU kierownik JSFP jest odpowie-
dzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Wyłączenie z tej odpowiedzialno-
ści może wystąpić na warunkach ustalonych w art. 53 ust. 5 FinPubU. Z art. 53 ust. 5
FinPubU wynika, że kierownik jednostki obsługującej, o której mowa w art. 10b ust. 1
SamGminU, art. 6b ust. 1 SamPowiatU albo art. 8d ust. 1 SamWojU, jest odpowiedzialny
za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwa-
nej, o której mowa w art. 10a pkt 1 i 2 SamGminU, art. 6a pkt 1 i 2 SamPowiatU albo
art. 8c pkt 1 i 2 SamWojU, w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą, o której mowa
w art. 10b ust. 2 SamGminU, art. 6b ust. 2 SamPowiatU i art. 8d ust. 2 SamWojU, lub
porozumieniem, o którym mowa w art. 10b ust. 3 SamGminU, art. 6b ust. 3 SamPowiatU
i art. 8d ust. 3 SamWojU.

Możliwość powoływania CUW istnieje od 1.1.2016 r. Na mocy ZmSamGminU15 w usta-
wach samorządowych wprowadzono możliwość zapewnienia przez JST wspólnej obsługi
jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zasady prowadzenia wspólnej obsługi zostały zawarte w:
1) art. 10a–10d SamGminU,
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2) art. 6a, 6b, 6c i 6d SamPowiatU,
3) art. 8c–8f SamWojU.

Samorządy mogą zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finan-
sową i organizacyjną:

1) samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów pu-
blicznych,

2) samorządowym instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych samorządowym osobom praw-

nym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków
i spółek prawa handlowego.

W przypadku gminy wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka or-
ganizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka
organizacyjna związku powiatowo-gminnego. W przypadku powiatu wspólną obsługę
mogą prowadzić jednostki obsługujące, takie jak: starostwo powiatowe, inna jednostka
organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka orga-
nizacyjna związku powiatowo-gminnego. Natomiast dla wojewódzkich jednostek obsłu-
giwanych wspólną obsługę mogą prowadzić takie jednostki obsługujące, jak urząd mar-
szałkowski albo inna wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.

Odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa w odniesieniu do sa-
morządowych jednostek organizacyjnych określa, w drodze uchwały, w szczególności:

1) jednostki obsługujące,
2) jednostki obsługiwane,
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej

obsługi.

Samorządowe instytucje kultury i inne, zaliczane do sektora finansów publicznych, sa-
morządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykony-
wania zadań publicznych mogą, na podstawie porozumień zawartych przez te jednostki
z jednostką obsługującą, przystąpić do wspólnej obsługi, jednak po uprzednim zgłosze-
niu tego zamiaru wójtowi, zarządowi powiatu czy też zarządowi województwa. Zakres
wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie.

Jednostka obsługująca ma prawo żądać od jednostki obsługiwanej informacji oraz
wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach
wspólnej obsługi tej jednostki. Natomiast jednostka obsługiwana ma prawo żądania od
jednostki obsługującej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wyko-
nywanych przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi. Ponadto jednostka
obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych związanych z jed-
nostką obsługiwaną w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach
wspólnej obsługi tej jednostki.

Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz
zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz
przeniesień wydatków w tym planie. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu
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rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych są one przekazywane w ca-
łości. Warto dodać, że z art. 4 ust. 3 RachunkU wynika, że rachunkowość jednostki obej-
muje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmują-

cych zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu ak-

tywów i pasywów,
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumen-

tacji przewidzianej w RachunkU,
7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnia-

nie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych
w RachunkU.

Powyższe oznacza, że rachunkowość obejmuje również opracowanie polityki rachun-
kowości. Przykładem potwierdzającym, że jednostce obsługującej należy przekazać ca-
łość spraw związanych z rachunkowością, jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ślą-
skiego z 9.6.2016 r. (NPII.4131.1.337.2016, Legalis). Z tego rozstrzygnięcia wynika, że
w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości
jednostek obsługiwanych, są one przekazywane w całości. Zatem nie istnieje możliwość
wymienienia zadań z zakresu rachunkowości, które zostaną przekazane jednostce obsłu-
gującej. Mimo że możliwość tworzenia CUW istnieje już od 1.1.2016 r., problematyka
związana z tworzeniem CUW nadal budzi wątpliwości. W celu ich wyjaśnienia RIO wy-
dają interpretacje mające na celu wskazanie ścieżki postępowania w tym zakresie. Przy-
kładem jest pismo RIO w Gdańsku z 28.7.2016 r.

Pismo RIO z 28.7.2016 r., RP.0441/26/22/1/2016

Istotne jest zatem wykazanie, co składa się na wspomniane obowiązki z zakresu rachunkowości.
Ten zakres przedmiotowy reguluje z kolei art. 4. ust. 3 RachunkU, gdzie ustawodawca wskazał,
że: rachunkowość jednostki obejmuje: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie,
na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w po-
rządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwen-
taryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie
wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie
dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, poddanie badaniu,
składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finanso-
wych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Odnosząc się do pozostałej problematyki poruszonej w Pana wniosku, wskazuję, że zgod-
nie z art. 10c ust. 1 SamGminU zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji
kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środ-
kami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu fi-
nansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Zatem niewątpliwie zatwierdzenie do
wpłaty na dowodzie księgowym określonej kwoty powinno być dokonywane przez kierow-
nika jednostki obsługiwanej. Takie stanowisko prezentuje również RIO w Szczecinie w piśmie
z 12.7.2016 r. (K.0542.PZ.38.KK.2016). Wydaje się jednocześnie, że realizacja samej dyspozy-
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cji przelewu (czynność stricte techniczna), objętej wspomnianym dowodem księgowym, może
być jednak dokonywana przez upoważnionego pracownika jednostki obsługującej. Na potwier-
dzenie słuszności wspomnianej tezy można przywołać przykładowo stanowisko GKO zawarte
w orzeczeniu z 16.7.2012 r. (BDF1/4900/57/57/12/1526, Legalis), gdzie wskazano, że: „Jak
wielokrotnie podkreślała GKO w swych orzeczeniach, wydatku dokonuje ten, kto zgodnie z wła-
sną wolą rozporządza środkami finansowymi. Natomiast samo wykonanie dyspozycji środkami
pieniężnymi nie może być utożsamiane z dokonaniem wydatku w rozumieniu art. 11 ust. 1
(obecnie art. 11) RachunkU, gdyż brak w takim zachowaniu elementu oświadczenia woli. Jest
to czynność organizacyjno-techniczna, a nie decyzyjna”. Powyższe prowadzi zatem do wniosku,
że samo wykonanie przelewu określonych środków pieniężnych, po uprzednim zatwierdzeniu
do wypłaty określonego wydatku przez kierownika jednostki obsługiwanej, stanowić będzie
czynność organizacyjno-techniczną, a nie decyzyjną.

1.4. Wyodrębnienie zdarzeń istotnych

Określając zasady (politykę) rachunkowości, należy zapewnić wyodrębnienie w rachun-
kowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wy-
niku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Oznacza to, że pomija
się procedury zbędne, odnoszące się do zdarzeń, które nie mają i nie będą w naj-
bliższym okresie miały zastosowania w danej jednostce.

1.5. Stosowanie KSR-ów oraz MSR-ów

W sprawach nieuregulowanych przepisami RachunkU jednostki mogą, przyjmując za-
sady (politykę) rachunkowości, stosować KSR-y, a w razie braku odpowiedniego stan-
dardu krajowego – MSR-y.

1.6. Możliwość wyboru zasad rachunkowości

Przepisy o rachunkowości mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Są jednak wśród
nich takie, które dają jednostkom prawo wyboru. Dotyczy to w szczególności:

1) sposobu wyceny niektórych aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosz-
tów,

2) metody księgowości i sposobu jej prowadzenia,
3) układu i szczegółowości kont.

Ważne

W polityce rachunkowości jednostka określa zarówno stosowane zasady bezwzględnie obowiązu-
jące, jak i wybrane przez nią zasady rachunkowości.


