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Wstęp

Posiadanie dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez jednostkę zasady (politykę)
rachunkowości jest obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe, w tym jed-
nostek sfery budżetowej. Polityka rachunkowości jest zbiorem reguł i zasad rachunkowości stoso-
wanych w danej jednostce. Przyjęte zasady rachunkowości nie mogą być dowolne, muszą wynikać
z przepisów prawa. Podstawowe zasady dotyczące tworzenia polityki rachunkowości zostały usta-
lone w art. 10 RachunkU. Regulacje te mają charakter ogólny i tylko wskazują, jakiego rodzaju in-
formacje powinna zawierać polityka rachunkowości. Natomiast każda jednostka we własnym za-
kresie określa, jakie zasady spośród dopuszczonych prawem będzie stosowała.

W przypadku jednostek sfery budżetowej przyjęte ustalenia w polityce rachunkowości muszą być
także zgodne z przepisami FinPubU i wydanymi na jej podstawie przepisami szczególnymi, spo-
śród których najważniejsze jest SzczegZasRachR. Jednostki prowadzące ewidencję organów po-
datkowych JST muszą także uwzględniać przepisy ZasRachPodR, a organy podatkowe podległe
ministrowi finansów – wskazówki wynikające z ZasRachMFZ. Tworząc politykę rachunkowości,
jednostki sektora budżetowego uwzględniają także przepisy KlasBudżR. Na podstawie wskazanych
aktów prawnych, odnoszących się do zasad rachunkowości jednostek sfery budżetowej, jednostki
te powinny wybrać najbardziej odpowiednie dla nich rozwiązania.

Konieczność stosowania w jednostkach sfery budżetowej regulacji FinPubU i przepisów wykonaw-
czych do FinPublU sprzyja ujednoliceniu zasad przyjmowanych przez jednostki w polityce rachun-
kowości. Odmienny charakter każdej jednostki wymaga jednak odpowiedniego przystosowania
polityki rachunkowości – inna jest bowiem specyfika jednostki budżetowej, samorządowego za-
kładu budżetowego, urzędu gminy, starostwa, jednostki oświatowej czy jednostki realizującej za-
dania z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z RachunkU ustalone w polityce rachunkowości zasady powinny być stosowane w sposób
ciągły, tak aby sprawozdania finansowe były porównywalne. W przypadku jednostek budżetowych
oraz samorządowych zakładów budżetowych zapewnienie ciągłości zapisów w polityce rachunko-
wości gwarantuje także właściwą jakość sprawozdań budżetowych.

Należy jednak pamiętać, że każdorazowa zmiana przepisów, na podstawie których tworzona jest
polityka rachunkowości, pociąga za sobą konieczność dostosowania jej do tych zmian.

Polityka rachunkowości jest też jedną z procedur wewnętrznych składających się na procedury kon-
troli zarządczej w jednostkach sfery budżetowej, a zatem powinna spełniać jej wymogi. Musi więc
być przystosowana do rozwiązań przyjętych w danej jednostce oraz uwzględniać jej specyfikę, czyli
zakres realizowanych przez nią zadań określonych w statucie.



Wstęp

XVI

W dokumencie ustalającym zasady (politykę) rachunkowości jednostka może określić stosowanie
pewnych uproszczeń, jeżeli mieszczą się w granicach prawa.

Celem niniejszej publikacji – zawierającej wskazówki na temat tego, co powinien zawierać każdy
element polityki rachunkowości – jest ułatwienie jednostkom opracowania własnej polityki ra-
chunkowości. Szczegółowo omówione zostały zasady ewidencji operacji gospodarczych na po-
szczególnych kontach, tak aby każda jednostka odnalazła tu sposób ewidencji zdarzeń gospo-
darczych występujących w jej działalności. Jak już bowiem wspomniano, każda jednostka musi
opracować własną politykę rachunkowości, a niniejsza publikacja ma być pomocą przy jej przygo-
towywaniu.

Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone do przepisów bilansowych i przepisów wykonaw-
czych do FinPubU obowiązujące od 1.1.2018 r.

W stosunku do wydania z 2016 r. książka została uzupełniona o informacje dotyczące zmian wpro-
wadzonych przez SzczegZasRachR, nowelizację ustawy o rachunkowości z 15.12.2016 r., Krajowy
Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” oraz nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (obowiązujące dla celów ewidencyjnych od 1.1.2018 r.).

Od 1.1.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r.
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
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastąpi ono rozporządzenie z 5.7.2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto-
wych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających sie-
dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.  760).
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