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Wstęp
Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, ich ewidencja oraz sprawozdawczość to
obszar charakteryzujący się wielowymiarowością, w którym obserwuje się występowanie szeregu
specyficznych pojęć i zagadnień.
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej zachodzące w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w podziale
na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach. Fundament, czyli podstawowe zasady
rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych zawarto w książce
„Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych”, a podstawowy i kompleksowy zakres księgowań został przedstawiony w książce „Księgowania w układzie sprawozdawczości
finansowej w jednostkach finansów publicznych”. Niniejsza publikacja stanowi rozwinięcie i pogłębienie zagadnień opisywanych w tych pozycjach – skupia się na bardziej zawiłych obszarach
z punktu widzenia pracowników księgowości tych jednostek. Autorzy odnoszą się do rożnych
kwestii świadczących o specyfice sektora finansów publicznych, prezentując ich szczegółowe
rozwiązania.
Poszczególne problemy ewidencyjne zostały podzielone na 8 grup tematycznych. W pierwszej
z nich omówiono specyficzne operacje dotyczące aktywów trwałych, np. dotyczące nabycia samochodów, ewidencji zespołów komputerowych, licencji czy też zakupu pierwszego wyposażenia.
Kolejne pozwalają uporządkować złożoną problematykę dochodów i wydatków budżetowych oraz
przychodów i kosztów w jednostkach sektora finansów publicznych. W części piątej skupiono się
na szczególnych zagadnieniach z zakresu działalności finansowej omawianych jednostek (kredyty,
pożyczki, weksle, obligacje). Część szósta dotyczy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
oraz funduszu pracy. Kolejna część koncentruje się na zagadnieniu rozrachunków, zawężając je do
rozrachunków z pracownikami w obszarze wynagrodzenia. Ostatnia z nich prezentuje zagadnienia
środków europejskich, rezerw, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umów PPP.
Przedstawiane w opracowaniu każdorazowo treści, poprzedza wprowadzenie w dane zagadnienie,
w tym wyjaśnienie charakterystycznych pojęć. Następnie omawiany jest sposób ewidencji księgowej poruszanej tematyki, w tym przy wykorzystaniu licznych schematów ewidencyjnych oraz
przykładów praktycznego ich zastosowania. Wskazywane są dowody księgowe charakterystyczne
dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej. Poszczególne jednostki redakcyjne powiązano ze sprawozdawczością oraz klasyfikacją budżetową.
Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły
pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań oraz aby służyły w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

XXI

Wstęp
Aktualność przedstawianej problematyki sprawia, że książka będzie pomocna przy sporządzaniu
sprawozdań finansowych za 2018 r. oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2019 r.
Monika Kaczurak-Kozak
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