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1. Główne założenia systemu finansowo-księgowego

1.1. Polskie a międzynarodowe zasady rachunkowości
W Polsce obowiązują równolegle dwa systemy zasad rachunkowości:

 – polskie standardy rachunkowości (dalej PSR), których fundamentem jest ustawa 
z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej 
RachU) oraz

 – międzynarodowe standardy rachunkowości – czyli standardy przyjmowane przez ciało 
międzynarodowe – Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. 
International Accounting Standards Board – IASB), które w ramach Unii Europejskiej są 
przyjmowane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej MSR).

Znacząca większość podmiotów działających w Polsce, które są zobowiązane do prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, to podmioty stosujące polskie zasady rachunkowości. 
Zgodnie z RachU księgi rachunkowe są obowiązane prowadzić:
1) spółki handlowe (działające w  oparciu o  przepisy Kodeksu spółek handlowych1), 

zarówno:
a) kapitałowe (w  tym również spółki kapitałowe w  organizacji) – czyli spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, jak i
b) osobowe – czyli spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyj-

ne, z wyjątkiem mniejszych spółek osób fizycznych, które nie spełniają warunku 
z punktu poniższego;

2) osoby fizyczne oraz spółki cywilne (czyli spółki zawiązane w  oparciu o  przepisy 
Kodeksu cywilnego2) lub spółki jawne osób fizycznych, a  także spółki partnerskie 
oraz spółdzielnie socjalne – ale tylko wówczas, jeżeli ich przychody netto ze sprzeda-
ży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły 
co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro3.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spół-
ki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone RachU również, jeżeli 
ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i  operacji finansowych za po-
przedni rok obrotowy są niższe. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpo-
częciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia urzędu skarbowego, właści-
wego w  sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym o  zamiarze stosowania 
przepisów RachU.

Dodatkowo wymogami RachU objęte są również inne jednostki organizacyjne nieobjęte 
przedmiotem niniejszego opracowania, w tym:

1 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), dalej KSH.
2 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3 Wartość tę przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 wrze-
śnia roku poprzedzającego rok obrotowy. Aby sprawdzić czy jednostka jest zobowiązania do prowadzenia ksiąg rachunko-
wych zgodnie z RachU w 2012 r., należy porównać wartość odpowiednich przychodów za rok 2011 do kwoty 1 200 000 euro 
przeliczonej na złote polskie kursem ogłoszonym na 30.9.2011 r. (4,4112 zł/euro) – tj. do kwoty 5 293 440 zł.
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 – wszystkie inne niż wyżej wymienione spółki i  spółdzielnie socjalne osoby prawne, 
z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

 – jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo ban-
kowe (t.j. Dz.U. z  2002  r. Nr  72, poz.  665 ze zm.), przepisów o  obrocie papierami 
wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

 – gminy, powiaty, województwa, ich związki, podległe im jednostki budżetowe, samo-
rządowe zakłady budżetowe i państwowe fundusze celowe;

 – jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 
 – osoby zagraniczne, a także oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicz-

nych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
 – jednostki niewymienione powyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleco-

nych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego lub funduszów celowych.

Podmioty niewymienione powyżej, w  szczególności osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą i nieosiągające obrotów przekraczających 1 200 000 euro rocznie, nie 
muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Nie stosują one ani PSR, ani MSR. Obowiązujące 
dla nich są zasady ewidencji operacji gospodarczych wymagane przez przepisy podatkowe.

Spośród działających w Polsce jednostek prowadzących księgi rachunkowe, sprawozda-
nia zgodnie z MSR mogą sporządzać:

 – emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z  rynków 
regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a  także emitenci pa-
pierów wartościowych zamierzający ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu (doty-
czy to przede wszystkim spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych); 

 – jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca spo-
rządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

Zapis dotyczący jednostek prowadzących księgi rachunkowe, mogących sporządzać sprawozdania 
zgodnie z MSR, odnosi się w szczególności do spółek tworzonych w Polsce przez międzynarodowe 
koncerny. Jeżeli akcje spółki matki takiego koncernu są notowane na jednej z giełd europejskich 
–  muszą one sporządzać sprawozdania skonsolidowane zgodnie z  MSR. Wówczas polska spółka 
zależna ma opcję stosowania MSR w swoich sprawozdaniach. Jest to dla niej o tyle korzystne, że 
w  przypadku stosowania zasad polskich musiałaby de facto prowadzić podwójną sprawozdaw-
czość: zgodną z PSR i zgodną z MSR na potrzeby spółki matki.

Ważną z punktu widzenia niniejszego opracowania cechą MSR jest to, że standardy te 
odnoszą się do ujmowania i wyceny składników majątkowych, kapitałów i zobowiązań 
oraz przychodów i kosztów jednostki w  sprawozdaniach finansowych. Skupiają się na 
sprawozdaniu finansowym – czyli na celu, w jakim są prowadzone księgi rachunkowe, 
a  nie na samym prowadzeniu ksiąg. Nie zawierają więc żadnych szczegółowych 
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wskazówek co do ujmowania poszczególnych operacji gospodarczych na kontach. Wy-
tyczna co do planu kont jest tylko jedna – księgi rachunkowe mają pozwalać na uzyska-
nie informacji, które są potrzebne do sporządzenia sprawozdań zgodnych z MSR w ter-
minach określonych w prawie lokalnym.

Dlatego w Polsce wprowadzono dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe 
zgodnie z MSR dodatkowy wymóg: mają one stosować przepisy RachU oraz przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie w zakresie, którego MSR nie reguluje.

1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości 
Polskie prawo bilansowe wywodzi się z szeregu nadrzędnych zasad rachunkowości. Są 
one w większości zbieżne z zasadami leżącymi u podstaw MSR, chociaż istnieją różnice, 
o których mowa w dalszej części tego rozdziału.

Do nadrzędnych zasad rachunkowości w PSR należą:
 – rzetelny i jasny obraz,
 – kontynuacja działania,
 – memoriał (wraz z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów).

Oprócz tego RachU zawiera zasady określające jakościowe cechy informacji finansowej:
 – istotności,
 – kompletności,
 – ostrożnej wyceny,
 – porównywalności (zasada ciągłości), 
 – zgodności z treścią ekonomiczną, 
 – zakazu kompensaty.

Zasada rzetelnego i  jasnego obrazu (z  art.  4 ust.  1 RachU) jest nadrzędna i  stanowi 
fundament pozostałych zasad. Wymaga ona, aby w sprawozdaniu finansowym sytuacja 
majątkowa i  finansowa oraz wynik finansowy jednostki były prezentowane rzetelnie 
i  przejrzyście. A  żeby sprawozdania były rzetelne – konieczne jest, by sumiennie od-
zwierciedlać zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych, ujmując je na kontach. 
Jest to więc jednocześnie podstawowa wytyczna przy konstruowaniu planu kont – ma 
ona pozwalać na sporządzenie na koniec roku obrotowego rzetelnych sprawozdań finan-
sowych.

Zasada kontynuacji działania (wynikająca z art. 5 ust. 2 RachU) oznacza, iż przy stoso-
waniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka 
będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszo-
nym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest 
to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kon-
tynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostęp-
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ne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć 
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Zasada memoriału (art. 6 ust. 1 RachU) oznacza, iż w księgach rachunkowych jednostki 
należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i  obciążające ją 
koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od 
terminu ich zapłaty. 

Koszty, które jeszcze nie zostały opłacone (a czasem nawet nie zostały zafakturowane), ale dotyczą 
danego okresu sprawozdawczego znajdą się w rachunku zysków i strat danego okresu. W księgach 
rachunkowych pojawi się zapis na kontach, na których ujmowane są koszty danego typu, a druga 
strona zapisu pojawi się na kontach, na których ujmujemy zobowiązania, rozliczenia okresowe 
bierne lub rezerwy.

Rozwinięciem zasady memoriału jest zasada współmierności przychodów i  związa-
nych z  nimi kosztów, zgodnie z  którą rozpoznajemy odpowiednio koszty związane 
z osiąganymi przychodami zaliczonymi do danego okresu. W efekcie do aktywów lub 
pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące 
przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze 
nie zostały poniesione (art. 6 ust. 2 RachU).

Do aktywów wykazywanych na koniec danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty, 
które będą służyły wygenerowaniu przychodów w  przyszłości, a  więc wszelkiego rodzaju koszty 
przedpłacone i zapłacone z góry za okres wykraczający poza 1 okres sprawozdawczy (np. ubezpie-
czenie za 12 kolejnych miesięcy zapłacone w grudniu). Do pasywów zaliczane będą koszty obsługi 
przedsiębiorstwa za grudzień, które zostaną zafakturowane w styczniu kolejnego roku. Analogicz-
nie – przychody przyszłych okresów zostaną rozpoznane w pasywach bilansu. 

Zgodnie z zasadą istotności, określając zasady (politykę) rachunkowości, należy zapew-
nić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń, które mogą wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (art. 8 ust. 1 RachU). 
Zasada ta będzie miała zastosowanie również do tworzenia planu kont – plan kont ma 
zapewnić, że wszystkie istotne rodzaje transakcji są ujmowane odrębnie. Nie ma nato-
miast potrzeby budowania rozbudowanej analityki dla zdarzeń, których skutki nie są 
istotne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem i jego oceny. 

Nie oznacza to, że takie zdarzenia można całkowicie pominąć w księgach. Według zasa-
dy kompletności, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, 
w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Istotność wpływa natomiast na zastosowanie zasady ostrożnej wyceny. Zasada ta stanowi, iż 
poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności (art. 7 ust. 1 i 2 
RachU). 
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Oznacza to, że w wyniku finansowym należy w szczególności uwzględnić:
 – zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również 

dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
 – wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
 – wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
 – rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Według zasady ostrożnej wyceny powyższe zdarzenia należy uwzględnić także wtedy, 
gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście 
następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Zasada ciągłości (o której mowa w art. 5 ust. 1 RachU) stanowi, że przyjęte zasady (po-
litykę) rachunkowości należy stosować konsekwentnie i spójnie z roku na rok. W kolej-
nych latach obrotowych należy w  jednakowy sposób grupować operacje gospodarcze, 
wyceniać poszczególne kategorie aktywów i pasywów według przyjętych wcześniej za-
sad, w jednakowy sposób ustalać wynik finansowy i sporządzać sprawozdania finansowe. 
Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów 
należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach ra-
chunkowych. Zmian zasad grupowania i wyceny można dokonywać tylko w określonych 
przypadkach i w specjalnym trybie przewidzianym w RachU. Celem tej zasady jest, aby 
informacje za kolejne lata prezentowane w sprawozdaniu finansowym były porównywal-
ne i przez to dawały odbiorcom sprawozdań lepszą informację o sytuacji i rozwoju dane-
go przedsiębiorstwa. 

Sposób ujęcia danej operacji gospodarczej wyznacza zasada wyższości treści nad for-
mą: zdarzenia ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finanso-
wym zgodnie z ich treścią ekonomiczną, niezależnie od tego, jaką formę prawną dana 
transakcja przyjęła (art. 4 ust. 2 RachU).

Transakcja sprzedaży towarów z jednoczesnym zobowiązaniem do ich odkupu w przyszłości po 
z góry określonej wyższej cenie, bez względu na to, w jakim będą stanie, nie zostanie rozpoznana 
jako sprzedaż. Istotą tej transakcji bowiem nie jest przekazanie korzyści i ryzyk związanych z to-
warami. Jej istotą jest chęć pozyskania środków pieniężnych – czyli uzyskania pożyczki, a towary 
stanowią zabezpieczenie jej zwrotu.

Zasada zakazu kompensaty oznacza, że wartość poszczególnych składników aktywów 
i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczaj-
nych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do ro-
dzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat 
nadzwyczajnych (art. 7 ust. 3 RachU).

Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości jest istotne zwłaszcza wówczas, gdy 
szczegółowe regulacje ustawowe budzą wątpliwości. Analogicznie jest w MSR. Różnica 
między zasadami polskimi a międzynarodowymi wynika z innego rozłożenia akcentów 
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w  RachU niż w  MSR. Przepisy RachU de facto pomijają problem celów sporządzania 
sprawozdania oraz jego użytkowników. Z kolei przepisy MSR koncentrują się na spra-
wozdaniu finansowym. Nie zajmują się w szczegółach ewidencjonowaniem poszczegól-
nych transakcji. Oczywiście ewidencja musi być – bo bez niej nie powstałyby owe spra-
wozdania, a także niemożliwe byłoby wywiązanie się przez jednostki z nałożonych przez 
prawo innych obowiązków, w szczególności z rozliczania podatków. Jednak celem MSR 
nie jest zapewnienie takiego lub innego sposobu ewidencji transakcji. Skupiają się na 
celu ostatecznym – zapewnieniu informacji finansowej o danej jednostce, która będzie 
przydatna dla obecnych i potencjalnych inwestorów, kredytodawców i innych wierzycie-
li w podejmowaniu decyzji o zapewnianiu owej jednostce odpowiednich zasobów. 

Zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi, będącymi zbiorem zasad fundamentalnych dla 
MSR, informacja finansowa będzie spełniała wyznaczony jej cel, jeżeli będzie jednocze-
śnie przydatna do podejmowania decyzji i rzetelna. Przydatna informacja finansowa ma 
zdolność wpływu na decyzję użytkownika tej informacji. Ma to bezpośredni związek 
z  istotnością – pominięcie lub zniekształcenie informacji nieistotnej nie będzie miało 
wpływu na podejmowanie decyzji. O  rzetelności informacji natomiast decyduje jej 
kompletność, neutralność i wolność od istotnego błędu. 

Założenia koncepcyjne mówią też o  dodatkowych wspomagających cechach jakościo-
wych informacji: porównywalności, terminowości, sprawdzalności i  zrozumiałości. 
Aby informacja była zrozumiała, musi być oczywiście jasno i przejrzyście zaprezentowa-
na. Ważną cechą wymienioną wprost w  najnowszej wersji Założeń Koncepcyjnych, 
a która nie jest wprost wyrażona w RachU, jest sprawdzalność. Ta cecha pomaga upewnić 
użytkowników, że informacja rzetelnie przedstawia dane zdarzenie ekonomiczne. 
Sprawdzalność oznacza, że różni znający zagadnienie i niezależni obserwatorzy mogliby 
osiągnąć konsensus (choć niekoniecznie całkowitą zgodę), iż ujęcie zdarzenia jest rzetel-
ne. Do osiągnięcia sprawdzalności konieczne jest prowadzenie właściwej ewidencji zda-
rzeń gospodarczych w księgach i ma na nią bezpośredni wpływ odpowiednio dobrany 
plan kont.

Kolejne zasady znajdujemy w  MSR 1: uczciwej (rzetelnej) prezentacji, kontynuacji 
działalności, memoriału, istotności, zakazu kompensat. Są to zasady zgodne z opisa-
nymi powyżej wg RachU. Należy jednak zwrócić uwagę, że ani w Założeniach Koncep-
cyjnych, ani w samych MSR nie ma odwołania do zasady współmierności przychodów 
i kosztów. W pewnych przypadkach może to oznaczać, że koszt rozpoznamy w wyniku 
jednostki w okresie wcześniejszym niż związany z tym przychód. Będzie tak, jeżeli do 
poniesienia kosztów jednostka jest bezwzględnie zobowiązana, a przychód jest przyszły 
i niepewny.
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1.3. Zasady (polityka) rachunkowości

1.3.1. Zakres polityki rachunkowości
Plan kont to część polityki (zasad) rachunkowości przedsiębiorstwa. Polityka ta to ele-
ment szerzej rozumianej rachunkowości jednostki gospodarującej, która obejmuje 
(art. 4 ust. 3 RachU):

 – owe przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
 – prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących 

zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 – okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu akty-

wów i pasywów;
 – wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 – sporządzanie sprawozdań finansowych;
 – gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej RachU;
 – poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzia-

nych RachU. 

Zasady (politykę) rachunkowości określa się jako wybrane i stosowane przez jednostkę 
rozwiązania dopuszczone RachU, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaga-
ną jakość sprawozdań finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 11 RachU). 

 y Dokumentacja polityki rachunkowości

Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na to, 
czy stosuje PSR czy MSR, powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim 
przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. W szczególności polityka rachun-
kowości obejmuje (art. 10 ust. 1 RachU): 
1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
2) opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 
3) opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: 

a) zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady 
klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 
powiązania z kontami księgi głównej, 

b) wykaz ksiąg rachunkowych, a  przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy 
użyciu komputera – wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 
informatycznych nośnikach danych z  określeniem ich struktury, wzajemnych 
powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w proce-
sach przetwarzania danych, 
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c) opis systemu przetwarzania danych, a  przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
przy użyciu komputera – opis systemu informatycznego, zawierający wykaz pro-
gramów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz 
z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, 
w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 
przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia 
jego eksploatacji;

4) opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, 
ksiąg rachunkowych i  innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych 
w nich zapisów.

Zakres dokumentacji wynikający z przepisów RachU ma charakter otwarty. Każda jed-
nostka, jeżeli uzna to za stosowne, może rozszerzyć ten zakres, dostosowując go do wła-
snych potrzeb. 

Dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości ustala kierownik jednost-
ki – czyli np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnej – zarząd. Potwierdza on na 
piśmie w decyzji (uchwale) przyjęcie zasad rachunkowości, spośród określonych RachU, zwłaszcza 
możliwych do wyboru, zapewniających w warunkach danej jednostki rzetelne, bezbłędne, spraw-
dzalne i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dla zwiększenia czytelności niektóre szczegóło-
we ustalenia, dotyczące np.: wykazu kont syntetycznych, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz 
ustalania wyniku finansowego, mogą zostać opracowane w formie załączników stanowiących inte-
gralną część zarządzenia w sprawie zasad polityki rachunkowości.

Przyjęte do stosowania rozwiązania powinny uwzględniać specyfikę działalności danej 
jednostki oraz umożliwiać sporządzanie w terminie obowiązujących jednostkę sprawoz-
dań finansowych (zwłaszcza rocznego sprawozdania finansowego) i deklaracji podatko-
wych. Mają też służyć kontroli rozrachunków wszelkiego rodzaju i rozliczaniu osób za-
trudnionych na warunkach umowy o pracę z powierzonego im mienia. Powinny również 
uwzględniać potrzeby kierownictwa w zakresie bieżącej analizy i oceny sytuacji finanso-
wej oraz umożliwiać sprawowanie skutecznej kontroli dokonywanych operacji gospo-
darczych w związku z prowadzoną przez jednostkę działalnością.

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości powinna stanowić dla pracowników księgowości 
swoisty podręcznik. Jej zalety dają się poznać między innymi w przypadku zmiany obsady działu – 
pozwalają nowym pracownikom szybko zapoznać się ze specyfiką przyjętych w danym przedsię-
biorstwie rozwiązań ewidencyjnych. Przyspiesza i ułatwia również proces badania sprawozdań fi-
nansowych przez biegłego – zamiast wyjaśniać każdy szczegół na wielogodzinnych spotkaniach 
angażujących księgowość i kierownictwo przedsiębiorstwa, w wielu kwestiach możemy biegłego 
skierować do zatwierdzonej i obowiązującej w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.

Poza obowiązkową dokumentacją, wymaganą według art.  10 ust.  1 RachU, jednostka 
może przyjąć także inne ustalenia. Dodatkowe procedury tworzy się w celu klasyfikacji 
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zdarzeń (operacji) gospodarczych zgodnie z  potrzebami przedsiębiorstwa i  w  celu 
wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej. Mają one zazwyczaj odzwierciedlenia 
w zasadach prowadzenia ksiąg pomocniczych. Przykładowo, mogą nimi być: 
1) procedura obiegu dokumentów regulująca zasady ich sporządzania, obiegu i  kon-

troli, a  także przekazywania na odpowiednim etapie do  komórki księgowości. 
Uzupełnieniem takiej procedury mogą być szczegółowe instrukcje wewnętrzne 
regulujące szczegółowo, np.: zasady akceptacji, księgowania i  archiwizacji faktur 
zakupowych; zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentacji kasowej lub ra-
portów obrotów w placówkach handlowych;

2) instrukcje inwentaryzacyjne regulujące zasady i  terminy inwentaryzacji, zasady 
postępowania wyjaśniającego w sprawie niedoborów i nadwyżek lub szkód stwier-
dzonych w składnikach majątkowych na podstawie spisu z natury;

3) zasady pozaksięgowej kontroli zużycia materiałów do wytwarzania produktów (wy-
robów i usług) oraz na cele działalności ogólnogospodarczej;

4) instrukcje określające w jakich sytuacjach, w jakich terminach i w jakiej formie wy-
stawiane są dowody zastępcze;

5) opis metod ustalania stopnia zaawansowania niezakończonych usług długotermino-
wych.

Jednostki, tworząc dokumentację określającą zasady (politykę) rachunkowości, często 
nie są w stanie przewidzieć operacji gospodarczych, które wystąpią w przyszłości. Dlate-
go mogą podejmować decyzje o wyborze metody rozliczania pewnych zdarzeń gospo-
darczych w momencie ich zaistnienia. Wówczas wystarczy pisemna adnotacja kierowni-
ka jednostki wprowadzająca zasady i  metody ich rozliczenia, która w  formie aneksu 
zostanie dołączona do dokumentacji polityki rachunkowości. 

1.3.2. Procedura tworzenia polityki rachunkowości
Tworzenie polityki rachunkowości składa się z kilkunastu etapów, które równocześnie są 
głównymi jej elementami. 

Pierwszym etapem jest ustalenie momentu rozpoczęcia roku sprawozdawczego (czy 
jest to np. 1 stycznia, czy 1 lipca) oraz przyjęcie tzw. okresów sprawozdawczych, tj. rok, 
półrocze, kwartał, miesiąc.

Po drugie, należy określić rodzaj działalności, która będzie uznana w danej jednostce 
za działalność podstawową oraz określić tzw. działalność ogólnego zarządu i inną, która 
będzie wspierała podstawową działalność gospodarczą jednostki.

Gdy mamy już określony rok obrotowy i rodzaj działalności (co w praktyce najczęściej ma 
miejsce przy zakładaniu przedsiębiorstwa), zanim przejdziemy do dalszego precyzowania 
polityki rachunkowości, zwykle wybieramy system informatyczny, który będzie służył 
do prowadzenia ksiąg. Trzecim więc etapem przy tworzeniu polityki rachunkowości bę-
dzie opisanie systemu przetwarzania danych, czyli dokonanie opisu wybranego systemu 




