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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

Karta Nauczyciela – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967 ze zm.)

komunikat nr 23 – komunikat nr  23 Ministra Finansów z  16.12.2009  r. 
w  sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
fi nansów publicznych (Dz.Urz. MF poz. 84)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 
poz. 483 ze zm.)

k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. –  Kodeks pracy (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 917 ze zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. 
z 13.09.2017 r.   w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających sie-
dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
poz. 1911)

rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.01.2018 r. 
z 9.01.2018 r.   w  sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 

ze zm.)
r.s.e.m.b. – rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodo-

wego z  29.10.2008  r. w  sprawie sposobu ewidencji mate-
riałów bibliotecznych (Dz.U. poz. 1283)

u.f.p. – ustawa z  27.08.2009  r. o  fi nansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z  15.02.1992  r. o  podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)
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u.r. – ustawa z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 395 ze zm.)

pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.)

ustawa o ZFŚS – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.)

Inne

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
Biul.NDFP – Biuletyn orzecznictwa w  sprawach o  naruszenie dyscy-

pliny fi nansów publicznych
GKO – Główna Komisja Orzekająca
GUS – Główny Urząd Statystyczny
KSR – Komitet Standardów Rachunkowości
KŚT – Klasyfi kacja Środków Trwałych
NBP – Narodowy Bank Polski
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych
PRB – Poradnik Rachunkowości Budżetowej
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
RKO – Regionalna Komisja Orzekająca
ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



WSTĘP

Jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty w  Polsce są przede 
wszystkim szkoły i przedszkola. Jest to podstawowa i liczebnie przewa-
żająca grupa jednostek tego systemu. Obok szkół i przedszkoli do syste-
mu oświaty należą również inne placówki oświatowe, jak np. schroniska 
młodzieżowe, bursy, placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki do-
kształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne. Głównym źródłem prawa dla tych podmiotów jest ustawa 
z  14.12.2016  r. –  Prawo oświatowe (Dz.U. z  2018  r. poz.  996 ze  zm.), 
a  w  zakresie sposobu fi nansowania oświaty i  gospodarki fi nanso-
wej ustawa z 27.10.2017 r. o fi nansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
poz. 2203).

Rachunkowość szkół, przedszkoli i  innych placówek oświatowych 
– zwanych dalej jednostkami oświatowymi – jest prowadzona według 
przepisów ustawy z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 395 ze zm.). Ze względu na to, że omawiane podmioty są jednost-
kami sektora fi nansów publicznych, obowiązują je również zasady 
szczególne określone w ustawie z 27.08.2009 r. o fi nansach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i przede wszystkim w wydanym na jej 
podstawie rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, bud-
żetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911). Złożoność 
i  specyfi ka działalności jednostek oświatowych niejednokrotnie po-
wodują w praktyce problemy i wątpliwości interpretacyjne w zakresie 
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ich rachunkowości. Zamierzeniem autorki było przybliżenie i usyste-
matyzowanie zagadnień z  obszaru gospodarki fi nansowej jednostek 
oświatowych, w  tym w szczególności ich rachunkowości, z uwzględ-
nieniem wprowadzonych zmian w tym obszarze, które obowiązują od 
1.01.2018 r.

Książka została podzielona na pięć części.

Rozdział I  odnosi się do szczególnego statusu i  zasad gospodarki 
fi nansowej jednostek budżetowych. Jest to podstawowa forma, w któ-
rej działalność prowadzą jednostki oświatowe. Zrozumienie specyfi -
ki jednostek budżetowych w połączeniu z  zasadami funkcjonowania 
jednostek oświatowych, wyznaczonymi przede wszystkim przepisa-
mi Prawa oświatowego, stanowi podstawę do dalszych rozważań do-
tyczących organizacji i zasad ich rachunkowości, ewidencji księgowej 
i sprawozdawczości.

Każda jednostka oświatowa jest zobowiązana do posiadania dokumen-
tacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. 
Stanowi ona przedmiot rozdziału II. Omówiono w nim zasady rachun-
kowości obowiązujące jednostki oświatowe, w tym zasady szczególne. 
Scharakteryzowano elementy składające się na dokumentację zasad 
(politykę) rachunkowości jednostki oświatowej. Istotną jej część stano-
wi zakładowy plan kont. W rozdziale II podano wytyczne dotyczące 
jego tworzenia w jednostkach oświatowych. W zakończeniu przedsta-
wiono wykaz kont dostosowany do potrzeb jednostek oświatowych, 
który posłużył jako baza ewidencji omówionej w rozdziale IV.

W rozdziale III skupiono się na wybranych elementach z obszaru orga-
nizacji rachunkowości. Opisano zasady prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. Przybliżone zostały sposoby zorganizowania obsługi fi nansowej 
szkół, przedszkoli i  innych placówek oświatowych. Wskazano zasady 
tworzenia i funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w tych 
jednostkach.

Rozdział IV stanowi najobszerniejszą część publikacji. Przedstawia ty-
powe księgowania na kontach mających zastosowanie w  jednostkach 
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oświatowych będących w szczególności samorządowymi jednostkami 
budżetowymi. Charakterystyczne zagadnienia i  zapisy księgowe wy-
stępujące na poszczególnych kontach pogrupowano i  opisano w  po-
dziale na zespoły planu kont. Dodatkowo zilustrowano je na licznych 
schematach oraz przykładach, pomocnych w ewidencji zdarzeń gospo-
darczych zachodzących w jednostkach oświatowych. Księgowania na 
kontach syntetycznych uzupełniono o zapisy występujące na kontach 
pozabilansowych stosowanych przez jednostki oświatowe.

W zakończeniu książki scharakteryzowano zakres sprawozdawczości 
szkół i placówek oświatowych. Obejmuje ona przede wszystkim spra-
wozdania fi nansowe oraz sprawozdania odzwierciedlające procesy 
gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych.

W celu ułatwienia prowadzenia ewidencji pracownikom działów księ-
gowości jednostek oświatowych w załączniku podano syntetycznie  uję-
te typowe księgowania, mogące wystąpić w ich jednostkach.

Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników służb fi nansowo-
-księgowych szkół, przedszkoli i  innych placówek oświatowych jako 
pomoc w ich codziennej pracy, jak i dla wszystkich, którzy chcą zrozu-
mieć specyfi kę rachunkowości budżetowej prowadzonej przez jednost-
ki oświatowe.





Rozdział I

SZKOŁA JAKO JEDNOSTKA SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. System oświaty w Polsce

Według Prawa oświatowego: „Oświata w  Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami 
zawartymi w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a  także wska-
zaniami zawartymi w  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 
Konwencji o  Prawach Dziecka. Nauczanie i  wychowanie –  respek-
tując chrześcijański system wartości –  za podstawę przyjmuje uni-
wersalne zasady etyki. Kształcenie i  wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz po-
szanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczes-
nym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna 
zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatel-
skich w oparciu o  zasady solidarności, demokracji, tolerancji, spra-
wiedliwości i wolności”.

Podstawę prawną systemu edukacji w  Polsce stanowi Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.). W jej 
rozdziale II „Wolności, prawa i  obowiązki człowieka i  obywatela” 
wśród wolności i  praw ekonomicznych, socjalnych i  kulturalnych 
wymienione zostały te, których realizacja odbywa się w ramach tego 
systemu. Zgodnie z art. 70 Konstytucji RP:
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1) każdy ma prawo do nauki; nauka do 18. roku życia jest obo-
wiązkowa; sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa 
ustawa;

2) nauka w  szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może do-
puścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publicz-
ne szkoły wyższe za odpłatnością;

3) rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż 
publiczne;

4) obywatele i  instytucje mają prawo do zakładania szkół pod-
stawowych, ponadpodstawowych i  wyższych oraz zakładów 
wychowawczych. Warunki zakładania i  działalności szkół nie-
publicznych oraz udziału władz publicznych w ich fi nansowaniu, 
a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami 
wychowawczymi, określa ustawa;

5) władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i  równy 
dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy 
indywidualnej pomocy fi nansowej i  organizacyjnej dla uczniów 
i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa;

6) zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych 
w ustawie.

Konstytucja RP odsyła do szczegółowego unormowania wymienio-
nych kwestii na drodze ustawowej.

System oświaty zapewnia w szczególności (art. 1 pr. ośw.):
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 

do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania 
i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w  rozwoju ku 

pełnej dojrzałości w sferze fi zycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 
duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania 
z zakresu profi laktyki problemów dzieci i młodzieży;

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne 
podmioty;

5) dostosowanie treści, metod i  organizacji nauczania do możli-
wości psychofi zycznych uczniów, a  także możliwość korzystania 
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z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 
dydaktycznej;

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez 
dzieci i  młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie 
i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidu-
alnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspo-
zycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie 
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form 
i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożli-
wianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz 
ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożli-
wia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

10) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogól-
nego, zdobywania lub zmiany kwalifi kacji zawodowych i specjali-
stycznych;

11) zmniejszanie różnic w  warunkach kształcenia, wychowania 
i  opieki między poszczególnymi regionami kraju, a  zwłaszcza 
ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

12) kształtowanie u  uczniów postaw prospołecznych, w  tym po-
przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu spo-
łecznym;

13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce na-
rodowej i światowej;

14) utrzymywanie bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

15) upowszechnianie wśród dzieci i  młodzieży wiedzy o  zasadach 
zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjają-
cych jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i ży-
ciowej;

17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów ryn-
ku pracy;
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