
Nowe rozporządzenie w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont 

10 styczeń 2018r. 



PROGRAM WEBINARIUM: 

I. Zmiany w zasadach rachunkowości 

1. Wprowadzenie definicji jednostki nadrzędnej. 

2. Zmiana w zakresie kasowego realizowania dochodów. 

3. Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi 

w zakresie rachunkowości. 

II. Zmiany we wzorcowym planie kont 

1. Zmiany w załącznikach stanowiących wykaz kont w 

zakresie poszczególnych opisów kont. 
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PROGRAM WEBINARIUM: 

2. Nowe konto 235. 

3. Zmiany w zakresie prowadzenia kont 

pozabilansowych. 

III. Zmiany w sprawozdawczości finansowej 

1. Nowa cześć sprawozdania finansowego – informacja 

dodatkowa 

2. Bilans budżetu państwa 

IV. Pytania słuchaczy 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Wprowadzenie definicji jednostki nadrzędnej. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z 

dnia 13 września 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, wydane na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – 2017.1911 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Wprowadzenie definicji jednostki nadrzędnej. 

§ 2.[Definicje]  

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

(…) 

4) jednostce nadrzędnej – rozumie się przez to jednostkę obsługującą organ 

będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę 

budżetową lub któremu podlega ta jednostka; 

5) środkach trwałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd 

lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Zmiana w zakresie kasowego realizowania dochodów. 

§ 4.[Księgi rachunkowe]  Państwowe jednostki budżetowe ujmują w 

księgach rachunkowych: 

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu 

państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów 

lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

2) wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub 

zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności 

w danym roku budżetowym 

– z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych 

przepisach - w poprzedniej wersji zdanie występowało zarówno w pkt. 1 

jak i 2 – ZMIANA REDAKCYJNA 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości. 

RMFiR po 1 stycznia 2018r. RMFiR przed 1 stycznia 2018 

Rozdział 3 

 

Szczególne zasady 

rachunkowości dla placówek 

 

§ 15. [Prowadzenie rachunkowości 

w walutach] Placówki prowadzą 

rachunkowość w walutach 

wynikających z zatwierdzonych 

planów finansowych lub w 

walutach określonych przez 

jednostkę obsługującą organ, 

któremu placówka podlega. 

 

2. Skreślony 

Rozdział 3 

Szczególne zasady 

rachunkowości dla placówek 

 

§ 10. [Prowadzenie rachunkowości 

w walutach] 1. Placówki prowadzą 

rachunkowość w walutach 

zatwierdzonych planów 

finansowych lub w walutach 

określonych przez dysponenta 

części budżetowej. 

 

2. Dysponent części budżetowej 

może powierzyć prowadzenie 

rachunkowości placówki innej 

placówce lub jednostce. 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości. 

Do sprawozdań za 2017. (obowiązujące do 31.12.2017r.) 

§ 25.[Podmioty podpisujące sprawozdania finansowe, bilanse]  

 

1. Sprawozdanie finansowe jednostki i placówki podpisują odpowiednio 

kierownik jednostki i główny księgowy albo kierownik placówki i 

księgowy placówki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

podpisują zarząd i skarbnik. 

3. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki 

samorządu terytorialnego podpisuje zarząd i skarbnik. 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości. 

Do sprawozdań za 2017. (obowiązujące do 31.12.2017r.) 

§ 33.[Organy podpisujące sprawozdania finansowe i bilanse]  

1. Sprawozdanie finansowe jednostki i placówki podpisują odpowiednio 

kierownik jednostki i główny księgowy albo kierownik placówki i 

księgowy placówki. 

2. Bilans budżetu państwa podpisują minister właściwy do spraw 

finansów publicznych i główny księgowy budżetu państwa. 

3. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

podpisują zarząd i skarbnik. 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości. 

Do sprawozdań za 2017. (obowiązujące do 31.12.2017r.) 

4. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 

podpisują zarząd i skarbnik. 

5. Łączne sprawozdanie finansowe podpisują kierownik i główny księgowy jednostki 

sporządzającej to sprawozdanie. 

6. Sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej, o której mowa w: 

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 

2) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 

3) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z 

późn. zm.3)) 

– podpisują kierownik jednostki obsługującej odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań 

wynikających z przepisów odrębnych i główny księgowy jednostki obsługującej, o której 

mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym albo ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości. 

Do sprawozdań za 2017. (obowiązujące do 31.12.2017r.) 

4. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki 

samorządu terytorialnego podpisują zarząd i skarbnik. 

5. Łączne sprawozdanie finansowe podpisują kierownik i główny 

księgowy jednostki sporządzającej to sprawozdanie. 

6. Sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej, o której mowa w: 

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1875), 

2) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1868), 
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ZMIANY W ZASADACH RACHUNKOWOŚCI 

Doprecyzowanie zapisów dotyczących wspólnej obsługi w zakresie rachunkowości. 

Do sprawozdań za 2017. (obowiązujące do 31.12.2017r.) 

3) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.3)) 

– podpisują kierownik jednostki obsługującej odpowiednio do 

zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów 

odrębnych i główny księgowy jednostki obsługującej, o której 

mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

albo ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 
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ZMIANY WE WZORCOWYM PLANIE KONT 

    Zmiany w załącznikach stanowiących wykaz kont w zakresie 

poszczególnych opisów kont. 

Rozdział 4 Plany kont 

§ 19. [Plan kont]  

1. Plan kont dla: 

1) budżetu państwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia; 

3) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa 

załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) placówek określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

2. Plan kont stanowi podstawę do opracowania zakładowego planu kont. 
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ZMIANY WE WZORCOWYM PLANIE KONT 

    Zmiany w załącznikach stanowiących wykaz kont w zakresie 

poszczególnych opisów kont. 

RMFiR po 1 stycznia 2018r. RMFiR przed 1 stycznia 2018r. 

§ 20.[Ustalanie zakładowego planu kont]  

1. Ustalając zakładowy plan kont, należy 

się kierować następującymi zasadami: 

(…) 

2) plan kont dla budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być 

uzupełniony o wybrane konta niezbędne 

do ewidencji operacji budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego z planu kont 

dla jednostek budżetowych i 

samorządowych zakładów budżetowych; 

§ 15.[Zakładowy plan kont] 

1. Ustalając zakładowy plan kont, należy się 

kierować następującymi zasadami: 

(…) 

2) plan kont dla budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być 

uzupełniony, w miarę potrzeby, o właściwe 

konta planu kont dla jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych; 
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Można będzie zatem łączyć wybrane konta z zał. nr 3 z kontami z zał. 1 i 2. 

Natomiast niewłaściwe będzie łączenie kont z zał. 2 i 3 w jeden ZPK  

Dodatkowo pkt. 4 – uwzględnić ustalenie jednostki nadrzędnej. 



ZMIANY WE WZORCOWYM PLANIE KONT 

    Zmiany w załącznikach stanowiących wykaz kont w zakresie 

poszczególnych opisów kont. 

W załączniku nr 3 do ustawy wprowadzono też zmiany – zarówno o 

charakterze technicznym (powtórzenia i powielenia oraz nieścisłości), 

jak i dostosowującym plan kont do nowych regulacji.  

Wykaz kont budżetu państwa poszerzono o: 

930 „Niewykonane wydatki”,  

940 „Niewygasające wydatki”,  

960 „Skumulowany wynik budżetu państwa”  

968 „Rozliczenia z tytułu prywatyzacji”. 
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ZMIANY WE WZORCOWYM PLANIE KONT 

    Zmiany w załącznikach stanowiących wykaz kont w zakresie 

poszczególnych opisów kont. 

W porównaniu z rozporządzeniem poprzedzającym zmiany w opisie 

kont wprowadzono w opisach operacji ujmowanych na kontach 

zespołów: 0, 3 i 5 oraz w opisach następujących kont: 011, 015, 030, 

077, 080, 130, 137, 138, 139, 403, 720, 800, 820, 870 i 999 (konto 

pozabilansowe), przy czym wprowadzone zmiany w bardzo 

minimalnym stopniu wpływają na zasady ich funkcjonowania . 

Opisy pozostałych zespołów kont i poszczególnych kont dla jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych pozostały 

niezmienione. 
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ZMIANY WE WZORCOWYM PLANIE KONT 

    Nowe konto 235 

Konto 235 – „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu 

podatków” 

Konto 235 służy do ewidencji w izbach administracji skarbowej operacji 

rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków realizowanych 

przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych. 

Na stronie Wn konta 235 ujmuje się, na podstawie rocznych 

jednostkowych sprawozdań budżetowych, dochody budżetowe z tytułu 

podatków przekazanych przez organy podatkowe na rachunek budżetu 

państwa w korespondencji z kontem 720. 
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ZMIANY WE WZORCOWYM PLANIE KONT 

    Nowe konto 235 

Konto 235 – „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu 

podatków” 

Na stronie Ma konta 235 ujmuje się, na podstawie rocznych łącznych 

sprawozdań budżetowych, przeksięgowania dochodów budżetowych z 

tytułu podatków przekazanych przez organy podatkowe na rachunek 

budżetu państwa, na konto 800. 
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ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI – od sprawozdań za 2018r. 

    Nowa cześć sprawozdania finansowego – informacja dodatkowa 

Sprawozdanie finansowe w sektorze budżetowych rozszerzono o 

informację dodatkową. Jej zakres wskazany zostanie w załączniku 

(załącznik nr 12) do rozporządzenia.  

To cześć sprawozdania finansowego „PRZEJĘTA W CZĘŚCI” z ustawy o 

rachunkowości, kiedy to do sprawozdania finansowego należy dodać 

informację dodatkową. 

Np. Elementy polityki rachunkowości, zakres zmian ŚT, odpisy 

aktualizujące, strukturę należności… ect. 
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ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI – od sprawozdań za 2018r. 

    Bilans budżetu państwa. 

Po raz pierwszy zostanie sporządzony bilans budżetu państwa – 

załącznik nr 8. 

Jest to związane zamierzeniami Komisji Europejskiej w zakresie 

harmonizowania rachunkowości w JSFP w całej UE, co ma posłużyć 

wdrożeniu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Finansów 

Publicznych – a to ma zapewnić zwiększenie przejrzystości i 

transparentności finansów publicznych oraz możliwości porównywania. 

Jest to pierwszy etap związany z przygotowaniem „bilansu otwarcia, 

„bilansu startowego” – obejmującego zobowiązania i aktywa sektora.  
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PYTANIA… ??? 

Pytania uczestników 

webinarium  

????  
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