
Spis treści

] euttlrkach
§śI3p ..........,.

9

11

l. TeoreĘczne zagadnienia finansów putllicznych 13

Definicje podstawowych pojęć zzakresu finansów publicznych.. 1,3

Zakes sektora finansów publicznych 2I
Funkcje i zasady finansów publicznych 22

Ęsryplina finansów publicznych 26

2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego 35

Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego 35
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego....,...................... 39
Memoriałoweukierunkowanierachunkowościwsektorzepublicznym,. 44

3. Szczególne zasady rachunkowości tludżetowej.,................. 47

Istota i zakres rachunkowości budżetowej... 47
Zastosowanie klasyfikacji budżetowej 51

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości............... 59
Charakterystyka zakładowego planu kont.......,...... 66

4. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego ..........,.......,....... 100

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów ipoĘczek..... .................... 100
Ewidencja rozrachunków irozliczęń..-. ... 105

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych ............. 109

Ewidencja wyniku wykonania budżetu......,. .....,.....,...,.... 116

Ewidencja podatków w organie podatkowym ............,... 119

5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów
publicznych .,..................... 128

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych .,.................. 128



Spis treści

Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych .......,.......,,......, 136

Tryb dokonyruania zmian w planach finansowl,gh jednostek budżetowych ............ I44
Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budzetowę ...,....... 145

Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów
budzetowych .................. 149

Zasady obslugi rachunków bankowych... ...................... 1_53

6. Korespondencja rrybranych k<lnt jednostek budżetowych i samorządowych
zakladów budżetowych w ukladzie zespolów planu kont ,,........ 160

Majątek trwały......,.... ....... 160

Śroclki pieniężne .........,..... l73
Rozrachunki ,...,,.......,........ 177

Materiały i towary,,,...... ..., 184

Kosz§ według rodzajów i ich rozliczenie ,,................ ......................... 191

Koszfy według typów działalności i ich rozliczenic ................,. .......... ż01
Produkty .,.. 207

Przychody i koszĘ ich uzyskania .....,...... 274

Fundusze. rezenłry i wynik finansowy .... 224

Konta pozabilansowe ....... 235

7. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych ...................... ż5l

Ewidencja dochodów i wydatków... ......... 25I
Eu,idencia kosztów i przychodów ........... 259

Ustalenie i podzial wyniku finansowego jednostki budżetowej ......,. ż72

Rachunek dochodów jednostek budżetowych ............, 276

8. Specyfika rachunkowości samorządowych zakladów budżetowych ,.............. 293

Ewidencja kosztów i przychodów ........... 293

Ustalanie wyniku finansowego ...,..,........ 294

Rozliczenia z budzetem ... 296

Przyklady planu finansowego ijego realizacji....... ....... 297

9. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej i źródel zagranicznych..................... 305

Zadania i zakes funduszy pomclcolłyclr ..,.......,..,.....,.. 305

Konta do ewidencji funduszy pomocowych .................. 309

Ewidencja wykorzystania tunduszy pomocclwych ....... 316

10. Sprawozd,awczość budżetowa i finansowa. ...........,. 32ż

Regulacje prawne sprawozdawczości ............. .............. 322

Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i jednostki zobowiązane

do ich sporządzania........... .,................. 326

Rodzaje sprarvozdań rv zakręsie operacji finansowych, terminy i jednostki

zclborliazane do ich sporzildzania,.....,.... .......,,..,....... 343



JDm T§:

i*caje sprawozdań z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym,
:=rninl, i jednostki zobowiązane do ich sporządzania ........,.......... 347

!::-it tizdawczość finansowa ....,.....,,......,. ..................... 351

l x,, liontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów
publicznych .,..,.......,......... 364

P_.iecie i zakres kontroli zarządczej ...,... 364
S:_lndardy kontroli wewnętrznej podstawą tworzenia standardów audytu

$e§,nętrznego i kontroli zarządczej ......................... 366
T=..ren-czne zagadnienia audytu wewnętrznęgo.....,........,..... .............. 378
Snndardy audytu wewnętrznego,................... ................ 386
R.ezulacje prawne audytu wewnętrznego ....,................. 395
\{etodvka audytu wewnętrznego...........,........ .............,.. 402

1]. Rachunkowość zarządczaw sektorze finansów publicznych ..., 4I7

1_1. Test i ćwiczenia sprawdzające.................... ,,...........,.. 422

Test,............. ...................... 4Ż2
Crviczenia sprawdzające ... 427

-::iratura..,.. 
....,.. 439

I:_ceks Ą^<


