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RACHUNKOWOŚĆ 

• Prawo podatkowe (karta podatkowa, ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów)

• Prawo bilansowe



RACHUNKOWOŚĆ 
Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, 
z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania 
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w 
organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób 
prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób 
fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich 
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 
poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 
polskiej 1.200.000 euro;

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, 
przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach 
inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub 
przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez 
względu na wielkość przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 
budżetowych,

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

c) państwowych funduszy celowych;

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem 
spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców 
zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej;

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację 
zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku 
roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 
fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości 
określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli 
ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 
za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 
1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed 
rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym 
urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem 
dochodowym.

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 
zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.



KSIĘGI RACHUNKOWE
• Art. 13. 1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum 

zapisów) i sald, które tworzą:

• 1) dziennik;

• 2) księgę główną;

• 3) księgi pomocnicze;

• 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

• 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

• 2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi 

uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie 

oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej 

części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.

• 3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w 

formie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania 

umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów 

dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na 

informatyczny nośnik danych.

• 4. Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:

• 1) trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda 

księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku 

komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), 

nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania;

• 2) wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty 

sporządzenia;

• 3) przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

• 5. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić 

automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki 

komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie 

numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na 

kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

• 6. Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za 

równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na 

informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie 

krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.



DOWODY KSIĘGOWE
• KP – kasa przyjmie 

• KW – kasa wypłaci

• LT – likwidacja środka trwałego

• Mm – przesunięcie 
międzymagazynowe

• OT – przyjęcie środka trwałego

• Pk – polecenie księgowe

• PT – przyjęcie środka trwałego

• Pw – przyjęcie wyrobów 
gotowych

• Pz – przyjęcie zewnętrzne

• Po – przyjęcie odpadów

• R-k – rachunek

• RK – raport kasowy

• Rw – pobranie materiału

• WB – wyciąg bankowy

• Wz – wydanie zewnętrzne

• Zw – zwrot wewnętrzny 
materiałów



PLAN KONT
Art. 83. 1. W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenia nakładu pracy związanego z ustaleniem 

zakładowych planów kont mogą być stosowane wzorcowe plany kont.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzorcowe plany kont:

1) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla banków;

2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dla jednostek działających na podstawie przepisów o 

obrocie papierami wartościowymi;

3) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dla funduszy inwestycyjnych;

4) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub funduszy 

emerytalnych;

5) (uchylony);

6) dla pozostałych jednostek;

7) po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego - dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.



PLAN KONT

Zespół 0 Majątek Trwały

010 Środki trwałe

020 Wartości niematerialne i prawne

030 Finansowy majątek trwały

070 Umorzenie środków trwałych

072 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

080 Inwestycje



PLAN KONT
Zespół 1 Środki pieniężne

100 Kasa

130 Rachunek bieżący

135 Kredyty bankowe długoterminowe

136 Kredyty n bankowe krótkoterminowe

137 Kredyty bankowe przeterminowane

139 Inne rachunki bankowe

141 Krótkoterminowe papiery wartościowe

149 Inne środki pieniężne



PLAN KONT
Zespół 2 Rozrachunki i 
Roszczenia

200 Rozrachunki z odbiorcami

210 Rozrachunki z dostawcami

215 Zobowiązania wekslowe

220 Rozrachunki publicznoprawne

221 Rozrachunki z budżetami

223 Rozrachunki z tytułu VAT

230 Rozrachunki z tytułu 
wynagrodzeń

231 Rozliczenie wynagrodzeń

235 Rozliczenie niedoborów i szkód

236 Rozliczenie nadwyżek

237 Roszczenia sporne

238 Należności z tytułu 
niedoborów i szkód

239 Pozostałe rozrachunki z 
pracownikami

240 Pozostałe rozrachunki



PLAN KONT
Zespół 3 Materiały i Towary

300 Rozliczenia zakupu

310 Materiały

320 Towary

330 Opakowania

340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

350 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

360 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań

Konto pozabilansowe

390 zapasy obce



PLAN KONT
Zespół 4 Koszty według rodzaju i 
ich rozliczanie

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i energia

402 Usługi transportowe

403 Usługi remontowe

404 Usługi pozostałe

405 Wynagrodzenia

406 Świadczenia na rzecz 

pracowników

407 Pozostałe świadczenia na rzecz 
pracowników

408 Podróże służbowe

409 Podatki obciążające koszty

410 Pozostałe koszty

490 Rozliczenie kosztów



PLAN KONT
Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczanie

500 Koszty produkcji podstawowej

501 Koszty wydziałowe

502 Koszty sprzedaży

503 Koszty zakupu

510 Koszty handlowe

530 Koszty działalności pomocniczej

550 Koszty ogólne zarządu

580 Rozliczenie produkcji



PLAN KONT

Zespół 6 Produkty

600 Produkty gotowe

610 Produkcja nie zakończona

620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów

640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów



PLAN KONT
Zespól 7 Przychody

700 Przychody z e sprzedaży

701 Koszt własny sprzedaży

702 Wartość sprzedaży towarów według cen zakupu

750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe

760 Pozostałe przychody operacyjne

761 Pozostałe koszty operacyjne

770 Zyski nadzwyczajne

771 Straty nadzwyczajne



PLAN KONT
Zespół 8 Fundusze i kapitały

800 Fundusz założycielski

801 Fundusz przedsiębiorstwa

802 Fundusz udziałowy

803 Fundusz zasobowy

804 Kapitał akcyjny

805 Kapitał zapasowy

806 Kapitał rezerwowy

807 Kapitał zakładowy

825 rozliczenie wyniku finansowego

840 Rezerwy i przychody przyszłych 
okresów

850 Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

852 Pozostałe fundusze specjalne

860 Wynik finansowy

870 Podatek dochodowy i inne 
obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego



ZASADY
• Zasada wiarygodności (rzetelnego obrazu) – (art. 4 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości). Zasada ta polega na tym, że dane przyjęte za podstawę wyceny 
aktywów i pasywów, które wynikają z ksiąg rachunkowych, mają odzwierciedlać 
stan rzeczywisty dokonanych przez jednostkę operacji i umożliwiać rzetelną 
wycenę aktywów i pasywów oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. 
Oznacza to, że dane, które wynikają z ksiąg rachunkowych, mają zgodnie ze 
stanem faktycznym odzwierciedlać informacje służące za podstawę sporządzenia 
rocznego sprawozdania finansowego i jednocześnie umożliwiać skuteczną 
kontrolę dokonanych operacji, a także prawidłową wycenę aktywów i pasywów.

• Zasada przewagi treści nad formą – (art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości). 
Zasada ta oznacza, że w razie kolizji między zasadą rzetelnego obrazu a 
wymaganiami określonymi przepisami prawa przyjmuje się rzeczywistą treść 
ekonomiczną operacji. Zasada ta jest stosowana w wyjątkowych sytuacjach. 
Zazwyczaj wymagane jest omówienie problemu w dodatkowych informacjach i 
objaśnieniach łącznie z podaniem uzasadnienia przyjętych rozwiązań oraz 
określeniem skutków dla bilansu i rachunku zysków i strat.



ZASADY
• Zasada ciągłości – (art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Zasada ta nakazuje przyjęte 

przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości stosować w sposób ciągły. W związku z 
tym bilans otwarcia kolejnego roku obrotowego musi być taki sam jak bilans zamknięcia 
poprzedniego roku.

• Zasada kontynuacji – (art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości) – jeżeli nie przewiduje się 
likwidacji jednostki lub ograniczenia jej działalności, to wycena aktywów i pasywów 
następuje po rzeczywistych cenach nabycia lub kosztach wytworzenia z uwzględnieniem 
planowanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych.

• Zasada memoriału – (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Np. należne pracownikom 
wynagrodzenia za grudzień (mimo że wypłacone w styczniu następnego roku) podlegają 
zarachowaniu do kosztów tego roku, którego dotyczą. Wykonane na rzecz jednostki w 
grudniu usługi obce (zafakturowane na początku stycznia następnego roku) mają być 
zaliczone również do kosztów roku obrotowego, którego dotyczą. Zasada ta obowiązuje 
również w przypadku przychodów ze sprzedaży, które zgodnie z umową, nabywca odebrał 
sprzedany dla niego towar w końcowych dniach grudnia, a zapłacił za niego w styczniu 
następnego roku, to sprzedawca powinien zarachować tę operację do przychodów ze 
sprzedaży w grudniu bieżącego roku, a nie w styczniu następnego roku.



ZASADY
• Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów – (art. 6 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości). Stosuje się ją do kosztów i przychodów działalności operacyjnej oraz kosztów i 
przychodów finansowych. Zasada ta oznacza konieczność przeciwstawiania przychodom kosztów, 
celem ustalenia wyniku finansowego. Dlatego wyodrębnia się czynne i bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

• Zasada ostrożności – (art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości). Przykład: jeżeli jednostka 
sporządza sprawozdanie finansowe za 2011 r. w dniu 10 marca 2012 r., to każde zdarzenie 
gospodarcze dotyczące 2011 r. ujawnione w okresie do 10 marca 2012 r. należy ująć w księgach 
rachunkowych 2011 r.

• Zasada indywidualnej wyceny – (art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Zasada ta mówi, że 
składniki aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, zysków i strat muszą być ustalone oddzielnie.

• Zasada istotności – (art. art. 8 ust.1 ustawy o rachunkowości). Przyjęte do stosowania uproszczenia 
powinny zapewniać rzetelne informacje. Przyjęte zasady powinny zapewniać porównywalność stanu 
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w następujących po sobie okresach 
sprawozdawczych. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostka może zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą (w 
informacji dodatkowej przedstawia się skutki tych zmian na sprawozdania finansowe).



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Art. 45. 1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg 
rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, 
stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i 
pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.

1a. Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, 
emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do 
obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

1b. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w 
której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR.

1c. Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez 
jednostki, o których mowa w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ zatwierdzający.

1d. Organ zatwierdzający może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania 
MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki w przypadku 
ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1a i 1b.

1e. Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być 
sporządzane zgodnie z MSR, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie 
finansowe zgodnie z MSR.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające 
corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 
własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach 
netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.

3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego oraz sprawozdanie 
finansowe specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje 
rachunku przepływów pieniężnych.

4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności 
jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych 
przepisów.

5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się 
w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w 
zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego 
w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów 
wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub 
ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza się na podstawie 
przepisów ustawy, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami 
wartościowymi.



BADANIE SPRAWOZDANIA
Art. 64. 1. Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania 
finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe -
kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie 
papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach 
inwestycyjnych;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i 
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy 
w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, 
za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej 
dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 
co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła 
równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji 
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie 
polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o 
których mowa w art. 51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do 
łącznego rocznego sprawozdania finansowego.

3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i 
spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym 
nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek 
sporządzone zgodnie z MSR.

4. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania 
finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami 
oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

5. (uchylony).

6. (uchylony).


