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ROZDZIAŁ 1
Podstawy prawne

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkiem kierownika każdej jed-
nostki, a więc także jednostki sektora fi nansów publicznych. Nie można 
więc z niej zrezygnować. W sferze budżetowej całą procedurę przeprowa-
dzania inwentaryzacji trzeba dostosować do szczególnych regulacji praw-
nych obowiązujących w tym sektorze.

Fragment instrukcji inwentaryzacyjnej
Podstawę regulacji przyjętych zasad w niniejszej instrukcji inwentaryzacyjnej stano-
wią poniższe akty prawne: 
1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 
z późn. zm.).
2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.).

3. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
4. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nan-
sów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
5. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
6. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie ministra fi nansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów bu-
dżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże-
towych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, 
poz. 861 z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości
Podstawowym aktem prawnym stosowanym w jednostkach należących 

do sfery fi nansów publicznych, regulującym ogólne zasady prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.; dalej ustawa o rachunko-
wości). Określa ona zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań fi nan-
sowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalno-
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ści w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jej przepisy 
stosuje się m.in. do gmin, powiatów, województw i ich związków, a także 
państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budże-
towych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych.

Jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a więc także jednost-
ki sektora finansów publicznych, obowiązane są stosować przyjęte zasady 
(politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację mająt-
kową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ustawy). Jeżeli nie wywie-
ra to istotnie ujemnego wpływu na realizację tego obowiązku, to jednost-
ka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować 
uproszczenia.

Przepis art. 4 ust. 1 wyraża ogólną, nadrzędną zasadę przyjętą w ustawie 
o rachunkowości, iż zasady rachunkowości opisane w ustawie nie tylko 
powinny być przez jednostkę poprawnie stosowane (tzn. nie tylko zgod-
nie pod względem formalno-prawnym), ale tak powinny być wybrane ze 
zbioru dostępnych alternatyw (rozwiązań), aby sprawozdanie finansowe 
za miniony okres rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i fi-
nansową jednostki. Dlatego dokonując wyboru, należy mieć na uwadze 
specyfikę działalności sektora finansów publicznych, ponieważ niektóre 
z zasad będą obowiązywały w nieco innym zakresie. Dotyczy to przede 
wszystkim zasady memoriału. 

(...)


