
ZARZĄDZENIE NR 3 

Rzecznika Praw Dziecka 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej 

w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 

Na podstawie: 

o Art.10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 

Uz2016r., poz. 1047 izm.), 

o Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu paistwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, pafistwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 

z 2013 r., poz.289 z późniejszymi zmianami), 

•§ 8 Statutu Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz 5 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego 

Biura Rzecznika Praw Dziecka 

zarządzam co następuje: 

Wprowadza się  następujące zasady rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Biura 

Rzecznika Praw Dziecka, a w szczególności: 

Załącznik Nr 1 - metody wyceny aktywów i pasywów, 

Załącznik Nr 2 - zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej wraz z opisem, 

Załącznik Nr 3 - zasady prowadzenia ewidencji finansowo- księgowej, 

Załącznik Nr 4 - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych 

nośnikaćh danych, 

Załącznik Nr 5 - zasady obiegu dokumentów stanowiących podstawę  do zaciągania i 

regulowania zobowiązań  finansowych pokrywanych z budżetu RPD, 

Załącznik Nr Sa - zasady obiegu dokumentów stanowiących podstawę  do zaciągania i 

regulowania zobowiązań  finansowych pokrywanych z budżetu RPD, 

Załącznik Nr 6 - procedury planowania i realizacji budżetu zadaniowego w BRPD, 

Załącznik Nr 6a - tabela z zestawieniem zadańlpodzadańldziałań, 

Załącznik Nr 7 - instrukcja kasowa, 



Załącznik Nr 8 - instrukcja inwentaryzacyj i.a. 

Załącznik Nr 9 tabela ewidenqji obowiązujących wersji programu Enoya 

Wyżej wskazane załączniki stanowią  integralną  część  niniejszego Zar ądz 

Niniejszym Zarządzeniem uchyla się: 

1) Zarządzenie nr 18 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 4 lipca 

przyjętych zasad polityki rachunkowości. oraz kontroli finąnsowej. 
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Zarządzenie ma zastósowanie począwszy od roku obrotowego 2017. 
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Zalqcznik Nr] do Zarzqdzenia Nr 3 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjętyc77 zasad rachzmkrni"ości 
oraz procedur kontroli jinansowej w Biwze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej ‚„Zarzqdzeniem" 

Metody wyceny aktywów i pasywów 

1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków ewidencjonowane są  w 
momencie faktycznej realizacji, zgodnie z zasadą  kasową, za wyjątkiem operacji 
szczególnych, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

3. Aktywa i pasywa wycenia się  nie rzadziej niż  na dzień  bilansowy tj. na dzień  31 grudnia 
w sposób następujący: 

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 
trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 
odpisy amortyzacyjne dokonywane są  za okres roku, chyba że zachodzą  okoliczności 
uzasadniające potrzebę  częstszych wycen, 
rzeczowe składniki majątku obrotowego - według wartości wynikającej z ewidencji, 
należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny; odpisu aktualizującego wartość  należności dokonuje się  nie 
później niż  na dzień  bilansowy, 
zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, 

4. Ewidencję  majątku rzeczowego prowadzi się  na kontach 011 - Środki trwałe i 013 - 
Pozostałe środki trwałe, oraz 020 - Wartości niematerialne i prawne. Kontami 
korygującymi do tych kont są: 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych i 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. Kontem służącym do ewidencji kosztów 
inwestycji, które spowodują  wzrost wartości majątku, jest konto 080 - Środki trwałe w 
budowie (inwestycje). 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od wartości 1 000,01 zł, i 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są  uznawane za koszt uzyskania przychodu 
podlegają  ewidencji ilościowo- wartościowej (nisko-cenne). Natomiast pozostałe środki 
trwałe - o wartości równej i poniżej I 000,00 zł. tylko w ewidencji ilościowej. Składniki 
te nie są  objęte ewidencją  bilansową, lecz zostają  odpisane bezpośrednio w koszty w 
miesiącu oddania ich do używania. Bez względu na wartość  początkową  do ewidencji 
ilościowo-wartościowej przyjmuje się  sprzęt komputerowy (komputery, monitory, 
serwery, dyski zewnętrzne) oraz meble. 
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Zakupione środki trwale, zarówno nowe jak i używane, wprowadza śię  do ewidencji w 
cenie nabycia, któia obejmuje nin, koszty transportu, montażu. 

Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji, wycenia się  w warości wynikającej z 
posiadanych dokumentów, a gdy ich brak - na podstawie dokonanel wyceny, 
uwzględniając ich aktualną  wartość  ryn ową  i ewentuąlne dotyćhczasowe zużycie. 

Środki trwałe oraz wartośc.i niematerialne i prawne umarza się  i anortyzuje według 
óietody liniowej, przy zastosowaniu stawek określonych w przcisach o podatku 
dochodowym ód osób prawnych. 

S. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do 

. książki i inne zbiory biblioteczne; 
środki dydktyczne; 
meble i dywany; 

d, pozostałe środk.i trwałe (wyposażenie) oraz watości ńiemater 
wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o po< 
od osób prąwnych, dla których odpisy amortyzacyjne są  uznawane 
przychodu w 100 % ich wartosci w momencie oddania do uzywanl 

9. Wartość  początkowa środkÓw trwałych i dotychczas dokonane 
podlegają  aktualizacji, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 
aktuaiizaeji są  odnoszone na fundusz. 

umarza się: 

LC i prawne. o 
u dochodowym 
koszt uzyskania 

umorzeniowe 
ach, a wyniki 

Zmniejszenie stanu środków trwałych, według wartości początkowej może nastąpić  w 
wyniku likwidacji, czyli wycofania z używania w związku ze znisztzeniem,  zużyciem 
fizycznym lub moralnym (związanym z postępem technicznym), a trkże w związku ze 
sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem lub ujawnieniem niędoborów szkód. vi środkach 

trwałych.. 

Podstawą  wykreślenia środków trwałych z ewidencji jest protokół  likwidacji, protokół  
darowizny 1tib nieodpłatnego przekazania, umowa sprzedaży,  lub iiiny dowód sprzedaży 

(faktura, rachunek), protokół  ujawnionych różnic inwentaryzacy ych. Wykreślenia 

środka trwałego z ksiąg rachunkowych dokonuje się  z datą  yskazaną  w tych 
dokumentach, czyli z dniem postawienia ich w stan likwidacj., dniem wydania 
kupującemu lub otrzymującemu je nieodpłatnie, bądź  z dniem ujawnienia niedoboru lub 

szkody. 

BRN) nie powadzi gospodarki magazynowej, materiały biurowe i inne służące do 

obsługi biura podlegają  zaliczeniu w koszty bezpośrednio przy zakupie. Zaopatrzenie 

odbywa się  n bieżąco w miarę  potrzeb. 

Obrót gotówkowy winien być  ograniczony do niezbędnego niinimurm. Jest realizowany 
za pośrednictwem kasy Środki pieniężne pobierane są  z rachunku wylatków bieżących z 

przeznaczeniem na niezbędne wydatki tzw. „pogotowie kasowe, któr w RPD ustalono 
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na kwotę  6.000,00 złotych. 

Podstawą  rozliczeń  i zapisów ewidencji księgowej są  odpowiednie dokumenty źródłowe, 
zróżnicowane według tytułów rozliczeń. 

Zaliczki mogą  być  udzielane na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych 
przyznanych na wniosek pracownika zakupu materiałów i usług oraz drobnych 
wydatków dotyczących wykonywanych zadań. Wysokość  zaliczki nie powinna 
przekroczyć  kwoty 5.000,00 É. Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić  nie później niż  14 
dni po wykonaniu zadania. 

Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, 
potrąca się  ją  z najbliższego wynagrodzenia. 

Zaliczki na pokrycie kosztów podróży za zgodą  pracownika są  przekazywane na 
wskazane osobiste konto pracownika. 

Obrót gotówkowy jest realizowany za pośrednictwem NBP, gdzie BRPD posiada otwarte 
rachunki: 

- rachunek wydatków bieżących, 
- rachunek dochodów, 
- rachunek ZFŚS. 

Obsługa rachunków bankowych otwartych w NBP jest prowadzona z wykorzystaniem 
bankowości elektronicznej (system NBE). 

Krajowe środki pieniężne ujmuje się  w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, 
w. takiej też  wartości ujmuje się  je w bilansie. Środki pieniężne wyrażone w walutach 
obcych w ciągu roku obrotowego ujmuje się  w ewidencji księgowej w wartości 
nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla 
danej waluty na dzień  przeprowadzenia operacji walutowej, ustalonego przez bank NBP. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już  poniesione, ale dotyczące 
przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie 
wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają  nieistotną  
wartość  i dlatego nie są  rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają  koszty działalności. 
Korzystając z uprawnień  wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjęto 
zasadę, że faktury za energię  elektryczną, ciepiną, gaz, za rozmowy telefoniczne, 
prenumeraty, wszystkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne, nie podlegają  
rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń  międzyokresowych kosztów, księguje 
się  je natomiast w koszty tego miesiąca, w którym zostały wystawione przez sprzedawcę  
bez względu na to, jakiego okresu dotyczą  

Wynik finansowego w BRPD ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym 
rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy". Na koniec roku na konto 860 
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przenoszone są  salda kont, na których w ciągu roku ujmowane są  iś  )SZty i przychody, 
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w 2 spole 4 kont, tj. 
według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyf kacj i budżetowej 
wydatków. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy 
jednostki, przy czym saldo Wn oznacza stratę  netto, a saldo la - zysk netto. 
W sprawozdaniu finansowym jest ono wykazywane w pasywach bilans iw pozycji A.II.1. 
„Zysk netto (+)„ lub w pozycji A.fI.2. „Strata netto (-)„. Natomiast y roku następnym 
przenoszone jest na konto 800 „Fundusz jednostki". 

Sprawozdanie finansowe obejmuje: 
- bilans jednostki, 
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 
- zestawienie zmian w funduszu, 

W BRPD sporządzane są  następujące sprawozdania budżetowe: 

Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych 
jednostek budżetowych, 

o Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, 

• Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państ 
• Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
o Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 
o Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań, 

o Rb-BZI - sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu pE 
środków europejskich w układzie zadaniowym. 

oraz budżetu 

24.W Biurze Rzecznika Praw Dziecka sprawozdania budżetowe i finansowe sporządżarie są  
przez upoważnionego do tego celu •pracownika Zespołu Księg9wości zgodnie z 
powierzonymi mu obowiązkami służbowymi. Następnie Główny Kięgowy sprawdza 

poprawność  przygotowanych sprawozdań  i przekazuje sprawozdania waz z wydrukami z 

ksiąg rachunkowych do weryfikacji i akceptacji Dyrektorowi BiuraJ Sprawozdania są  
sporządzane i wysyłane w systemie TREZOR, gdzie jest informacja kto i kiedy sporządzał, 
podpisywał  i wysyłał  dokument. 
Sprawozdania sporządza się  na podstawie ksiąg rachunkowych, nie są  automatycznie 

generowane przez system IT. Konta księgowe są  ściśle powiązane ze szczegółową  
klasyfikacją  paragrafów dochodów i wydatków. 
Dla uniknięcia błędów formalnych i rachunkowych przeprowadza się  ciągłą  kontrolę  
ewidencjonowanych dokumentów księgowych. Wprowadzone przez 

~
pracownika działu 

księgowości do systemu księgowego Enoya dokumenty sprawdzane 9ą  przez Głównego 

Księgowego, a następnie przed podpisaniem sprawozdań  weryfikowaie przez Dyrektora 

Biura. W zakresach obowiązków służbowych opisane zostały oboyiązki powierzone 

pracownikom, oraz żeby uniknąć  ryzyka związanego z absencją  uwględniono system 

zastępstw. Dokumenty te są  wynikiem analizy i szacowania ryzyla, aby to ryzyko 
ograniczyć  do minimum. Dostęp do systemu finansowo-księgoyego mają  tylko 
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upoważnieni pracownicy Zespołu Księgowości i Kadr zgodnie ze swoinii zakresami 
obowiązków. (np. osoba naliczająca wynagrodzenia ma dostęp tylko do modułu 
płacowego). W Biurze RPD są  to cztery osoby: 

Księgowa —dostęp do modułu finansowo-księgowego 
Specjalista do naliczania płac - dostęp do modułu płacowego 
Specj alistado spraw kadrowych - dostęp do modułu kadrowego 
Główny Księgowy - dostęp do wszystkich modułów. 

Aby zalogować  się  do systemu uprawnieni pracownicy w nazwie użytkownika wpisują  
imię  i nazwisko, a następnie podają  swoje indywidualne hasło. Zabezpieczenie konta 
każdego operatora wymusza złożoność  hasła tzn. hasło musi składać  się  z co najmniej 8 
znaków, w tym wymagana jest duża litera i znak specjalny. Po 30 dniach wymuszana jest 
zmiana hasła, które nie może być  powtarzalne. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 3j. 03.2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz 
procedur kontroli jinansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej „Zarządzeniem" 

ZAKŁADOWY PLAN KONT 
Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy ó rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1047 i zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie 

szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 760 tj. ) ustała się  następujący 

zakładowy plan kont. 

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ 

Księga główna zakładowego planu kont w BRPD obejmuje następujące konta: 

KONTA BILANSOWE 

ZESPÓŁ  O - „Majątek trwały" 

011 - Środki trwałe 
013 - Pozostałe środki trwałe 
020 - Wartości niematerialne i prawne 
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematrialnych i prawnych 

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

oraz zbiorów bibliotecznych 
080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

ZESPÓŁ  1 - ą,Środki pieniężne i rachunki bankowe" 

101—Kasa 
130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych 

130-0 - Rachunek wydatków budżetowych 
130-1 - Rachunek dochodów budżetowych 

135 - Rachunek zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych 

141 - Środki pieniężne w drodze 

ZESPÓŁ  2—,,Rozrachunki i roszczenia" 

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych 
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

225 - Rozrachunki z budżetami 



229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  
232 - Rozliczenie list płac 
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 
240 - Pozostałe rozrachunki 
241 - Pozostałe rozrachunki z osobami niebędącymi 
245 - Wpływy do wyjaśnienia 
290 - Odpisy aktualizujące należności 

ZESPÓŁ  4 - „Koszty wed1u2 rodzajów i ich rozliczenie" 

400 - Amortyzacja 
401 - Zużycie materiałów i energii 
402 - Usługi obce 
403 - Podatki i opłaty 
404 - Wynagrodzenia 
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
409 - Pózostałe koszty rodzajowe 

ZESPÓŁ  7 „Przychody, dochody i koszty" 

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 
750 - Przychody finansowe 
751 - Koszty finansowe 
760 - Pozostałe przychody operacyjne 
761 - Pózostałe koszty operacyjne 

ZESPÓŁ  8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" 

800 - Fundusz jednostki 
810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków 

budżetu na inwestycje 
851 - Zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 
860 - Wynik finansowy 

KONTA POZABILANSOWE 

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 
990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie 
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżąc 
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych 

TREŚĆ  KONT ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOW 

ZESPÓŁ  0 - MAJATEK TRWAŁY 

skich oraz środki z 



Konto 011 - „Środki trwałe" 

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń  i zmniejszeń  wartości początkowej środków 

trwałych z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się  na koncie 071. 

Do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 zalicza się  lokale mieszkalne oraz 

maszyny urządzenia i środki transportu sprawne technicznie o przewidywanym okresie 

użytkowania dłuższym niż  rok oraz wartości początkowej określonej w olrębnych przepisach. 

Wartość  początkową  środka trwałego powiększają  koszty jego ulepszenia. 

Wartość  początkowa środka trwałego może ulec aktualizacji wyceny na podstawie rozporządzenia 

Ministra Finansów. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się  wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie 

zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych. 

Konto 011 może wykazywać  saldo Wn, które oznaćza stan środków trwałych o wartości 

początkowej (z uwzględnieniem aktualizacji wyceny). 

Księgowa ewidencja analityczna do konta 011 zapewnia rodzajowe grupowanie środków 

trwałych, dostosowane do systematyki i sprawozdawczości GUS. 

Ewidencja szczegółowa wszystkich środków trwałych, zawierająca ich wartości początkowe, 

zmiany wartości początkowych, roczne kwoty odpisów umorzeniowych, wartość  netto oraz 

informacje pozwalające na ustalenie osób lub jednostek organizacyjnych Biura, którym 

powierzono środki trwałe prowadzona jest w Zespole Administracyjnym przy pomocy komputera 

i oprogramowania Enoya w module księga inwentarzowa. 

Konto 013 - „Pozostale środki trwale" 

Konto 013 służy do ewidencji przychodów pozostałych środków trwałych pochodzących 

z zakupów oraz nieodpłatnie otrzymanych lub ujawnionych w wyniku inwentaryzacji, a także 

żmniejszenia stanu tych środków na skutek likwidacji, sprzedaży; nieodpłatnego przekazania lub 

ujawnienia niedoboru. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się  wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie 

zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się  
w używaniu (za wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się  na koncie 072). 

Konto 013 może wykazywać  saldo Wn, które wyraża aktualną  wartość  pozostałych środków 

trwałych w używaniu. 

Ewidencja analityczna do konta 013 prowadzona jest w systemie Enoya w module księga 

inwentarzowa w Zespole Administracyjnym. 

Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne" 

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń  i zmniejszeń  wartości (początkowej) wartości 

niematerialnych i prawnych, do których w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zalicza się  programy 

komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż  rok. 

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się  wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie 

zmniejszenia stanu i wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - za wyjątkiem 

umorzenia, które jest ujmowane na koncie 071 dla wartości niematerialnych i 
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umarzanych stopniowo, których aktualna wartość  początkowa przekracza 3.500 zł  i na koncie 072 
dla wartości mniejszych niż  3.500,00 zł.. 

Konto 020 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza stan wartości nieaterialnych i prawnych 

w wartości początkowej. 

Księgowa ewidencja analityczna do konta 020 jest prowadzona w nodule Środki Trwałe w 

Zespole Administracyjnym. 

Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń  wartości początkowej środkó\y trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, które podlegają  umorzeniu jednorazowo za c?kres  całego roku, 

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się  wszelkie zwiększenia, a na stronie 1n  wszelkie zmniejszenia 

umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematrialnych i prawnych. 

Konto 071 może wykazywać  saldo Ma, które wyraża stan umorzenia środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Księgowa ewidencja analityczna do konta 071 jest dostosowana do sy ki kont 011 i020. 

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych" 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń  wartości początkowej i 

umarzanych w wartości 100% w miesiącu wydania do używania - z 

Na koncie 072 ujmuje się  środki trwałe o niewielkiej wartości finansoy 

bieżących, których koszty są  księgowane na koncie 401 „Zużycie mateifi 

wartości początkowe księgowane są  na koncie 013. Umorzenie tych si 

ustala się  w pełnej ich wartości pod datą  księgowania kosztów zakupu. 

łych środków trwałych, 
dokonanego umorzenia. 

z konta wydatków 
i energii", a stan i 

[ków majątkowych 

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się: 

- odpisy umorzenia środków trwałych zlikwidowanych z powodu 
sprzedanych bądź  przekazanych nieodpłatnie; 

- odpisy umorzenia środków trwałych stanowiących niedobór lub szk4 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się: 

- umorzenie nowych (pochodzących z zakupu lub otrzymanych nieod 

- umorzenie dotyczące ujawnionych nadwyżek środków trwałych. 

Konto 072 może wykazywać  saldo Ma, które wyraża stan 

pozostałych środków trwałych. 

Księgowa ewidencja analityczna do konta 072 jest prowadzona 

majątkowych podlegających umorzeniu. 

Konto 080 - „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów zakupów inwestycyjnych oraz 

zakupów. 

zniszczenia lub 

:) środków trwałych; 

wartości początkowej 

rodzaj ów składników 

efektów tych 
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Na stronie Wn konta 080 ujmuje się  poniesiońe koszty żakupów majątkowyh (środków trwałych 
ujmowanych na koncie 011 oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych na koncie 
020). 

Po stronie Ma konta 080 ujmuje się  uzyskane efekty w postaci zwiększenia stanu środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Sumy obrotów na koncie 080 są  równe i oznaczają  łączną  wartość  zakupów inwestycyjnych, w 
postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonanych w okresie 
sprawozdawczym. 

ZESPÓŁ  1 - ŚRODKI PIENIEŻNE I RACHUNKI BANKOWE 

Konto 101 - „Kasa" 

Konto 101 przeznaczone jest do ewidencji gotówki w kasie. 

Po stronie Wn konta 1.01 ujmuje się  przychody gotówki do kasy, a po stronie Ma - rozchody 
gotówki z kasy. 

Saldo Wn konta 101 oznacza stan gotówki w kasie. 

Konto 130 - „Rachunek bieżący jednostki" 

Konto 130 przeznaczone jest do ewidencji obrotów oraz stanu środków na rachunku bankowym z 
tytułu 

- wydatków budżetowych 
- dochodów budżetowych 

Po stronie Wn konta 130 ujmuje się  wpływy środków pieniężnych: 

- z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 101 (lub innym 
właściwym); 

- na realizację  wydatków budżetowych w korespondencji z kontemS  223; 

Po stronie Ma konta 130 ujmuje się: 

- zrealizowane wydatki budżetowe (w korespondencji z kontami zespołów 1, 2 , 4, 7); 

- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych (w korespondencji z kontem 223); 

- okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu (w korespondencji zkontem 222); 

Zapisów na kocie 130 dokonuje się  na podstawie dokumentów bankow"ch. 

Konto 130 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku 
Biura Rzecznika Praw Dziecka. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji poprzez dokonanie zwrotu środków na rachunek Ministerstwa 
Finansów. 

Do konta 130 prowadzona jest ewidencja analityczna źgodna z obowiązującą  klasyfikacją  
budżetową  wydatków. 

Do rachunku bieżącego prowadzone jest subkonto dla odrębnego funkcjonowania pobranych i 

rozliczonych dochodów budżetowych. 
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Konto 135 - „Rachunek Funduszu Świadczeń  Socjalnych" 

Konto 135 służy do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych, 

znajdujących się  na wyodrębnionym rachunku bankowym w Oddziale Okręgowym Narodowego 

Banku Polskiego w Warszawie. 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się  wpływy na rachunek środków preznaczonych z budżetu 
Biura Rzecznika Praw Dziecka z tytułu odpisów na świadczenia scjalne, spłaty pożyczek 
mieszkaniowych wraz z oprocentowaniem oraz oprocentowanie przez bank środków 
zgromadzonych na rachunku. 

Na stronie Ma konta 135 ujmuje się  wydatki z tytułu świadczeń  s alnych (tj. dopłat do 

wypoczynku, zapomóg losowych,) oraz opłaty i prowizje banku za )wadzenie rachunku i 
dokonywanie operacji bankowych - zgodnie z zawartą  umowa rachunku 1 

Konto 135 może wykazywać  saldo Wn, które oznacza stan środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń  Socjalnych na rachunku bankowym. 

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe" 

Konto 139 przeznaczone jest do ewidencji środków pieniężnych wydziełc na innym rachunku 

bankowym niż  rachunek bieżący i rachunek specjalnego przeznaczenia 

Na koncie 139 prowadzi się  ewidencję  obrotów na wyodrębnionych rach bankowych: 

- sum depozytowych, 
- sum na zlecenie, 
- akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę. 

Na koncie 139 dokonuje się  księgowań  wyłącznie na podstawie dokume. 

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się  wpływy środków pieniężnych, a 
wydzielonych rachunków bankowych. 

Do konta 139 prowadzi się  ewidencję  analityczną  pozwalającą  
poszczególnych rachunków. 

Konto 141 - „Środki pieniężne w drodze" 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych „w drodze". Na str0 

się  zwiększenie stanu, a na stronie Ma zmniejszenie stanu środków pieni 

Konto 141 na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazuje salda. 

ZESPÓŁ  2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA 

Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 

Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń  kraj 

tytułu dostaw, robót i usług, w tym również  zabezpieczeń  w postępowani 

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się  należności i roszczenia oraz sp 

rachunku). 

Na stronie Ma konta 201 ujmuje się  powstałe zobowiązania (faktury za 

oraz zmniejszenie należności i roszczeń. 

bankowych. 

stronie Ma wypłaty z 

ustalenie salda dla 

Wn konta 141 ujmuje 
rch w drodze. 

rch i zagranicznych z 
przetargowych. 

zobowiązań  (zapłatę  

wy, roboty i usługi) 
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Konto 201 może wykazywać  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan niezaspokojonych należności i 

roszczeń. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań. 

Księgowa ewidencja analityczna do konta 201 jest prowadzona wg rodzaju paragrafów i 

imiennych kont kontrahentów np. 201-0-4360-0030 - Polkomtel S.A. - opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyj nych telefonii komórkowej 

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych" 

Konto 222 służy do rozliczenia Biura RPD z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych. 

Po stronie Wn konta 222 ujmuje się  przelewy dochodów budżetowych na rachunek Ministerstwa 

Finansów (konto przeciwstawne 130). 

Po stronie Ma konta 222 ujmuje się  roczne przeniesienie zrealizowańych dochodów budżetowych 

na konto 800 na podstawie sprawozdania finansowego. 

Konto 222 nie powinno wykazywać  salda na koniec roku. Ewentualne saldo Ma tego konta 

oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych lecz nie przelanych na rachunek bankowy 

Ministerstwa Finansów., 

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych" 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez Biuro RPD wydatków 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się  okresowe lub roczne przeniesienie, na podstawie sprawozdań  
finansowych (Rb-23) - zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800 „Fundusz 

jednostki". 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się  okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na 

pokrycie wydatków (w korespondencji z kontem 130). 

W ciągu roku konto 223 może wykazywać  saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 

otrzymanych na realizację  wydatków lecz niewykorzystanych do końca roku. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji po zaksięgowaniu przelewu na rachunek Ministerstwa Finansów 

pozostałości środków budżetowych nie wykorzystanych do końca roku (w korespondencji z 

kontem 130). 

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami" 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z urzędami skarbowymi z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Po stronie Wn konta 225 ujmuje się  przelewy zobowiązań  Biura Rzecznika Praw Dziecka na 

rzecz urzędu skarbowego i PFRON. 

Po stronie Ma konta 225 ujmuje się  zobowiązania Biura wobec urzędów skarbowych z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych i PFRON. 

Konto 229 - „Pozostale rozrachunki publicznoprawne" 

Konto 229 służy do ewidencji rozliczeń  z Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych. 

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się  należności z tytułu wypłaconych zasiłków oraz spłatę  
i zmniejszenie zobowiązań. 
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Na stronie Ma księgije się  zobowiązania, wpłacone nadpłaty i zmniej 

Konto 229 może wykazywać  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan 
zobowiązań  z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. 

Do konta 229 prowadzona jest ewidencja analityczna w podziale na: 

- ubezpieczenie społeczne 
- ubezpieczenie zdrowotne 
- Fundusz Pracy. 

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami z 
zaliczonych na mocy odrębnych przepisów do wynagrodzeń  i świad 

o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło. 

Na koncie tym mogą  być  ewidencjonowane ujmowane w listach płac 
wynagrodzeń, np. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. 

Po stronie Wn konta 231 księguje się: 

- wypłaty wynagrodzeń, 
- świadczenia w naturze lub ekwiwalenty, 
- potrącenia obciążające pracownika (ZUS, ubezpieczenia i 

wynagrodzeń. 

Po stronie Ma konta 231 księguje się: 

- naliczone wynagrodzenia, 
- zaliczone zasiłki wypłacone ze środków ZUS, 
- naliczone ekwiwalenty. 

Konto 231 może wykazywać  dwa salda: 

- saldo Wn oznacza stan należności od pracowników, np. z tytułu 

wynagrodzenia, 
- saldo Ma oznacza stan zobowiązań  z tytułu naliczonych, a nie wypb 

Konto 232 - „Rozliczenie list płac" 

Konto 232 służy do rozliczenia list płac. 

Po stronie Wn księguje się: 

- kwotę  netto - do wypłaty 
- podatek naliczony od wynagrodzeń  
- składki społeczne pracowników 
- składki zdrowotne 
- potrącenia 

Po stronie Ma księguje się: 

- kwotę  brutto 

Saldo 232 może wykazywać  dwa salda. 

Konto 234 - „Pozostale rozrachunki z pracownikami" 
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Konto 234 służy do ewideńcji należności, roszczeń  i zobowiązań  wobec pracowników z innych 

tytułów niż  wynagrodzenia, np. należności z tytułu pobranych zaliczek, udzielonych pożyczek 

z zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych. 

Do konta 234 prowadzi się  ewidencję  analityczną  zgodną  z obowiązującą  klasyfikacją  budżetową  
wydatków oraz według kodu pracownika. 

Po stronie Wn konta 234 księguje się: 

- wypłacone pracownikom zaliczki do rozliczenia, 
- obciążenie za odpłatne świadczenia, 
- należności z tytułu niedoborów i szkód, 
- wypłacone pożyczki z ZFŚS. 

Po stronie Ma konta 234 ujmuje się: 

- wpłaty należności przez pracowników,  
- rozliczenie i zwroty zaliczek, 
- spłaty pożyczek, 
- odpisanie należności przedawnionych. 

Konto 234 może wykazywać  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń4  a saldo Ma 

stan zobowiązań  wobec pracowników. 

Konto 240 - „Pozostale rozrachunki" 

Na koncie 240 księguje się  należności, zobowiązania i roszczenia nie ujęte na kęntach 201 - 234. 

Konto 240 może być  używane również  do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń. 

Na stronie WN konta 240 ujmuje się  powstałe należności i roszczenia oraz spłatę  i zmniejszenie 

zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę  i zmniejszenie należności i 

roszczeń. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić  ustalenie rozrachunków, 

roszczeń  i rozliczeń  z poszczególnych tytułów. 

Konto 240 może mieć  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

Konto 241 - „Pozostale rozrachunki z osobami niebędącymi pracownikami" 

Konto 241 służy do ewidencji należności, roszczeń  i zobowiązań  wobec osób niebędących 

pracownikami np. członkowie komisji kodyfikacyjnej, doradcy. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 241 powinna zapewnić  ustalenie rozrachunków, 

roszczeń  i rozliczeń  z poszczególnymi osobami. 

Konto 241 może mieć  dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan 

zobowiązań  

Konto 245 - „Wplywy do wyjaśnienia" 

Na koncie wpływy do wyjaśnienia księguje się  wpłacone a niewyjaśnione kwot należności z tytułu 

dochodów budżetowych. Mogą  to być  przerachowane wpłaty po wyjaśnieniu przeksięgowane na 

właściwe konto rozrachunkowe lub zwrot ńienależnie wniesionych kwot na rachunki jednostki 

osobom, które dokonały wpłaty. 
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Konto 245 na koniec roku może wykazywać  saldo po stronie Ma, które oznacza stan 
niewyj aśnionych wpłat. 

Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności" 

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się  zmniejszenie wartości odpisów aktulizujących należności, a 

na stronie Ma— zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 
Saldo konta 290 oznacza wartość  odpisów aktualizujących należności 

ZESPÓŁ  4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE 

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzaj ów i ich rozliczenie" służą  o ewidencji kosztów w 

układzie rodzajowym. Poniesione koszty ujmuje się  w księgach rachu4owych w momencie ich 
powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Nie księguje się  na koitach zespołu 4 kosztów 

finansowych, kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjiych, kosztów operacji 
finansowych i strat nadzwyczajnych. 

Na dzień  bilansowy salda kont zespołu 4 przenosi się  na konto 860 - „Wynik finansowy". 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 4 (za wyjqtkiei n konta 400) - według 

paragrafów zgodnie z obowiązującą  klasyfikacją  budżetową  wydatków niezbędną  w celu 

sporządzania sprawozdań  oraz w przekroju dostosowanym do potrzeb planowania. 

Konto 400 - „Amortyzacja" 

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od śrocków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe dokonywane są  stopniowo według 

stawek amortyzacyjnych. 

Na stronie Wn konta 400 księguje się  naliczone odpisy amortyzacyjne. 
Na stronie Ma księguje się  ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych. 

yraża wysokość  
roku obrotowego na 

Konto 400 może wykazywać  w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które 
poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się  w koń  
konto 860. 

Konto 401 - „Zużycie materiałów i energii" 

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na 

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się  poniesione koszty z tytułu zużycia 

stronie Ma konta 401 ujmuje się  zmniejszenia poniesienia kosztów z t 

energii. 

Konto 402 - „Usługi obce" 

Konto 402 służy do, ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonyw 
podstawowej Biura. Na stronie Wn konta 402 ujmuje się  poniesione 

stronie Ma zmniejszenie poniesionych kosztów. 

Konto 403 - „Podatki i opłaty" 
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Konto 403 służy do ewidencji kosztów z tytułu podatków oraz opłat o charakterze podatkowym. 

Na stronie Wn konta ujmuje się  poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma zmniejszenie 

poniesionych kosztów oraz przeniesienie kosztów na dzień  bilansowy na konto 860. 

Konto 404 - „Wynagrodzenia" 

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstąwowej z tytułu wynagrodzeń  
pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło i innych umów zgodnie z innymi przepisami. Na stronie Wn ujmuje się  
poniesione koszty (brutto) z ww. tytułów, a na stronie Mazmniejszenie kosztów. 

Konto 405 - „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 

Konto 405 służy do ewidencji kosztów z tytułu różnego rodzaju świadczeń  na rzecz pracowników, 

które nie są  zaliczane do wynagrodzeń  tj. koszty ubezpieczeń  społecznych i świadczeń  na rzecz 

pracowników które nie są  zaliczane do wynagrodzeń. 

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się  poniesione koszty z ww. tytułów. 

Na stronie Ma ujmuje się  zmniejszenia poniesionych kosztów. 

Konto 409 - „Pozostale koszty rodzajowe" 

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują  się  do 

ujęcia na kontach 400 - 405 tj. kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych, kosztów 

ubezpieczeń  majątkowych i osobowych, odpraw z tytułu wypadków przy pracy oraz zwrotu 

wydatków za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych. 

Na stronie Wn konta 409 ujmuje się  poniesione z ww. tytułów koszty, a na stronie Ma 

zmniejszenia kosztów. 

ZESPÓŁ  7 - PRZYCHODY DOCHODY I KOSZTY 

Konto 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych". 

Konto 720 służy do ewidencji z tytułu dochodów budżetowych. 

Konto 750 - „Przychody finansowe" 

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Na stronie Ma ujmuje się  przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności odsetki za 

zwłokę  w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. 

W końcu roku obrotowego przenosi się  sumę  przychodów operacyjnych na stronę  Ma konta 860 

w korespondencji ze stroną  Wn konta 750. 

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

Konto 751 - „Koszty finansowe" 

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

Na stronie Wn ujmuje się  koszty operacji finansowych a w szczególności odsetki za zwłokę  w 

zapłacie zobowiązań, ujemne różnice kursowe. 
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W końcu roku obrotowego przenosi się  koszty operacji finansowych na stronę  Wn konta 860 w 

korespondencji ze stroną  Ma konta 751. 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 

Konto 760 - „ Pozostałe przychody operacyjne" 

Konto 760 przeznaczone jest do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą  
działalnością  Biura. 

Do pozostałych przychodów w szczególności zalicza się: 

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych 

- pozostałe przychody operacyjne (otrzymane odszkodowania i kary 
zobowiązania), 

Wszystkie przychody księguje się  po stronie Ma konta 760 a w końcu r 

się  sumę  przychodów operacyjnych na stronę  Ma konta 860 w koresponc 

760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

Konto 761 - „Pozostale koszty operacyjne" 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio 

Biura. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

- kary, 
- koszty postępowania spornego, 
- odpisane przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności. 

W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się  na stronę  konta 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

ZESPÓŁ  8 - FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY 

Konto 800 - „Fundusz jednostki" 

Konto 800 przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń  
równowartość  środków trwałych i środków obrotowych. 

Po stronie Wn konta 800 księguje się: 

- ujemny wynik finansowy ubiegłego roku (w korespondencji z konte 

- wartość  zrealizowanych dochodów budżetowych (w korespondencji 

- umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

- wartość  sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, 

- różnice z aktualizacji środków trwałych, 
- przeniesienie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków b 

(w korespondencji z kontem 810). 

Po stronie Ma konta 800 księguje się: 

- zrealizowane wydatki budżetowe (w korespondencji z kontem 223), 

- zrealizowane wydatki środków europejskich (w korespondencji z kc 

prawnych, 
odpisane przedawnione 

obrotowego przenosi 
ji ze stroną  Wn konta 

zwykłą  działalnością  

uszu, który stanowi 

860), 
kontem 222), 

na inwestycje 

227), 

12 



- zrealizowańe wydatki ze ŹrÓdeł  zagranicznych niepodlegających zwrotowi (w korespondencji 
z kontem 228), 

- różnice z aktualizacji środków trwałych. 
- Na koniec roku konto 800 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan funduszu Biura. 

Konto 810 - „Dotacje budżetowe, platności z budżetu środków europejskich oraz środki z 
budżetu na inwestycje" 

Konto 810 służy do ewidencji płatności środków z budżetu na inwestycje. 

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się  równowartość  wydatków. 

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się  przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na konto 800 
„Fundusz jednostki". 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje śalda. 

Konto 851 - „Zakladowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych" 

Konto 851 służy do ewidencji zwiększeń  i zmniejszeń  zakładowego funduszu świadczeń  
socjalnych. Wszystkie zwiększenia łącznie z przychodami funduszu księguje się  po stronie Ma 
konta 851, a zmniejszenia oraz kosżty działalności soćjalnej po stronie Wn. 

Saldo Ma konta 851 oznacza stan ZFŚS. 

Konto 860 - „Wynik finansowy" 

Konto 860 służy ustalania wyniku finansowego jednostki. 

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się  sumę: 

- sumę  poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 4— koszty wg rodzajów, 
- sumę  pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761, kosztów operacji 

finansowych w korespondencji z kontem 751 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się  w końcu roku obrotowego sumę: 

Uzyskanych przychodów w korespondencji z kontami zespołu 7, 

Na koniec roku konto 860 wykazuje saldo Wn - stratę  netto 

W roku następnym pod datą  przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przenosi się  na 
konto 800 - Fundusz jednostki. 

KONTA POZABILANSOWE 

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych" 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków 
budżetowych. 

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się  plan finansowy jednostki oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma ujmuje się: 

- równowartość  zrealizowanych wydatków budżetu, 
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- wartość  planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Na koniec roku konto 980 nie wykazuje salda. 

Konto 990 - „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" 

Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetow,"ch dysponenta środków 
budżetowych w układzie zadaniowym. 

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się  plan finansowy wydatków budżetow"ch jednostki w układzie 
zadaniowym oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma ujmuje się: 

- równowartość  zrealizowanych wydatków budżetu w układzie zadaniowym, 
- wartość  planu niezrealizowanego, 

Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być  prowadzona w sposób umożliwiający 

sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. 

Na koniec roku konto 990 nie wykazuje salda. 

Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącegc" 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budż towych ujętych w planie 

finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym 

niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 

- równowartość  sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

- równowartość  zaangażowanych wydatków, które będą  obciążały wydhtki roku następnego. 

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się  zaangażowanie wydatków, czyli wartość  umów, decyzji 

i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność  dokonania wydatków 

budżetowych w roku bieżącym. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych 

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków b 

oraz niewygasaj ących wydatków, które mają  być  zrealizowane w latach 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się  równowartość  zaangażowanych 

latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jc 

finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w i 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się  wysokość  zaangażowanych 

Na koniec roku konto 999 może wykazywać  saldo Ma oznaczające 

budżetowych lat przyszłych. 

etowych przyszłych lat 
Lstępnych. 

datków budżetowych w 
tki budżetowej lub plan 
bieżącym. 

lat przyszłych. 

żowanie wydatków 

Na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada zapisu jednostronnego i salda tych kont nie 

ujmuje się  w bilansie. 
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Do kont 980, 990 998 i 999 prowadzi się  ewidencję  szczegółową  wg podziałek klasyfikacji 

budżetowej, np. 990.441 Podróże służbowe krajowe. 

ZASADA TWORZENIA KONT ANALITYCZNYCH: 

Konto analityczne może składać  się  z 6 segmentów. 

xxx-x-xxxx-xx-xxxx-xxxx 
Segment 1 - numer konta księgowego 

XXX-N -XXXX-XX-XXXX-XXXX 
Segment 2 - wydatki budżetowe (0) lub dochody. (1) 

XXX-X-NNN\-XX-XXX-XXXX 
Segment 3 - paragrafy wg klasyfikacji budżetowej 

xxx-x-xxx-x-xxxx-xxxx 
Segment 4 - analityka do paragrafów 

xxx-x-xxxx-xx-x N-XXXX 
Segment 5 - klasyfikacja do budżetu zadaniowego (numer działania) 

xxX-X-XXXX-XX-XXX-\XXX 
Segment 6 = numer kontrahenta 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 31.03.2017 r. w spraw/e przyjętych zasad rachunkowości 
0T02 procedur kontrolij?nansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej „ Zarządzeniem". 

Zasady prowadzenia ewidencji finansowo księgowej. 

1. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają: 
konto syntetyczne" urządzenie do ewidencji księgowej operacji gospodarczy, 

zgodnie z zasadą  podwójnego księgowania, tak aby zapewnione było bilansowanie się  
danych ujętych na wszystkich prowadzonych przez jednostkę  kontach syntetycznych. Za 
konta syntetyczne uważa się  również  konta pozabilansowe, 

konto analityczne" - urządzenie do szczegółowej ewidencji księgowej danych 
podlegających ewidencji na kontach syntetycznych, 

księgi rachunkowe" - wszystkie służące do ewidencji działalności jednostki konta 
syntetyczne i analityczne, a także zestawienie sald kont sporządzone w sposób 
zapewniający ich trwałość, 
d) „sprawozdanie finansowe"— bilans sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych, 

rok obrotowy" okres od 1 stycznia do 31 grudnia, 
okres sprawozdawczy"— miesiąc roku obrotowego, 

„ środki pieniężne" - gotówka, pieniądze na rachunkach bankowych, 
„ środki trwale" - budynki i budowle, środki transportu, urządzenia tecbrticzne, 

wartości niematerialne i prawne. 

2. Księgi rachunkowe prowadzone są  w siedzibie jednostki w sposób ustalony w 
zakładowym planie kont, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Rachunkowość  jednostki prowadzona ma być  zgodnie z przepisami o rachunkowości i 
ustawy o finansach publicznych a także innymi przepisami prawa, dająca rzetelny i jasny 
obraz ich stanu i sytuacji finansowej. 

4. Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w 
sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny przy zachowaniu następujących zasad: 

wszystkie operacje gospodarcze ujmowane są  zarówno w porządku chronologicznym 
jak i systematycznym, 

operacje należy ujmować  wg okresów sprawozdawczych, których dotyczą, 
zapewnione zostanie pełne, zgodne z prawdą  materialną  oddanie istotnej formalnej i 

materialnej treści operacji, niezależnie od formy ich przedstawienia, 
wartość  poszczególnych składników aktywów i pasywów przychodów i kosztów 

ustalona będzie odrębnie. 

S. Zapisy w księgach rachunkowych uważa się  za dokonywane bieżąco, jeżeli: 
pochodzące z nich informacje umożliwiają  sporządzenie w terminie obowiązujących 

jednostkę  sprawozdań  finansowych i innych sprawozdań, 
zapisy stanu, przychodów i rozchodów gotówki są  dokonywane w dniu 

przeprówadzenia operacji, 



c) zestawienia obrotów sald kont księgi głównej sporządza się  przynaj] ej na koniec 
każdego miesiąca w terminie o którym mowa w pkt. a, a za rok obroto - nie później 
niż  do 30 kwietnia. 

Księgi rachunkowe otwierane są  na dzień  rozpoczynający każdy rok o 
zamykane na koniec każdego roku obrotowego, 

Dowody księgowe „ które wpłyną  do Wydziału Finansowego nie później niż  drugiego 
dnia każdego miesiąca a wystawione zostały z datą  zakończonego ckresu, w księgach 
zostańą  ujęte do tego okresu. Wyjątek stanowi okres sprawozdawczy za grudzień  - 
koniec roku obrotowego, gdzie do ksiąg ujmuje się  dowody księgowe wystawione z datą  
danego roku obrotowego, które wpłyną  do 14 stycznia roku następnegą. 

po drugim 
i okresie 

S. Dowody księgowe wystawione z datą  okresu sprawozdawczego w 
dniu każdego miesiąca i po 14 stycznia wprowadza się  do ksiąg w 
sprawozdawczym. 

Księgi rachunkowe prowadzone są  za pomocą  komputera. 
Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów 
rachunkowych w jedną  całość  odzwierciedlającą  dzieimik i księgę  głó\ 
Księgi rachunkowe jednostki obejmują: 
• dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systen 
wszystkich zdarzeń  i operacji gospodarczych, 
• konta ksiąg pomocniczych. 

Ewidencję  analityczną  prowadzi się  w zależności od potrzeb. Ui 
Księgowego w porozumieniu z Dyrektorem Biura do określenia 

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się  dla: 
o środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
o rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, 

rozraehunków.publicznoprawnych, 
o rozrachunków z pracownikami, 
o innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów. 

ujęcia 

się  Głównego 
i analitycznej. 

12. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: 

zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, 
nim chronologicznie, 

ó zapisy są  kolejno numerowane w okresach miesięcznych, co p 
jednozńaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi 
księgowymi 

o sumy zapisów (obroty) liczone są  w sposób ciągły, 

jego obroty są  zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald k 

jmowane są  W 

na ich 

księgi głównej. 
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Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią  zapisy uszczegóławiające dla 
wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są  
zgodnie z zasadą  zapisu powtarzanego. Decyzje o otwarciu konta analitycznego 
podejmuje Główny Księgowy po konsultacjach z Dyrektorem Biura. 

Konta pozabilansowe pełnią  funkcję  wyłącznie rejestracyjną  i nie powodują  zmian w 
składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis 
jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem 
ewidencyjnym. Ujmowane są  na nich: 
• zaangażowanie środków na wydatki budżetowe roku bieżącego, 
• zaangażowanie środków na wydatki budżetowe przyszłych lat, 
• plan finansowy wydatków budżetowych. 

plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. 

Dopuszcza się  komputerową  technikę  dokumentowania zapisów księgowych (dekretacja) 
zgodnie z art. 21 ust. 1 a ustawy o rachunkowości. 

Dla zapewnienia możliwości kontroli i sprawności księgowati dopuszcza się  stosowanie 
zapisów tymczasowych (bufor), które należy okresowo przekształcać  na zapisy 
ostateczne (dziennik). Zamknięcie roku obrotowego dokonuje się  w oparciu o zapisy 
ostateczne (dziennik). 

Podstawę  zapisów w księgach rachunkowych stanowią  dowody księgowe stwierdzające 
dokonanie operacji gospodarczych. Do katalogu dokumentów służących 
odzwierciedleniu dokonanych transakcji zaliczamy: faktury VAT, faktury korekty, 
faktury proforma, faktury elektroniczne nazwane skrótowo e-fakturami, rachunki, noty 
księgowe, oraz pokwitowania opłaty za dowody rejestracyjne, opłaty parkingowe i opłaty 
za przejazd autostradą. Aby powyższe dowody wpłat, opłat (paragony) stanowiły 
podstawę  ujęcia tego wydatku w księgach rachunkowych niezbędne jest umieszczenie na 
odwrocie dowodu następujących danych: nazwę  i adres jednostki, opis operacji 
gospodarczej, tj. w jakim celu opłata została dokonana. 
Natomiast aby e-faktury można było uznać  za dokument właściwy, muszą  nie tylko 
zawierać  określone elementy jak zwykłe faktury VAT, ale również  być  w odpowiedni 
sposób przesłane oraz przechowywane. Aktem prawnym regulującym wystawienie oraz 
przesłanie fa1tur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów w 
sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także 
przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej tych faktur. 

Drobne usługi i zakupy dokonywane w jednostkach handlu detalicznego, których 
przedmiotem są  materiały, środki czystości bhp oraz materiały biurowe itp. mogą  być  
dokumentowane paragonami zaopatrzonymi w datę  i stempel (oznaczenie) wystawcy. Z 
paragonu powinny wynikać  ilość, cena jednostkowa oraz wartość, za jaką  dokonano 
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zakupu. Na odwrocie paragonu nabywca uzupełnia jego treść, ąc nazwę  firmy, 

adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego tówaru lub usługi. 

18. W przypadku zniszczenia bądź  zaginięcia oryginału dowodu, wp enie zapisu do 
ksiąg powinno nastąpić  na podstawie wystawionego duplikatu lub i dokumentu. 

19.Dowody księgowe wpływające do Biura Rzecznika Praw Dzieeka powinny zostać  
zarejestrowane w kancelarii i przekazane do komórek merytorycznych dokonujących 
zakupu lub odpowiedzialnych za zaopatrzenie w celu opisania i zakceptowania pod 
względem merytorycznym. 

Opis dokumentu powinien zawierać  szczegółowe informacje dotyczące m.in. 

- podstawy dokonania zakupu, 
- numeru umowy (jeśli była ona podpisana) z Rejestru Umów, na podstawie której 

realizowana jest płatność, 
- przeznaczenie zakupu, 
- miejscem przechowywania, 

Dowód księgowy powinien być  sprawdzony pod względem merytoryznym i formalno-
rachunkowym. 

Sprawdzenie pod względem merytorycznym po lega na ustaleniu zeteIności danych 
zawartych w dowodzie księgowym oraz celowości, gospodarności i 

f
egalności operacji 

gospodarczej w nim wyraż yo onej. Merytorycznego sprawdzenia dodu księgowego 
dokonuje właściwa jednostka organizacyjna Biura Rzecznika Praw Dzecka, a na dowód 
sprawdzenia - Dyrektor tej jednostki składa podpis pod stosowną  adnotacją. 

Sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym polega na 
ustaleniu, że wystawiony został  w sposób kompletny i technicznie pawidłowy, a dane 
liczbowe są  wolne od błędów arytmetycznych. Sprawdzenia pod względem formalno-
rachunkowym dokonuje wyznaczony pracownik Działu Finansowego. 

Dokumentem stanowiącym podstawę  zapisów w księgach i jednocześnie będący 
rozliczeniem ż  pracownikami w celu ustalenia przysługuj ących im nal żności w związku 
z odbyciem podróży służbowej jest polecenie wyjazdu służbowego 

Do rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dołączyć  dowody potwierdzające 
poniesienie poszczególnych wydatków. Dowodem poniesienia losztów przejazdu 
określonym środkiem transportu może być  bilet, faktura VAT lbo rachunek. W 
przypadku braku udokumentowania kosztu przejazdu z powodu zagubienia, niemożności 
uzyskania dokumentu, dowodem może być  pisemne oświadczerie pracownika- o 
dokonanym wydatkuzaakceptowane przez Dyrektora Biura. 

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić  zgodę  na prejazd w podróży 
samochodem osobowym niebędącym własnością  pracodawcy. W takim przypadku 
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pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn 
przejechanych kilometrów prze stawkę  za jeden kilometr przebiegu określonej w 
odrębnych przepisach. 

27. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej dokonuje się  w sposób następujący: 

koszty podróży służbowej po kursie, po którym wyceniono wypłaconą  zaliczkę, 

zwrot niewykorzystanej części zaliczki - według kursu kupna obowiązującego w 
banku NBP, 

zwrot pracownikowi waluty w razie przekroczenia kwoty zaliczki według kursu z 
dnia, w którym zakupiono walutę  w banku (kurs sprzedaży). 

28. W BRPD ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 
4 tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej 
wydatków. 

29. Rejestrowanie, sprawdzanie, zatwierdzanie, realizacja finansowa i księgowanie dowodów 
księgowych tworzą  obieg tych dokumentów w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
W obiegu dowodów księgowych uczestniczą  jednostki organizacyjne Biura a ze swej 
istoty powinien on charakteryzować  się  wyjątkową  sprawnością  i starannością. 

30. Zaangażowanie wydatków budżetowych 

Zaangażowanie jest stanem prawnym poprzedzającym dokonanie wydatku, który 
obejmuje wartość  wydatkowanych kwot w ramach zatwierdzonego planu Biura Rzecznika 
Praw Dziecka, a w szczególności podpisane umowy o pracę, świadczenia społeczne, prace 
zlecone i o dzieło, umowy na zakup usług i materiałów zabezpieczające bieżącą  
działalność  Biura. 

Podstawą  zaangażowania jest wysokość  zobowiązanią  wynikająca z umowy, zamówienia. 

W przypadku umowy bez określonej kwoty, w której opłata jest uzależniona od 
obowiązującej stawki i zużycia, oraz w przypadku braku umowy, zaangażowanie 
przyjmuje się  na podstawie otrzymanych faktur. 

W przypadku umów wieloletnich z oznaczonym terminem zakończenia umowy rozróżnia 
się: zaangażowanie obciążające rok bieżący i zaangażowanie obciążające lata przyszłe. 

Zaangażowanie wydatków roku bieżącego nie nioże przekroczyć  planu finansowego. 



Załącznik Nr 4 do ZarzqdzeniaNr 3 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachwikowości 
oraz procedur kontroli jnansowej w Biwze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej Zarządzeniem" 

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA 
INFORMATYCZNYCH NOŚNIKACH DANYCH 

Księgi rachunkowe prowadzone są  z wykorzystaniem Systemu klasy ER? - ENOVA, 
od dnia 1 stycznia 2011 roku, wyprodukowanego przez firmę  Soneta Sp. z o.o. z 
Krakowa a wdrożonego przez firmę  Alt One - Dawid Wojnarowski z Legionowa. 
Aktualna wersja „enoya 12.2.6239.4912" została wdrożona w styczniu 2017 r. 
Ewidencja kolejnych wersji programu prowadzona będzie przez Zespół  Księgowości 
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

Komputerowy system rachunkowości obejmuje następujące moduły: 
Księga Główna, 

• Księga Inwentarzowa 
o Kadry i Płace, 

1. Moduł  Księga Główna 

Zapewnia kompleksową  obsługę  księgową  Biura Rzecznika Praw Dziecka. Zadaniem 
systemu Modułu Księga Główna jest umożliwienie ewidencjonowania finansowej strony 
działań  w BRPD zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. W świetle przepisów 
art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe udostępnione w module obejmują: 

o dziennik, 
o konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej i analitycznej), 
o konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), 
o zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg 

pomocniczych. 
Funkcjonalności w ramach modułu Księga Główna zostały pogrupowane w następujące 
bloki tematyczne: 
• okresy księgowe, 
• plan kont, 
o tworzenie bilansu otwarcia, 
• rejestry księgowe, 
o dekretacja, weryfikacja i księgowanie dokumentów, 
o stornowanie dokumentów, 
o raporty. 

Okresy księgowe 

Podczas otwierania kolejnego roku obrotowego dostępna jest możliwość  określenia ilości 
jego okresów sprawozdawczych. Dla następnego roku obrotowego i pierwszego miesiąca 
kalendarzowego, wartości te przyjmowane są  automatycznie na podstawie poprzedniego - 

roku obrachunkowego. W module Księga Główna możliwe jest równoczesne otwarcie 
maksymalnie dwóch lat obrachunkowych. Podczas otwierania kolejnego roku obrotowego 
następuje przekopiowanie planu kont z roku poprzedniego. 



Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych 

Bilans otwarcia roku obrotowego generowany jest na podstawie bilar 
poprzedniego zapewniając możliwość  kontrolowania poprawności 

czynności. - 

Bilans otwarcia w systemie Enoya można wygenerować  dopiero 

wszystkich dowodów księgowych i zaniknięciu wszystkich okresów spra 

Raz zanikniętego okresu sprawozdawczego nie można powtórnie ot 

możliwe dokonanie księgowań  do tego okresu sprawozdawczego. 
sytuacji, w której byłyby otwarte równocześnie więcej niż  dwa lata @ 

zamknięcia roku 
yykonywania tej 

o zaksięgowaniu 
zdawczych. 

Zatem nie jest już  
nie dopuszcza do 

Komputerowe wydruki danych 

Komputerowe wydruki spełniają  wymagania określone w art. 13 ust. 2. 3 i 4 ustawy o 

rachunkowości a w szczególności są: 

trwałe oznaczone nazwą  jednostki oraz zrozumiałą  nazwą  danego rodzaju księgi 

rachunkowej, 
wyraźnie oznaczone, co do roku obrotowego, co do miesiąca i co do datr sporządzenia, 

posiadają  automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej (koniec 

wydruku) oraz są  sumowane na kolej nycłi stronach w sposób ciągły w miesiącach i w 

roku obrotowym, 
oznaczone nazwą  programu przetwarzania danych. 

Blok Ewidencja Środków Pieniężnych 

Blok Ewidencja Środków Pieniężnych ma za zadanie obsługę  rozra 

zewnętrznymi kontrahentami oraz pracownikami Biura. 
Blok pozwala na rejestrację  należności, zobowiązań, generowanie prz< 
bankowych, raportów kasowych oraz tworzenie poleceń  księgoy 
rozrachunków. Automatycznie generuje przelewy, wezwania do zapłaty i 

Jest zintegrowany z modułem Księga Główna (w części dotyczącej 

korzysta z zasobów Słownika Systemu oraz Kartoteki Kontrahentów. 

Blok Ewidencja Dokumentów 

W bloku Ewidencja Dokumentów dokonuje się  ewidencjonowania k 

podlegają  księgowaniu. W Ewidencji Dokumentów ujmuje się  zarówno 

inne dokumenty typu: polecenie księgowania, listy płac, po1isy ubezpiecze 

itp. Tu następuje dekretacja i księgowanie dokumentów. System Pc 

klasyfikacji dokumentów. Funkcjonalności w ramach powyższe 

pogrupowane w następujące bloki tematyczne: 

o rejestracja dokumentów 
o dekretacja list płac 

umowy, 
rejestracja i rozliczanie zaliczek zakupowych i delegacji krajowych 

wyszukiwanie dokumentów, 
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rodzaje dokumentów (należności i zobowiązań, raportów kasowych, wyciągów 
bankowych) 

o raporty 

Zestawienie grup typów dokumentów wraz z definiowanymi symbolami prezentuje 
poniższa tabela: 

ewidencja dokumentów 
Typ dokumentu Definicja nazwa 
Bilans otwarcia BO Bilans otwarcia 

Lista płac 

LPE listy płac - etaty 
LPI liśty płac - inne 

LPU listy płac - zlecenia i dzieło 

PK ewideneja « 
PKB polecenie księgowania 

ZAA polecenie zaksięgowania zaangażowania 
Raport kasowy RKEW raport kasowy 
Wyciąg bankowy WBEW wyciąg bankowy 

Zakup ewidencja 

DEL rozliczenie delegacji 
RZAL rozliczenie zaliczki 

ZB wydatki 
Środki trwałe STE 
ewidencja  

Ewidencja dokumentów środków trwałych 

2. Księga Inwentarzowa 

Podstawowym celem modułu Środki Trwałe jest kompleksowa obsługa środków trwałych w 
tym pozostałych środków trwałych (wyposażenie) w ewidencji ilościowo - wartościowej I 
ilościowej, oraz wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od przyjęcia ich do 
używania poprzez bieżącą  obsługę  (amortyzacja, inwentaryzacja, modyfikacje) do likwidacji, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. 

Moduł  Środki Trwałe zapewnia obsługę  następujących obszarów: 
- środki trwałe 
- wartości niematerialne i prawne, 
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 
- moduł  inwentaryzacji (w zakresie inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych 

środków trwałych (wyposażenia)). 
Funkcjonalności w ramach modułu Środki Trwałe zostały pogrupowane w następujące bloki 
tematyczne: 

o dane słownikowe (rodzaje i klasyfikacja środków trwałych, miejsca użytkowania, 
metody amortyzacji), 

o przeglądanie historii środków trwałych, 
o kontrola majątku i rozliczenie mienia powierzonego pracownikowi, 
o ewidencja środków trwałych, 
• ewidencja pozostałych środków trwałych (wyposażenia), 
• inwentaryzacja, 
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o raporty. 

Numeracja środków trwałych będących na stanie BRPD 

Lp. I Numeracja 1 Rodzaj środka trwałego 

11 1 BRPD/ST/0001.... 1 Środki Trwałe> 3500,00 (wysokocenne) 

2 BRPD/WNiP/1/0001.. WNiP amortyzacja stopniowa> 3500,00 

3 BRPD/WNiP/2/0001.. \VNiP amortyzacjajednorazowa = < 350000 

Numeracja wyposażenia będącego na stanie BRPD 

Lp. Numeracja Rodzaj wyposażenia 

1 BRPD/ W/M/0001... meble 

2 BRPD/ W/L/0001 ... sprzęt łączności 

3 BRPD/W/FJ000 1 ... sprzęt fotograficzny 

4 BRPD/W/G/0001.... AGD 

5 BRPD/WfRI0001 .... RTV 

6 BRPD/W/KI000 1 sprzęt komputerowy 

7 BRPD/ W/P/0001 .... pozostałe 

8 BRPD/I/0001.... Ewidencja ilościowa 

3. Moduł  Płace 

Na podstawie danych charakteryzujących każdego pracownika, w pro 
lista płac oraz naliczane są  zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarb 
oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Program urn 
imiennych kart wynagrodzeń. 

jest generowana 
z tytułu składek 

wydrukowanie 

Dane z Modułu Płace są  przenoszone do programu Płatnik, przez c9 raporty imienne, 

deklaracje rozliczeniowe są  przekazywane do ZUS za pośrednictwem urząązeń  łączności. 

Obliczone listy p1ac są  księgowane w księdze głównej. 

Funkcjonalności w ramach modułu Płace zostały pogrupowane w następujące bloki 

tematyczne: 
o definiowanie składników płacowych, 
o definiowanie sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownika na konta 
o wyliczanie podstaw do naliczenia zasiłku chorobowego, 
o rozliczanie absencji na listach płac, 
o zakładanie i obliczanie list plac, 
o wprowadzanie i obliczanie list dodatkowych, 
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obliczanie umów cywilnoprawnych, 
o korekty list płac, 
• naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
o generowanie plików do Video Tela 
o generowanie dokumentów rozliczeniowych do programu „Płatnik, 

raporty. 

Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa, TREZOR 

W ramach systemu TREZOR realizowane są  następujące procesy budżetowe: 
Planowanie budżetu państwa 

W zakresie procesu planowania budżetu państwa funkcjonalność  systemu TREZOR 
umożliwia wymianę  informacji w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej oraz planem 
finansowym pomiędzy dysponentami środków budżetowych oraz dysponentem głównym i 
Ministerstwem Finansów. Funkcjonujący moduł  planowanie budżetu umożliwia między 
innymi wprowadzenie projektu planu finansowego oraz planu finansowego. 

Wykonanie budżetu państwa 

W ramach procesu wykonanie budżetu państwa system TREZOR umożliwia efektywne 
zarźądzanie przepływem środków .budżetowych pomiędzy Ministerstwem Finansów a 
dysponentami części budżetowych, które może być  na bieżąco kontrolowane i modyfikowane 
zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem u danego dysponenta. 

Poprzez moduł  obsługa dysponentów prowadzona jest obsługa rocznego harmonogramu 
wydatków, składanie miesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe, zgłaszanie 
dodatkowego zapotrzebowania na środki, zatwierdzanie limitu otwarcia, decyzji 
zmieniających plan (po zmianach). 

Sprawozdawczość  budżetowa 

W zakresie procesu sprawozdawczości budżetowej funkcjonalność  systemu TREZOR 
umożliwia wprowadzenie oraz zatwierdzanie sprawozdań  budżetowych zgodnie ze strukturą  
hierarchiczną  dysponentów. Dysponenci środków budżetu państwa zobowiązani są  do 
wprowadzania danych do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR 
równolegle z przekazywaniem sprawozdań. 

Funkcjonujący moduł  umożliwia wprowadzanie do systemu sprawozdań  z częstotliwością  
miesięczną  oraz ich zatwierdzanie. Dane wprowadzane do systemu TREZOR powinny być  
zgodne z danymi w systemie- Enoya. 
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Załqcz;?ik ?V 5 do Zarzqdzenia Nr 3 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości 
oraz procedur kontroli J?nansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej „ Zarzqdzeniem" 

Zasady obiegu dokumentów stanowiących podstawę  zaciągania i regulowania 
zobowiązań  finansowych pokrywanych z budżetu Rzecznika Praw Dziecka 

I. Przygotowanie umów i Rejestr umów 

I. Za wyjątkiem umów o pracę  wszystkie umowy, porozumienia i inne umowy nienazwane na 
podstawie, których zaciągane są  zobowiązania finansowe pokrywane w całości lub części z 
budżetu Rzecznika Praw Dziecka podlegają  ewidencji w Rejestrze Umów. 

Zespól Administracyjny prowadzi rejestr umów i przechowuje oryginały dokumentów 
związane z zawarciem umowy a w szczególności wnioski o dokonanie zakupu, dokumenty 
będące podstawą  wyboru oferenta kompletną  dokumentację  dotyczącą  postępowania 
udzielenie zamówienia w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych, itp. 

Rejestr urnówzawiera 

o nazwę  kontrahenta 
o dane adresowe 
o przedmiot umowy 
• wartość  umowy 
o datę  zawarcia umowy 
o okres obowiązywania umowy. 

Umowy numerowane są  kolejno w każdym roku. Numer w rejestrze składa się  z: 

o kolejnego numeru w roku 
o roku 

Za przygotowanie projektu umowy odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny 
prowadzący sprawę  we współpracy z Zespołem Administracyjnym. 

Projekt umowy przedstawiony do podpisania powinien posiadać  akceptację  Radcy Prawnego 
obsługuj ącego Biuro Rzecznika Praw Dziecka, szczególnie pod względem zgodności z 
ustawą  o Rzeczniku Praw Dziecka oraz Głównego Księgowego w zakresie zgodności z 
ustawą  o finansach publicznych. 

Potwierdzeniem wyrażenia opinii przez Radcę  Prawnego i Głównego Księgowego jest 
zamieszczenie na projekcie umowy podpisu. W razie nieobecności Głównego Księgowego 
akceptacji dokonuje osoba zastępująca. 

Opinie na temat projektu Radca Prawny i Główny Księgowy wydają  bez zbędnej zwłoki 
najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania. 



9. Jeśli projekt nie może być  pozytywnie zaopiniowany przyczyny odmowy akceptacji powinny 
zostać  dołączone na piśmie. 

II. Dokumenty będące podstawą  dokonywania płatności oraz zapisów ks ęgowych dowody 
księgowe 

10. Podstawą  zapisów w księgach rachunkowych są  dowody księgowe stwie dzające dokonanie 

operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi": 

zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 
zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, 
wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 

11. Podstawą  zapisów mogą  być  również  sporządzone przez pracownik6w Biura dowody 

księgowe: 

zbiorcze - służące do, dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które 
muszą  być  w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 
korygujące poprzednie zapisy, 
zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu 
źródłowego, 
rozliczeniowe - ujmujące już  dokonane zapisy według towych kryteriów 
klasyfikacyjnych. 

12. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznyclji obcych dowodów 

źródłowych, Dyrektor Biura może zezwolić  na udokumentowanie operacji gospodarczej 
za pomocą  księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przz osoby dokonujące 
tych operacji. Nie może to jednak dotyczyć  operacji gospoIarczych, których 

przedmiotem są  zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT oraz 
wydatków przekraczających swą  wartością  kwotę  200 złotych brutto. 

13. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami 

źródłowymi uważa się  zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie 

za pośrednictwem urządzeń  łączności, komputerowych nośników dnych łub tworzone 
według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych j ż  w księgach, przy 

zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną  spełnione, co najmniej 

następujące warunki: 

uzyskają  one trwale czytelną  postać  zgodną  z treścią  odpowiednich dowodów 
księgowych, 
możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby 
odpowiedzialnej za ich wprowadzenie, 
stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia 
odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów, 
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d. dane źródłowe w miejscu ich powstania są  odpowiednio chronione, w sposób 
zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego 
rodzaju dowodów księgowych. 

14. Dowód księgowy poWinien zawierać  co najmniej: 

określenie rodzaju dowodu ijego numeru identyfikacyjnego, 
określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną  także w jednostkach 
naturalnych, 

4.. datę  dokonania operacji, a gdy dowód został  sporządzony pod inną  datą  - także datę  
sporządzenia dowodu, 
podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki 
aktywów, 
stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 
rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

15. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać  przeliczenie ich wartości 
na walutę  polską  według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji 
gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się  bezpośrednio na dowodzie, chyba, że 
system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę  
polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 

16. Dowody księgowe powinny być  rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 
operacji gospodarczej, którą  dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane 
określone w 14, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie 
w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. 

17. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować  
jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego 
sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba, że przepisy stanowią  inaczej. 

18. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą  być  poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub 
kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń  lub liczb, wpisanie treści 
poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią  inaczej. Nie można poprawiać  pojedynczych liter lub cyfr. 

19. Jeżeli jedną  operację  dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden egzemplarz 
dowodu, kierownik jednostki ustata sposób postępowania z każdym z nich i wskazuje, 
który dowód lub jego egzemplarz będzie podstawą  do dokonania zapisu. 
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III. Procedura wewnętrzna obiegu dokumentów będące podstawą )nywania 

płatności oraz zapisów księgowych - dowody księgowe 

Dowody księgowe wpływające do Biura Rzecznika Praw Dzieck a powinny zostać  
zarejestrowane w kancelarii i przekazane do komórek rnerytoryczrych dokonujących 
zakupu lub odpowiedzialnych za zaopatrzenie w celu opisania i zaakceptowania pod 
względem merytorycznym. 

Opis dokumentu powinien zawierać  szczegółowe informacje dotyczące m.in. 

- podstawy dokonania zakupu, 

- numeru umowy (jeśli była ona zawierana) z Rejestru Umów, n podstawie której 
realizowana jest płatność, 

- przeznaczenie zakupu, 

- miejsca przechowywania, 
- zakwalifikowania do ewidencji środków trwałych, wyposażenia lub ewidencji 

ilościowej 

Akceptacja pod względem merytorycznym potwierdza, że zakup ostał  dokonany z 
poszanowaniem zasad dotyczących wydatków publicznych, a w szczególności: 

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania nj lepszych efektów 
z danych nakładów; 

- w sposób umożliwiający terminową  realizację  zadań; 

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Na dowód dokonania akceptacji na dokumencie umieszcza się  adnotację  „Zaakceptowario 
pod względem merytorycznym" oraz datę  i czytelny podpis osoby doknującej akceptacji. 
Akceptacji dokonuje odpowiednio: Dyrektor Biura dla Dyrektorów i Kierowników 
podległych komórek organizacyjnych, Dyrektorzy dla pracowników. 

Dowody księgowe podlegają  kontroli pod względem formalnorachunkwm dokonywanej 
przez Głównego Księgowego lub wjego zastępstwie pracowników dzi łu księgowości. Na 
dowód przeprowadzonej kontroli na dokumencie umieszcza się  piecztkę ,, Sprawdzono 

pod względem formalno-rachunkowym" oraz czytelny podpis pracownika oraz datę  
dokonania kontroli. 

Dokumenty zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
stanowią  podstawę  pokrycia zobowiązań  tj. dokonania przelewu, rozliczenia zaliczki lub 
zwrotu wydatków. - 

Akceptacji ostatecznej do zapłaty lub rozliczenia dokonuje Dyrektr Biura lub osoba 
upoważniona. Na dowód przeprowadzonej kontroli na dokumencie umieszcza się  
adnotację  „ Zatwierdzono do wypłaty „ oraz czytelny podpis prcownika oraz datę  
dokonania kontroli. 



Rozliczenia z pracownikami i dostawcami dokonywane są  w formie bez gotówkowej. 
Zakupy gospodarcze związane z utrzymaniem Biura realizowane są  przez wyznaczonych 
pracowników za pomocą  kart płatniczych, wystawionych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Zaliczki w formie gotówkowej, w szczególnych wypadkach, wypłacane są  po 
uzyskaniu zgody Dyrektora Biura. Za obsługę  techniczną  wypłat gotówkowych oraz 
ewidencję  i rozliczenia gotówki w kasie odpowiada Główny Księgowy, który może 
powierzyć  jej wykonywanie na zasadach odpowiedzialności materialnej wskazanemu 
pracownikowi. 

Zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowych po zaakceptowaniu przez Dyrektora 
Biura realizowane są  w formie bezgotówkowej - przelew bankowy na rachunek 
pracownika lub wypłacane gotówką  z kasyz obowiązkiem rozliczenia w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia podróży służbowej. 

1V. Gospodarka składnikami majątku 

Kierownik Wydziału Administracyjnego odpowiedzialny jest za gospodarowanie 
majątkiem rzeczowym a w szczególności: 

użytkowanie i przechowywanie zgodnie z przeznaczeniem, 
zapewnienie ochrony i ubezpieczenie majątku, 
zapewnienie odpowiedniej dostępności sprzętu w takim zakresIe, w jakim jest to 
niezbędne do wykonywania zadań. 

Odpowiedzialność  za ewidencję  i zarządzanie majątkiem może zostać  powierzona 
wskazanemu pracownikowi w zakresie obowiązków. 

Prowadzi się  księgi inwentarzowe odrębnie dla śródków trwałych (ewidencja wartościowa), 
mebli oraz drobnego wyposażenia ewidencję  (ewidencja ilościowa). 

28 Na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjnego Dyrektor Biura powołuje Komisję  
Likwidacyjną, do zadań  której należy ocena przydatności do użytkowania składników 
majątku. 

Na podstawie protokołu Komisji Likwidacyjnej zawierającego rekomendacje, co do 
poszczególnych składników majątku Dyrektor Biura podejmuje decyzję  o zdjęciu z 
ewidencji i dalszych działaniach wskazując osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. 

V. Inwentaryzacja 

Inwentaryzacji dokonuje się  na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2016 r. pOZ; 1047 i zm.). 

Rzecznik Praw Dziecka lub Dyrektor Biura każdorazowo powołuje komisję  do 
przeprowadzenia inwentaryzacji oraz określa metody i zakres jej pracy. 



VI. Ochrona danych i dostępdo informacji 

Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych 

32. Fizyczne zabezpieczenie zewnętrzne zapewnia ochronę  przed dostępem osób 

nieupoważnionych do następujących elementów systemu rachunkowo ci i dokumentacji 

Biura: 

o sprzętu komputerowego wspomagającego księgowość, 
o księgowego systemu informatycznego, 
• kopii, zapasowych zapisów księgowych, 
o zasad rachunkowości, 
• ksiąg  rachunkowych, 
o dowodów księgowych, 
o dokumentacji inwentaryzacyjnej, 
o sprawozdań  finansowych. 

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są: 

o nośniki danych odporne na zagrożenia, 
systematycznie tworzone - rezerwowe kopie zbiorów danych 
nośnikach informacji, 

• programy komputerowe i dane informatycznego systemu r 
przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem 
właściwych rozwiązań  organizacyjnych i programowych. 

Przeniesione treści ksiąg rachunkowych na inny komputerowy 
trwałość  zapisui informacji przez czas nie krótszy niż  5 lat. 

na trwałych 

ci chronione 
zastosowanie 

danych, zapewnia 

Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się  yż  siedzibie Biura w 

oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozw 

 111 
 lający na ich łatwe 

odszukanie. Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych 
oznacza się  określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowyh lat i końcowych 

numerów w zbiorze. 

Szczegółowe zasady przechowywania dokumentów określa rozdział  8 .1stawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1047 i 

35 Wgląd w dokumenty księgowe oraz systemy informatyczne, w których prowadzone są  
księgi rachunkowe poza Głównym Księgowym oraz pracownikami księgowości mają  
Dyrektor Biura, Audytor Wewnętrzny w pełnym zakresie, pracowni ds. kadrowych w 

zakresie wynikającym z jego obowiązków oraz pracownicy prowadzący ewidencję  
majątku w zakresie wynikającym z powierzonych im obowiązków. 

VII. Postanowienia końcowe 



Dla dowodów księgowych i dokumentacji dotyczącej wypłat z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń  Socjalnych mają  zastosowanie postanowienia niniejszego Zarządzenia. 

W sprawach dotyczących umów o pracę, zawierania, zmian warunków pracy i płacy oraz 
innych wynikających z ustawy kodeks pracy obowiązki nałożone przez odpowiednie 
przepisy prawa na podstawie * 3 Statutu Biura Rzecznika Praw Dziecka sprawujeRzecznik 
Praw Dziecka. 
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Załqcznik Nr 6 do Zarzqdzenia Nr 3 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjętych zasad rac/iuzikowości 
oraz procedur kontroiifmansowej w Biurze Rzecznika Prmy Dziecka zwanego dalej „ Zarzqdzeniem". 

PROCEDURY PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU ZADANIOWEGO BRPD 

I. Procedury planowania 

Opracowanie planu finansowego Biura RPD w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy 
dokonuje się  na podstawie ustawy o finansach publicznych art.142 pkt 10 (Dz.U,2016 poz. 
1870 tj.) oraz ustaleń  określonych w corocznym rozporządzeniu  Ministra Finansów w 
sprawie szczegółowego sposobu „ trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej. 

Plan finansowy w układzie zadaniowym opracowany jest w podziale na zadania, podzadania 
i działania zgodnie z katalogiem funkcji, zadań, podzadań  i działań  opracowany w 
Ministerstwie Finansów i noty budżetowej. Dla każdego roku opracowanaj est struktura, która 
może się  różnić  ilością  zadań, podzadań  i działań  w stosunku do roku poprzedniego. 

Do wyliczeń  przyjmowane są  następujące wartości: 

o faktyczny stan zatrudnienia: do każdego pracownika przypisuje się  konkretne zadanie, 
podzadanie, działanie i podzielnik kosztów. Na tej podstawie zespół  księgowości 
dokonuje podziału wydatków poszczególnych działań. 

o poszczególne zespoły Biura RPD opracowują  projekty budżetu zadaniowego dokonując 
wyceny i podziału wydatków na poszczególne podzadania i działania, 

o wydatki pośrednie - administracyjne i inwestycyjne księgowane są  wg. podżielnika 
kosztów . Podzielnik kosztów ustalany jest co roku wg stanu zatrudnienia na dzień  1 
stycznia. 

Ewidencja i rozliczenia budżetu zadaniowego dokonywana jest w systemie Enoya na 
pozabilansowym koncie 990. Rozbudowany system kont analitycznych urnożliwia 
automatyczne przyporządkowanie wydatku do poszczególnych działań, na podstawie 
zdefiniowanych segmentów konta. 

Informacje dotyczące planu budżetu zadaniowego RPD i sprawozdania z wykonania budżetu 
przekazywane są  do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem programu BUZA według 
wzorów określonych w nocie budżetowej za dany rok, z zastosowaniem następującej 
klasyfikacji: 

Wydatki bieżące 
Wydatki majątkowe 
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3. Finansowanie projektów z udziałem środków UE. 

II. Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie budżetu 

Plan finansowy w układzie zadaniowym powinien być  zgodny z tradycyjnym planem 
finansowym i wartością  określoną  w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy. 

Ustalone kategorie budżetowe oraz odzaje kosztów powinny być  zgodne z pozycjami 
bądź  sumą  kilku pozycji planistycznych, a mianowicie: 

wynagrodzenia - suma § 4010, 4040,4110, 4120, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3020, 
wydatki majątkowe 

- * 6060, 
pozostałe wydatki bieżące - suma wszystkich pozostałych paragrafów ujętych w 
układzie wykonawczym. 

Kontrola wykonania wydatków budżetu zadaniowego jest przepr wadzona na koniec 
każdego miesiąca poprzez sprawdzenie danych zamieszczonych na sporządzonych 
raportach: 

1. z saldem kont zespołu 980 w odniesieniu do sumy wszystkich pozycji świadczeń  
oraż  wydatków bieżących, 

2. w odniesieniu do wydatków majątkowych z kwotą  wydatków 
zaewidencjonowanych na koncie 980 - 6060 

. z planem finansowym budżetu klasycznego. 

Monitorowanie osiąganych celów podzadań  grupujących działania dokonują  raz na 
kwartał  dyrektorzy zespołów w BRPD i wraz z wykonaniem bdżetu zadaniowego 
przedkładane Są  do Rzecznika Praw Dziecka. 

Ewidencja mierników prowadzona jest: 

w systemie EZD —Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją  
Merkury - ewidencja spraw zgłaszanych telefonicznie 
w ręjestrze „Przystąpicnia do spraw sądowych" 
w rejestrze „Kontrole prowadzone przez BRPD 
w rejestrze „Działania promujące prawa dziecka" 
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Zalącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 3 z dnia 31.032017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej 
„Zarządzeniem". 

ZESTAWIENIE ZADAŃ/PODZADAŃ/DZIAŁAŃ  W UKŁADZIE ZADANIOWYM 

Część  14 

Lp. 
Nazwa 

funkcjilzadania/podzadaniald Ccl Miernik 
. 

Zródlo danych do wyliczenia 
Lespoty odpoWiodzia 
ric za realizację  Koordynacja 

zialania 
wflrtości miernika 

mierników  
zadań  

2 4 5 6 7  

16. Srawy obywatelskie  

Ewidencja spraw 

Ochrona Praw Obywatelskich, 
Przeciwdzialanie I Liczba spraw zakończonych przez RPD wplywających i zakończonych 

ZEW, ZSR, ZSS, 
16.4. 

Praw Dziecka i Praw Pacjenta 
zapobieganie naruszeniom do oóInej liczby spraw, które wplynęly prowadzona w elektronicznym 

ZSM, DTZ 
praw dziecka w danym roku budżetowym (w%) systemie zarządzania 

dokumentacją  

16.4.2. 
Ochrona i promocja praw Zwiększenie skuteczności Liczba przystąpień  do toczących się  

Ewidencja przystąpień  ZEW, ZSR, ZSS, Dyrektor 
dziecka wzestrzegania praw dziecka postępowań  (sąd, TK) ZSM, DTZ Biura 
Prowadzenie działań  Badanie naruszeń  prawa 

Liczba przeprowadzonych kontroli i ZEW, ZSR, ZSS, 
16.4.2.1 interwencyjnych w sytuacjach przez organy zobowiązane 

wizytacji 
Ewidencja dzialań  kontrolnych 

ZSM, DTZ 
laruszcnia praw dziecka do ich pi-zestrzepania  

16.4.2.2. 
Prowadzenie działań  Upowszechnianie wiedzy o Liczba działań  promujących prawa Ewidencja dzialań  promujących 

DKS, GAB 
promocych prawa dziecka prawach dziecka dziecka prawa dziecka 



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 31.03.20] 7 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz 
procedur kontroli j2nansowej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej „ Zarządzeniem „. 

INSTRUKCJA KASOWA 

Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w BRPD. 

Zawarte w instrukcji zasady i postanowienia dotyczą  kasjera i pracówników uczestniczących w 
kontroli funkcjonowania kasy w ramach przypisanych im imiennie zakresów czynności. 

W Biurze Rzecznika Praw Dziecka prowadzenie kasy powierza się  wyznaczonemu pracownikowi 
Zespołu Finansowego. 

Wyznaczona osoba jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o przyjęciu 
odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie 
gospodarki. kasowej o treści: „Przyjmuję  do wiadomości, że ponoszę  materialną  
odpowiedzialność  za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuje się  do 
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji kasowych i ponoszę  
odpowiedzialność  za ich naruszenie. 

Przyjęcie - przekazanie kasy może nastąpić  tylko w drodze protokolarnej, w obecności komisji 
wyznaczonej przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Biura w Zespole Finansowym, 

Do obowiązków kasjera należy: 

o właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów, 

• dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie 
dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez uprawnione osoby pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty, 

o dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków 
bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące, 

o odprowadzenie do banku nadwyżki pogotowia kasowego najpóźniej w dniu następnym od 
jej wystąpienia 

W pówierzonym zakresie pełnienia obowiązków, kasj er ponośi odpowiedzialność  materialną  za: 

o nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej, 

o dokonywanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych na 
właściwych dowodach rozchodowych, 

o nienależyte zabezpieczenie i przechowywanie gotówki, 

o wypłacenie gotówki na podstawie niesprawdzonych i niezatwierdzonych dowodów do 
wypłaty. 

OCHRONA KASY 

W kasie mogą  być  przechowywane środki pieniężne w wysokości zapewniającej właściwą  
ochronę. 

S. W kasie mogą  być  przechowywane: 

a) gotówka na niezbędne wydatki tzw. „pogotowie kasowe", 

\ 



b) gotówka lub inne papiery wartościowe złożone w formie depozyti (np weksle, polisy 
ubezpieczeniowe). 

6. Gotówka, dewizy i papiery wartościowe oraz druki ścisłego żarachowania należy 
przechowywać  w kasie ogniotrwałej lub w szafach metalowych, które o zakończeniu pracy 
kasjer (lub osoba wyznaczona przez dyrektora), zamyka na klucz. 

wniosek Głównego 

e wydatków, 

ponad ustaloną  

winny być  

kasowymi: 

do kasy z tytułu: 

z kasy z tytułu 

7. Pogotowie kasowe ustala każdorazowo Dyrektor Biura BRPD, 
Księgowego. 

GOSPODARKA KASOWA 

8. W kasie mogą  znajdować  się  środki pieniężne na: 

bieżące wydatki, podjęte z rachunku bankowego na określone i 
pochodzące z bieżących wpływów do kasy. 

9. Znajdującą  się  w kasie na koniec dnia nadwyżkę  
wysokość  należy odprowadzić  do banku nie później niż  w dniu n 

10. Obroty kasowe dotyczące wypłat związanych z wydatkami 
dokonywane w ramach pogotowia kasowego. 

DOKUMJ3NTACJA KASOWA 

11. Wszystkie obroty gotówkowe winny być  udokumentowane dow 

wpłaty gotówkowe - dowodami kasowymi (KP), 

wypłaty gotówkowe - dowodami kasowymi (KW), 

Dowód wpłaty KP jest stosowany do udokumentowania wpływu 
pobranej gotówki z banku, rozliczenia zaliczki, spłaty pożyczki itp. 

Dowód wypłaty KW jest stosowany do udokumentowania wypływu 
np. rozliczenia zaliczki. 

Dowody KP i KW są  generowane z systemu księgowego BNOyA. 

12. Dokumentację  kasy stanowią  dokumenty: 

a) operacyjne kasy: raport kasowy, dowód wpłaty i wypłaty, 

b) źródłowe lub dyspozycyjne: wnioski o zaliczkę,: rozliczenie zaliczki i delegacji służbowej, 
wewnętrzny dowód przyjęcia gotówki, bankowy dowód wpłaty - wpłaty gotówki na 
rachunek bankowy - ostemplowany przez bank oraz inne dokumen y akceptowane przez 
upoważnione do tego osoby, 

c) organizacyjne kasy: instrukcja kasowa, oświadczenie o o 
zakres czynności kasjera oraz protokoły inwentaryzacyjne i 

13. Przed przyjęciem lub wypłatą  gotówki kasjer zobowiązany jest 
kasowe są  podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia tych c: 
- kasjer nie może przyjąć  tych dowodów do realizacji (nie do 
dowodów kasowych wystawionych przez kasjera). 
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14. Źródłowe dowody kasowe i zastępcze dowody wypłat gotówki winny być  przed dokonaniem 
wypłaty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez 
zobowiązanych do tego pracowników, którzy zamieszczają  na tych dowodach swój podpis i 
datę, oraz - zatwierdzone następnie do wypłaty przez Dyrektora Biura i Głównego Księgowego 
(lub osoby przez nich upoważnione) podpisem pod klauzulą  o treści „Zatwierdzam do 
wypłaty". 

15. Gotówkę  wypiaca się  osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym, na którym 
odbiorca gotówki podaje słownie kwotę  i datę  jej otrzymania oraz zamieszcza swój podpis. 
Jeżeli natomiast powyższy dokumentjest wystawiony na zbiorczych zestawieniach, w których 
wpisana jest słownie w złotych ogólna suma wypłat (np. listy wypłat) wówczas: 

każdy odbiorca kwituje kwotę  otrzymanej przez siebie gotówki, 

nie ma obowiązku wpisywania słownie otrzymanej kwoty. 

Przy wypłacie gotówki osobie nieznanej kasjer zobowiązany jest żądać  okazania dowodu 
osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość  oraz wpisać  na 
rozchodowym dowodzie kasowym numer, datę  i określić  wystawcę  dokumentu. 

16. Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę  wymienioną  
w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została 
dokonana osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być  dołączone do 
rozchodowego dowodu kasowego. 

17. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być  oznaczone przez podanie na nich 
daty, numeru i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wypłaty zostały 
zaewidencjonowane. Wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłat i wpłat gotówki, 
dokonywanych w danym dniu, powinny być  w tym dniu wpisane do raportu kasowego 
sporządzonego przez kasjera. 

18. Raporty kasowe mogą  obejmować  okresy kilkudniowe, z tym, że należy sporządzić  raport 
kasowy na koniec każdego miesiąca. Zapisy w raporcie kasowym winny być  dokonywane 
chronologicznie. Po sporządzeniu raportu kasowego za dany dzień  lub dany okres i ustaleniu 
pozostałości gotówki w kasie kasjer podpisuje raport i przekazuje jego oryginał  z dowodami 
kasowymi Głównemu Księgowemu lub osobie upoważnionej. 

19. Prawidłowość  sporządzania raportów kasowych sprawdza Główny Księgowy lub 
wyznaczony przez niego pracownik Zespołu Finansowego. 

W szczególności ustala on, czy wykazane przez kasjera poszczególne przychody i rozchody 
są  udolcurnentowaiie źródłowymi dowodami kasowymi, czy załączone dowody kasowe 
odpowiadają  określonym wymogom oraz zaopatrzone są  w odpowiednie klaużule, czy 
ustalano w sposób prawidłowy stan gotówki. 

20. Niedobór kasowy stanowi rozchód gotówki z kasy nie udokumentowany rozchodowymi 
dowodami kasowymi. Rozchód taki nie jest uwzględniany przy ustaleniu gotówki w kasie 
i obciąża on kasjera. 

Nadwyżką  kasową  jest gotówka w kasie nie udokumentówana przychodowymi dowodami 
kasowymi i stanowi ona pozostałe przychody operacyjne. 

3 



21. Przechowywanie w kasie gotówki lub innych walorów nie 
jest zabronione. 

Raport kasowy „RKIe 

Raport kasowy służy do ewidencji szczegółowej wszystkich dowodów 
wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjera wdanym dniu lub okresie, 
bieżąco w porządku chronologicznym, tj. w takiej kolejności, wjakiej nas 
Kwoty operacji gotówkowych w zależności od ich rodzaju wpisuje się  do 
„rozchód". Na ostatniej stronie, raportu kasowego sumuje się  wszystkie p 
Po ustaleniu obrotów przychodowych i rozchodowych do stanu początko 
raportu kasowego za dzień  (okres) poprzedni - dodaje się  obroty pr 
odejmuje się  obroty rozchodowe, a kwotę  ustalonej pozostałości wpisuje 

Bieżący numer raportu kasowego ustala się  z zachowaniem ciągłości 
sprawozdawczego. 

sowych dotyczących 
ypełniany jest on na 
ują  wpłaty i wypłaty. 
bryki „przychód lub 
chody i rozchody. 
go, przeniesionego z 
hodowe.. Następnie 
jako stan końcowy. 

Ii w ramach roku 

Okres przechowywania dokumentów kasowych 

Oryginały raportu kasowego wraz z załączonymi dowodami przechowuje się  łącznie z innymi 
dowodami księgowymi przez okres 5 łat po zakończeniu roku obrotowego. 

KONTROLA KASY 

Kasa podlega kontroli bieżącej i okresowej. 

Zespół  Finansowy przeprowadza kontrolę  formalno-rachunkową  raportu kasowego. Raport 
kasowy podlega zatwierdzeniu przez Głównego Księgowego. Przeprowadzenie kontroli 
bieżącej potwierdza kontrolujący swoim podpisem. 

Kasa podlega kontroli okresowej, w tym obowiązkowo na dzień  bilansowy każdego roku. Faktjej 
przeprowadzenia winien być  udokumentowany. 
Gotówka znaki ipapiery wartościowe oraz druki ścisłego zarachowania naeży przechowywać  w 
kasie ogniotrwałej lub w szafach metalowych, które po zakończeniu prcy kasjer (lub osoba 
wyznaczona przez dyrektora) zamyka na klucze. Klucze od kasy przechowuje kasjer. Kasa 
powinna mieć  pomieszczenie należycie zabezpieczone. 
Dyrektor obowiązany jest zapewnić  ochronę  kasy, jak również  bezpieczeństwo transportu 
pieniędzy i innych walorów z banku i do banku. 

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 

Druki ścisłego zarachowania są  to formularze powszechnego użytku, wobec których 

obowiązuje specjalna ewidencja i zabezpieczenie przed ewentualnym ndużyciem. 

Ewidencję  wszystkich druków ścisłego zarachowania prowaczi się  w księdze 
o ponumerowanych i przesznurowanych stronach, opatrzonej na ostatniej stronie pieczęcią, 

datą  i podpisem dyrektora. 
Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na: 

- bieżącym wpisaniu przychodu, rozchodu i zapasów druków w księdze druków ścisłego 

zarachowania, 
- oznaczeniu kolejnym numerem ewidencyjnym druków nie posiadajcych serii i numerów 

nadanych fabrycznie - przed wpisaniem ich przychodu w księdze druków ścisłego 

zarachowania, 



Błędnie wypełnione druki ścisłego zarachowania powinny być  anulowane przez wpisanie 
odpowiedniej adnotacji ttunieważniono" bądź  „ anulowano" wraz z datą  i podpisem osoby 
dokonującej tej czynności. Anulowane druki należy pozostawić  w bloku lub przechowywać  w 

przeznaczonych do tego celu segregatorze. 
Ewidencję  druków ścisłego zarachowania, jakimi są  druki legitymacji służbowych i 
ubezpieczeniowych prowadzi pracownik do spraw pracowniczych. 



Zalqczizik Nr 8 do Zarzqdzenia Nr 3 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przy]ęlych zasad rachunkowości 
oraz procedur komroliJnansoii"ej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka zwanego dalej Zarządzeniem „. 

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości majątek jednostki podlega inwentaryzacji. Polega 
ona na przeprowadzeniu zespohi czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu 
składników majątkowych jednostki, w tym: dokonanie spisu rzeczowych i pieniężnych 
składników majątku BRPD, uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie 
ze stanem ewidencyjnym, w tym również  rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych. 

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania 
różnic inwentaryzacyjnych wynikają  z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości (Dz.U.20 16, 
poz. 1047). 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność  za 
wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą  w tym z tytułu 
nadzoru, również  w przypadku, „gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości z 
wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury 
zostaną  powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną  osobę  
powinno być  stwierdzone w formie pisemnej. 

Wszystkie składniki aktywów i pasywów - zgodnie z sit 26 ustawy o rachunkowości podlegają  
okresowej inwentaryzacji, która polega na: 

Uzyskaniu z banku potwierdzenia stanu środków pieniężnych znajdujących się  na 
rachunkach bankowych, na dzień  31 grudnia każdego roku. 

Ustaleniu w drodze komisyjnego spisu z natury stanu gotówki w kasie. 

Uzyskaniu od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stan należności i zobowiązań. 

Przeprowadzeniu spisu z natury rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego, 
wycenie tych składników oraz ustaleniu ewentualnych różnic. 

Porównaniu danych zapisanych w księgach BRPD z odpowiednimi dokumentami i 
weryfikacja realnej wartości tych składników. 

Rozliczeniu osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności za przeprowadzenie imyentaryzacji: 

1. Obowiązkiem komisji inwentaryzacyjnej i czionków zespolów spisowych jest: 

rzetelne dokonanie spisu z natury-wszystkich składników majątkowych w drodze spisu z 
natury, 

prawidłowe i czytelne wypełnienie arkuszy spisowych, 

ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, 

cl) postawienie i umotywowanie wniosków, co do sposobu rozliczania różnic 
inwentaryzacyjnych „ 

e) dokonanie oceny przydatności posiadanych środków rzeczowych, \ \ 
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współudział  w wycenie spisanych składników majątkowych, 
rozliczenie się  z pobranych druków arkuszy spisowych. 

Za nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji składników maj 
ponosi przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnej. 

2. Do obowiązków głównego księgowego należy: 

ch odpowiedzialność  

opracowanie dokumentów dotyczących przygotowania jednostki do przeprowadzenia 
inwentaryzacji: 
dokonanie przy współudziale członków komisji inwentaryzacyjnej wyceny spisanych z 
natury składników majątkowych, 
ustalenie wartości spisanych składników majątkowych, 
ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ujęcie w księgach rachunkow ich, 
sporządzenie i wysłanie do kontrahentów (osób) wyciągów z kont cc cm uzgodnienia stanu 
należności oraz powierzonych składników aktywów, ustalenie róż  ic, ich wyjaśnienie i 
ujęcie w księgach rachunkowych, 
potwierdzenie: prawidłowości sald wynikających z wyciągów nadesłanych przez 
kontrahentów, 
dokonanie weryfikacji stanu ewidencyjnego i porównanie z dc wodami pozostałych 
aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury oraz potwierdzen cm sald. 

Do wyceny składników majątkowych mogą  być  powołani rzeczoziu w przypadku, gdy 
ocena stanu rzeczywistego wymaga szczególnych kwalifikacji. 

3. Zadania osób odpowiedzialnych materialnie 
przygotowanie ewidencji składników i uzgodnienie z zapisem ks 

aktywne, nieprzerwane uczestnictwo w czynnościach inwentaryzi 
złożenie zespołowi spisowemu oświadczeń  wstępnych i końcowy 
zapewnienie poprawności w zakresie ustalenia ilości inwentaryzo nych składników i 
wpisania jej do arkuszy spisowych, 
udzielanie w czasie trwania spisów komisji wszechstronnych wyj leń, 
ustosunkowanie się  na piśmie do ujawnionych różnic inwentar cyjnych, wyjaśnienie 
przyczyn ich powstania i zaproponowanie sposobu rozliczenia, 
wniesienie korekt wynikających z ustalonych różnic do prowadzc ewidencji. 

Rodzaje i metody inwentaryzacji. 

Terminy i częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji 

1. Z uwagi na to, iż  składniki majątku BRPD znajdują  się  na terenie rzeżonym i objęte są  
ewidencją  ilościowo-wartościową  ustala się  następujące terminy inw aryzacj i: 

środki trwałe inwentaryzowane będą  nie rzadziej niż  raź  na 4 
gotówka w kasie inwentaryzowana będzie obowiązkowo w o m dniu roku 
budżetowego, 
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, na ni dzień  każdego 
roku budżetowego. 

2. Inwentaryzacja składników ujętych w ewidencji ilościowej jest wadzana w terminach 
obowiązujących dla składników objętych ewidencją  ilościowo \ 
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3. Inwentaryzację  środków trwałych przeprowadza się  przy pomocy oprogramowania do 
inwentaryzacji OPTIest. Środki trwałe oznaczone są  etykietami inwentaryzacyjnymi z 
nadrukowanym kodem kreskowym. Spis z natury wykonuje się  za pomocą  mobilnego 
kolektora danych wyposażonego w pamięć, z czytnikiem kodów kreskowych i specjalnym 
programem do inwentaryzacji 

Zasady przeprowadzania spisu z natury: 

1. Rzeczywistą  ilość  spisywanych z natury pieniężnych i rzeczowych składników majątku ustała 
się  przez przeliczenie, zważenie lub zmierzenie. 

1. Spis z natury przeprowadza zespół  w składzie, co najmniej dwuosobowym w obecności osoby 
odpowiedzialnej za powierzone jej mienie. 

Podczas spisu z natury należy przestrzegać  zasad: 

kompletności - każdy składnik objęty spisem musi być  zapisany w arkuszu spisu z natury 
lub ewentualnie karcie spisowej, 

jednokrotności - każdy składnik objęty spisem może. być  ujęty w arkuszu spisu z natury 
tylko jeden raz, 

porównywalności - stan składnika majątkowego ustalony w drodze spisu z natury w 
określonym dniu musi dać  się  porównać  ze stanem ewidencyjnym tego samego składnika 
tylko z tego samego dnia. 

Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych 

1. W oparciu o dostarczone przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej arkusze spisu z 
natury, główny księgowy zleca porównanie wartości z danymi ewidencji księgowej. 

2. Należy ustalić  różnice inwentaryzacyjne (niedobory i nadwyżki), wynikające z porównania 
ilości i wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych w toku spisu z natury, z 
ilością  i wartością  wynikającą  z ewidencji księgowej. 

3. Różnice inwentaryzacyjne ujmuje się  w zestawieniach różnic inwentaryzacyjnych, w sposób 
umożliwiający: 

ustalenie łącznej sumy różnic inwentaryzacyjnych z podziałem według poszczególnych 
grup rodzajowych i ewentualnie według osób materialnie odpowiedzialnych, 
powiązanie poszczególnych pozycji zestawienia różnic z odpowiednimi pozycjami 
arkuszy spisu z natury lub pozycjami ich zbiorczych zestawień  wykazujących różnice. 

4. Przygotowane przez Zespół  Finansowy arkusze różnic inwentaryzacyjnych, główny 
księgowy przekazuje na piśmie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 

S. Przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych określa komisja inwentaryzacyjna w 
protokole, w którym przedstawia także umotywowane wnioski, co do sposobu ich rozliczenia. 

6. W razie ujawnienia niedoborów lub nadwyżek, komisja inwentaryzacyjna żąda od osoby 
materialnie odpowiedzialnej złożenia wyjaśnienia na piśmie odnośnie przyczyn ich powstania 
i po rozpatrzeniu i sprawdzeniu rzetelności złożonych wyjaśnień  sporządza protokół, w 
którym uzasadnia okoliczności powstania różnic inwentaryzacyjnych, ewentualnie wskazuje, 
kto zdaniem komisji, powinien być  obciążony niedoborem. Osoby materialnie 



odpowiedzialne za powstanie, zawinionego niedoboru podlegają  odpowiedzialności na 

podstawie art. 114-127 Kodeksu pracy. 

7. Różnice inwentaryzacyjne rozlicza i wprowadza się  do ksiąg rachunkowych na podstawie 

decyzji Dyrektora Biura, podjętej na wniosek komisji inwentaryzacyjnej, zaopiniowany przez 

głównego księgowego, a w przypadku obciążeń  osób materialnie oclpowiedziaJnych również  

przez doradcę  prawnego (radcę  prawnego). 

S. Różnice stwierdzone między stanem aktywów i pasywów wynikającym z ksiąg 
rachunkowych, a ich stanem ustalonym w drodze inwentaryzacji, nal ży ująć  i rozliczyć  w 

księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji. 

Zakres czynności i odpowiedzialności osób uczestniczących w inwentaryzacji na podstawie 
spisu z natury. 

Lp Rodzaj czynności 
Osby odpowiedzialne za 

- _________________________________________________________________ wykonanie 
1 Powołanie członków komisji Rzcznik Praw Dziecka 

2 
Przeszkolenie, przygotowanie formularzy, materiałów 

Gł wny Księgowy 
koniecznych do spisu 

3 Przeprowadzenie spisów z natury 
Członkowie komisji 

inwentaryzacyjnej. 

4 Kontrola prawidłowości spisów 
Przwodniczący komisji 
inwentaryzacyjnej 

Wycena i ustalenie wartości spisanych składników majątku oraz 
Ze4ół  Finansowy 

- 
ustalenie różnic inwentaryzacnycl 

6 
Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic oraz postawienie Przwodniczący komisji 

wniosków co do sposobu ich rozliczenia inwentaryzacyjnej 

Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej. W 

7 przypadku uznania niedoborów za nie mieszczące się  w Radca Prawny 

granicach norm lub zawinione.  

8 ~
Zaópiniowanic wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie 

Główny Księgowy 
rozliczenia różnic pod względem formalnym i rachunkowym 

9 Uzyskanie zatwierdzenia wniosków przez kierownika jednostki 
Przwodniczący 

in\entaryzacyjnej 

komisji 

Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i 
Zepół  Finansowy 

ich rozliczenia 

10  
Ocena nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku Przwodniczący komisji 

stwierdzonych w czasie spisu irn"entaryzacyjnej 

Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie -polega na uzyskaniu od 
potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, 
aktywów powierzonych innym jednostkom. 

Uzgodnienie stanu dotyczy: 
- aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych, 
- należności od kontrahentów, 

Saldo należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi 

aktywów przechowywanych przez inne jednostki uzgadniane są  
informacji i pisemne potwierdzenie lub zgłoszenie zastrzeżeń  do jego 

Tej formy inwentaryzacji nie stosuje się  do: 

11 

itrahentów pisemnego 

iie należności i stanie 

entami, oraz stan 

pisemne wysłanie 



- należności spornych i wątpliwych, 
- należności i zobowiązań  wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

- należności od pracowników, 
- należności z tytułów publicznoprawnych, 

- innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie ich spisu z natury lub 
uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe. 

Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu 
wynikającego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów 

niepxllegających spisowi z natuiy 

Ta forma inwentaryzacji dotyczy m.in.: 
- wartości niematerialnych i prawnych, 
- środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, 

materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych, 
- środków pieniężnych w drodze, 
- należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań  wobec pracowników oraz 

publicznoprawnych, 
- należności i zobowiązań  wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 
- funduszy własnych i funduszy specjalnych. 

5 



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Ni- 3 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości 
oraz procedur kontrolijnaiisowej w Biurze ecznika Praw Dziecka zwanego dalej „ Zarządzeniem „. 

Ewidencja obowiązujących wersji programu Enoya 

Nr wersji obowiązuje od dnia podpis Kierownika Jednostki 
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