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W 2020 roku na łamach PORADNIKA omówimy m.in.: 
•  Zamknięcie ksiąg za 2019 r. – przeksięgowania roczne  
(analiza sald kont w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym)

•  Należności w jednostkach sektora publicznego – wzory i najnowsze zmiany w uofp

•  Uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości
•  Prawa i obowiązki głównych księgowych
•  Audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą – po zmianach

PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ W WERSJI PREMIUM ZAWIERA:
•  12 numerów czasopisma w wersji papierowej – monotemat wzbogacony od 2016 r.  

o „Informator Księgowego”, a w nim m.in.: 

miesięczny przegląd nowości, liczne wyjaśnienia urzędowe (MF, RIO, NIK, MRPiPS, ME, w tym odpowiedzi 
Ministerstwa Finansów na pytania redakcji PRB, praktyczne instruktaże, wskazówki dotyczące podziałek 
klasyfikacji budżetowej, przegląd forów internetowych dla księgowych, nieprawidłowości z protokołów 
pokontrolnych,

• 12 dodatków merytorycznych: „Zestaw testów kontrolnych”.
• Dostęp do e- wydania serwisu czasopisma. Serwis czasopisma poza wersją odpowiadającą treści egzemplarzy 
drukowanych wzbogacono o: 

aktywne druki i formularze, specjalne dodatki internetowe, akty prawne, orzeczenia i interpretacje, wskaźniki 
i stawki, kalkulatory, aktualnościowe newslettery, archiwalne numery czasopisma.

• Dodatki specjalne – w wersji elektronicznej (e-zbiór praw, e-ściągi księgowego)

• Aplikację mobilną
•  NEWSLETTERY z informacjami o najważniejszych zmianach w rachunkowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej, 
sprawozdawczości oraz w finansach publicznych

• Wakacyjną krzyżówkę dla księgowych z nagrodami rzeczowymi

INFORMACJE O CZASOPIŚMIE 
PORADNIK opisujący najbardziej aktualny temat w sposób kompleksowy i praktyczny. Koncentruje się na 
ważnych dla księgowych zagadnieniach z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości. Dostarcza 
gotowe rozwiązania oraz wskazówki stosowania suchych i ciągle zmieniających się przepisów. Całość ilustrują 
liczne przykłady z praktyki.

OBJĘTOŚĆ – grzbiet główny 96 + 4 ROK WYDAWNICZY – ukazuje się od 2007 r.
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WYKAZ KONT 
DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH  

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont, zawiera konta występujące w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych. Niektóre z nich występują wy-
łącznie w państwowych jednostkach budżetowych, tylko w samorządowych jednostkach budżetowych lub tylko w samorządowych zakładach 
budżetowych.

Państwowe jednostki budżetowe Samorządowe jednostki budżetowe Samorządowe zakłady budżetowe

KONTA BILANSOWE

Zespół 0 – Aktywa trwałe

011 – Środki trwałe 011 – Środki trwałe 011 – Środki trwałe

013 – Pozostałe środki trwałe 013 – Pozostałe środki trwałe 013 – Pozostałe środki trwałe

014 – Zbiory biblioteczne 014 – Zbiory biblioteczne –––

015 – Mienie zlikwidowanych jednostek 015 – Mienie zlikwidowanych jednostek –––

016 – Dobra kultury 016 – Dobra kultury –––

017 – Sprzęt wojskowy 017 – Sprzęt wojskowy –––

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO
dodatek
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e-ZBIÓR PRAW
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Krajowy Standard 
Rachunkowości Nr 7

„Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości, wartości 

szacunkowych, poprawianie 
błędów, zdarzenia następujące 

po dniu bilansowym – ujęcie 
i prezentacja”

(Dz.Urz. MF z 219 r. poz. 2)

dodatek internetowy

dodatek

Zestaw testów kontrolnych

Klasyfikacja budżetowa 
– stosowanie w praktyce

Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie stosowania 
klasyfikacji budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
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