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Wkładka aktualizacyjna na rok 2017 do podręcznika  
M. Wojtczak „Podstawy finansów publicznych” 

Str. 3, wiersze 7–10 od góry – Występujące w trzeciej części kwalifikacji AU.68 Obsługa klienta w jed-
nostkach administracji – AU.68.3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicz-
nych, zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej kształcenia w zawodach. 

Str. 11, akapit przed wyliczeniem u dołu – Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia 15 rodzajów tych 
jednostek. 

Str. 11, wyliczenie u dołu – Wprowadza się dodatkowy wiersz: 2a. związki metropolitarne. 

Str. 12, wiersz 4 od góry – 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

Str. 12, tabela 2, kolumna „Jednostki sektora rządowego” – Skreśla się punkt 10. Państwowe instytucje 
filmowe. 

Str. 12, tabela 2, kolumna „Jednostki sektora samorządowego” – Po punkcie 1 wprowadza się pkt 1a. 
Związki metropolitarne. 

Str. 14, przykład, punkt 2 – Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe podlegają wójtom (burmistrzom, pre-
zydentom miast), a zatem ich utrzymanie należy do zadań własnych gminy. 

Str. 16, tabela 4, wiersz 2, kolumna 2 – (np. izby administracji skarbowej). 

Str. 16, akapit nad rysunkiem 4 – Administracja podatkowa państwa to Krajowa Administracja Skarbowa, 
która podlega ministerstwu finansów. W skład jej wchodzi 16 izb administracji skarbowej, 16 urzędów 
celno-skarbowych wraz z podległymi oddziałami, 400 urzędów skarbowych oraz Krajowa Szkoła Skar-
bowości. 

Str. 16, rysunek 4 

Krajowa Administracja Skarbowa 

Izby administracji skarbowej 

Urzędy celno-skarbowe wraz 
z podległymi oddziałami 

Urzędy skarbowe 

 

Str. 16, drugi akapit pod rysunkiem 4 – Izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami celno-
skarbowymi oraz urzędami skarbowymi stanowi jedną jednostkę organizacyjną, którą kieruje dyrektor 
izby administracji skarbowej. Zadaniem dyrektora izby administracji skarbowej jest m.in.: 

 sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów 
celno-skarbowych; 

 rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji 
przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

Str. 16, wiersze 1–6 od dołu – Urzędy skarbowe są częścią izby administracji skarbowej, a przy ich pomocy 
wykonują zadania naczelnicy urzędów skarbowych. Zadaniem naczelników urzędów skarbowych jest 
m.in.: 

 ustalanie, pobieranie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; 
 pobór należności celnych oraz egzekucja należności pieniężnych; 
 przetwarzanie danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników13. 

Str. 16, przypis 13 – Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników to ogólnopolska ewi-
dencja podatników, której celem jest zintegrowanie danych podatników oraz usprawnienie pracy urzę-
dów skarbowych. 

Str. 17, pierwszy akapit od góry – Urzędy celno-skarbowe to urzędy, których zadaniem jest m.in. obejmo-
wanie towarów procedurami celnymi, wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, 
związanych z przywozem i wywozem towarów. 
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Str.17, trzeci akapit od góry – Z administracją podatkową związana jest kontrola celno-skarbowa, która 
czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz o grach hazar-
dowych. W ramach krajowej administracji skarbowej kontrolę skarbową sprawują urzędy celno-skar-
bowe. Do ich zadań należy rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbo-
wych, a także zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom oraz ściganie ich sprawców. 

Str. 31, wiersz 4 od góry – związkach międzygminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych, związkach 
metropolitarnych; 

Str. 31, wiersz 5 od góry – Kropkę na końcu wyliczenia zastępuje się średnikiem i wprowadza kolejne punkty: 

 samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym w samorządowych jednostkach organizacyjnych; 
 innych podmiotach w zakresie wykorzystania przez nie dotacji z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego; 
 osobach prawnych, nad którymi wymienione wyżej jednostki i podmioty wywierają bezpośrednio 

lub pośrednio wpływ. 

Str. 31, wiersz 11 od dołu – W 2017 r. kara grzywny za wykroczenia skarbowe może wynosić od  200 do 
40 000 zł. 

Str. 31, wiersz 4 od dołu – W 2017 r. najniższa kara grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi 666,70 zł 
(stawka dzienna wynosząca jedną trzydziestą minimalnego wynagrodzenia, tj. 66,67 x 10 stawek), a naj-
wyższa kara grzywny wynosi 19 199 995,20 zł (stawka dzienna wynosząca czterystukrotność jednej 
trzydziestej minimalnego wynagrodzenia, tj. [400 x 66,67 zł] x 720 stawek). 

Str. 31, przypis 20 – Od listopada 2015 r. jest to minister spraw wewnętrznych i administracji. 

Str. 31, przypis 22 – W 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 2000 zł. 

Str. 39, wiersz 2 od góry po rys. 13 – Klasyfikacja budżetowa zawiera 34 działy, do których przyporządko-

wane są symbole klas Polskiej Klasyfikacji Działalności
32

. 

Str. 42, tabela 14, kolumna 2, ostatni wiersz – 75195 

Str. 45, wiersz 6 od góry – Przychody budżetu dzieli się na 22 paragrafy określające źródła przychodu. 

Str. 45, wiersz 7 od góry – Rozchody budżetu dzieli się na 20 paragrafów określających kierunki rozchodów. 

Str. 78, wiersz 8 od dołu – *** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział 
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 39,34%, przy czym corocznie od 2004 r. 
wielkość ta jest korygowana i dla roku 2017 wynosi 37,8979%. 

Str. 111, tabela 56, wiersz 4 od dołu, kolumna 1 – Państwowe i samorządowe instytucje kultury 

Str. 120, wzór 4, wiersz 8 od dołu tabeli – Należy wykreślić wiersz. 

Str. 120, wzór 4, wiersz 7 od dołu tabeli, kolumna 3 – Kwotę 2000,00 należy zastąpić kwotą 3000,00. 

Str. 131, wiersz 4 od góry – Zamiana na: Polska Agencja Kosmiczna. 

Str. 131, po wierszu 4 od góry – Należy dodać następujące punkty: 
 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 
 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 
 Agencja Oceny Technologii Medycznych. 

Str. 138, wiersz 10 pod tabelą – Fundusz Promocji Kultury; 

Str. 138, wiersz 12 pod tabelą – Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

Str. 138 wiersz 11 od dołu – Zmiana przykładu, ponieważ Fundusz Promocji Twórczości został zlikwidowany: 

Fundusz Promocji Kultury jest państwowym funduszem celowym, utworzonym na mocy Ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Funduszem dysponuje minister kultury i dziedzictwa 
narodowego. Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy sporządzany na 
każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

Przychodami funduszu jest 20% wpływów z tytułu dopłat do ceny losu lub innego dowodu udziału 
w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Środki funduszu przeznacza się na promo-
wanie lub wspieranie m.in.: 

 ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych; 
 twórczości artystycznej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i roz-

woju czytelnictwa. 
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Str. 165, wiersz 19 od dołu (przykład) – Zmiana treści z uwagi na likwidację strat i zysków nadzwyczajnych: 

1. W wyniku pożaru w magazynie papieru jednostka poniosła koszty w wysokości 100 000 zł. Odszko-
dowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej wyniosło 70 000 zł. Na kontach księgowych zapi-
sane zostaną pozostałe koszty operacyjne w wysokości 100 000 z oraz pozostałe przychody opera-
cyjne w wysokości 70 000 zł. Nie można kompensować ze sobą przychodów i kosztów pozostałych 
operacyjnych (–100 000 zł + 70 000 zł) i zapisać samego wyniku –30 000 zł. 

Str. 166, wiersz 9 od góry do końca akapitu – Zarządzenia nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych podległych 
Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw pań-
stwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżeto-
wych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 94, 
z późn.zm.). 

Str. 177 przypis 112. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegóło-
wego wykonywania budżetu państwa (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 69 ) 

Str. 207, Tabela 73, lit. A., wiersz II. od góry, kolumna 2 – Zmiana opisu z uwagi na likwidację pozycji 
start i zysków nadzwyczajnych: 

Pozycja prezentuje wartość wyniku finansowego za rok obrotowy. Wynik prezentowany w bilansie musi 
być zgodny z wynikiem finansowym występującym w rachunku zysków i strat. Zysk netto występuje 
w przypadku wystąpienia salda po stronie Ma – oznacza to, że wartość przychodów była wyższa od 
kosztów. Strata netto występuje w przypadku wystąpienia salda po stronie Wn – oznacza to, że wartość 
kosztów była wyższa od przychodów. 

Str. 210, wiersz 1 od dołu – Należy wykreślić punkt. 

Str. 214, Tabela 75 – Należy wykreślić następujące wiersze tabeli: I, J, J.I, J.II. 

Str. 214, Tabela 75, wiersz K., kolumna 2 – Zmiana na: Wiersz bilansujący zgodnie z podanym wzorem. 

Str. 214, Tabela 75, wiersz K., kolumna 3 – Zmiana na: (F + G – H) 

Str. 215, wiersz 1 od góry do końca akapitu 

Informacje uzupełniające istotne dla oceny i przejrzystości sytuacji finansowej są integralną częścią 
rachunku zysków i strat i są umieszczane pod tabelą prezentującą pozycje rachunku zysków i strat. 
Obowiązkowo w ramach tej informacji prezentowane są w pozycji 1. Informacje o kwocie i charakterze 
poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incy-
dentalnie, np. wartość kosztów (szkód) powstałych z tytułu pożaru (zdarzenie incydentalne) oraz war-
tość przychodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałe szkody. Przykładem innych infor-
macji uzupełniających mogą być: 

 wartość oszacowanych kosztów związanych z utworzeniem rezerw na grożące straty; 
 wartość poniesionych odsetek oraz naliczonych kar z tytułu niewykonanych zobowiązań jednostki. 

Str. 231, Tabela 87, kolumna 2 – Nastąpiła zmiana nazw sprawozdań:  

 Rb-23A – miesięczne lub roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym 222-4; 
 Rb-24 – miesięczne lub roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów 

skarbowych. 

Str. 239, Załącznik 1 – Zmiana kont zespołu 7: 

Zespół 7 – Przychody, dochody, koszty 
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 
740 Dotacje i środki na inwestycje  
750 Przychody finansowe 
751 Koszty finansowe 
760 Pozostałe przychody operacyjne 
761 Pozostałe koszty operacyjne 

Str. 243, Załącznik 3 – Należy wykreślić wiersze: I, J, J.I, J.II. 

Str. 243, Załącznik 3, wiersz K., kolumna 1 – Zmiana na: K. Zysk (strata) brutto (F + G – H) 
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Str. 256–257, Akty prawne – Nastąpiły zmiany aktów prawnych w następujących pozycjach: 

2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 198. 

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 827. 

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 839. 

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 880. 

7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm. 

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn.zm. 

9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 
z późn. zm. 

10. Ustawa z dnia 5 czerwca 198 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 486, 
z późn. zm. 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487. 

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629,  
z późn. zm. 

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 519, 
z późn. zm. 

17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2137, z późn. zm. 

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1542. 

19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1053, z późn. zm. 

20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych 
oraz określenia ich dysponentów, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.1026, z późn. zm. 

22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finan-
sów publicznych w zakresie operacji finansowych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1773. 

23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżeto-
wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jed-
nostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 760, z późn. zm. 

25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
Dz.U. z 2014 r., poz. 119, z późn. zm. 

26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyko-
nywania budżetu państwa, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1015, z późn. zm. 

30. Zarządzenie nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów 
kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podat-
ków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 
innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione or-
gany podatkowe, Dz. Urz. Min. Fin. poz. 94, z późn.zm. 

Str. 257 – Należy dopisać pozycje: 

31. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1269, z późn. zm. 

32. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1947, 
z późn. zm. 


