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W nawiązaniu do pisma z dnia 29.07.2008r., znak: Fn. 33/336/3360/2/08 w sprawie interpretacji zapisów art. 

11 ustawy o rachunkowości, Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów przekazuje następujące 

wyjaśnienia. 

Przysługujące organom prowadzącym jednostki oświatowe uprawnienie do tworzenia jednostek obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz prowadzenia w ich ramach obsługi finansowo - 

księgowej tych jednostek oświaty, zawarte w art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), stanowi przepis szczególny - lex specialis - w 

stosunku do regulacji określających miejsce i warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynikających z art. 

1 1  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). 

Ściśle określony został bowiem katalog podmiotów, na rzecz których mogą być wykonywane określone 

zadania przez jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zakres tych 

zadań. Ponadto uprawnienie do tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej przysługuje 

wyłącznie organom prowadzącym szkołę lub placówkę. 
 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe mogą być 

prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu), w 

przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, 

osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do świadczenia takich 

usług. Po wejściu w życie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 

63, poz. 393) art. 11 ust. 3 znowelizowanej ustawy uzyska brzmienie: księgi rachunkowe mogą być 

prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki albo oddziału (zakładu), w 

przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi 

prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawarte w art. 5 

ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (...) uprawnienie do tworzenia jednostek 



obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz prowadzenia w ich ramach obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek nie stanowi 

uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - odmienny jest zakres zadań 

realizowanych przez te jednostki, wymieniony w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 199lr. o 

systemie oświaty (...), zaś wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości szkół i 

placówek nie posiada charakteru usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Oznacza to, że omawiane jednostki oraz ich pracownicy, w zakresie zadań związanych z 

zatrudnieniem w jednostkach, nie podlegają i nie będą podlegały rygorom określonym w przepisach 

o usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

W związku z  powyższym, wejście w życie z dniem l stycznia 2009 r. niektórych postanowień 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 63, poz. 393), nie 

spowoduje zmiany w powyższym zakresie. 
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