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CZAS NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

416 str. A5
cena 45,00 zł + 23% VAT
symbol KAL1123
oprawa twarda, skóropodobna

Maria Augustowska (opracowanie)
Ewa Chrzanowska (opracowanie)

Kalendarz księgowego 
budżetu 2017

Kalendarz dla księgowego budże-
tu zawiera przejrzyste kalendarium 
z dużą ilością miejsca na własne no-
tatki, planowanie dnia pracy. Termi-
narz sporządzania dokumentacji oraz 
rozliczeń (sprawozdawczość budże-
towa, podatkowa, statystyczna, ZUS, 
PFRON, ZFŚS itp.). Informacje nie-
zbędne w codziennej pracy księgowe-
go budżetu. Szczegółowa klasyfi kacja 
dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów, wykaz aktów praw-
nych. 
• Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na 

stronie
• Kalendarium: 264 stron, 

część dodatkowa: 136 stron
• Luksusowa, twarda, szyta oprawa 

o aksamitnej, miękkiej powierzchni
• Dwie złote tasiemki
• Papier biały
• Dwukolorowe kalendarium (bordo-

wo-szare), imieniny i święta
• Na ostatniej stronie: notatki
• Rok tłoczony na okładce
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CZAS NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

nośnik: CD 
cena 490,00* zł + 23% VAT
symbol CD1129
wersja: 2016 licencja zamknięta

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie fi nansowe 2016 
– program komputerowy z roczną 
licencją zamkniętą (wersja do pobrania)

Biegli rewidenci z międzynarodowej fi rmy audytorskiej BDO wspólnie opraco-
wali wygodne narzędzie – tak, aby szybko przygotować sprawozdanie fi nan-
sowe za 2016 rok.

Program umożliwia wprowadzenie przekształconych danych porównawczych 
w sprawozdaniu – OBOWIĄZKOWE ZA 2016 r. dla większości jednostek. 

Obowiązek wykazania dodatkowo danych porównawczych w poszczególnych 
częściach sprawozdania zapewniających porównywalność sprawozdań wynika 
ze zmian w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie od 23 września 
2015 r. Zmiany te spowodowały m.in. nowy układ bilansu i rachunku zysków 
i strat. Zmienione przepisy dla większości jednostek mają zastosowanie po 
raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający 
się od 1 stycznia 2016 r. 

240 str. B5 
cena 130,00 zł + 5% VAT
symbol RFK1124

Danuta Małkowska

Inwentaryzacja 
od A do Z
z uwzględnieniem 
stanowiska KSR

Wszystko o zasadach i techni-
kach dokonywania inwentaryzacji 
z uwzględnieniem najnowszych 
wymogów wynikających ze sta-
nowiska Komitetu Standardów 
Rachunkowości w sprawie inwen-
taryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów goto-
wych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55).
W publikacji:
• zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, za-

kres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania),
• metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfi kacja),
• procedury ustalania i rozliczania oraz dokumentowania różnic inwentaryza-

cyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozcho-
dów, problematyka podatku VAT oraz podatków dochodowych w aspekcie 
zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań.

Wiele uwagi poświęcono uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom 
ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych oraz opracowanym 
przez Komitet Standardów Rachunkowości regułom dotyczącym inwentaryza-
cji zapasów drogą spisu z natury. 
Komentarz uwzględnia również problemy związane z korektą kosztów uzyska-
nia przychodów dla celów podatku dochodowego. 
Ponadto szereg wzorów niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i sche-
maty ewidencyjne.

102 str. A5 
cena 110,00 zł 
+ 5% VAT
symbol 1125e

Danuta Małkowska

Instrukcja 
inwentaryzacyjna 
z dokumentacją 
z uwzględnieniem 
stanowiska KSR
(z suplementem elektronicznym)

Gotowy wzór instrukcji pomoże zorganizować całokształt spraw związanych 
z inwentaryzacją – od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez termino-
we i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, po-
twierdzenia sald oraz weryfi kacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych 
protokołów.

Publikacja uwzględnia najnowsze wymogi wynikające ze stanowiska Komite-
tu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natu-
ry zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. 
MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55).

Prawie 40 wzorów dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu inwenta-
ryzacji (wszystkie wzory zamieszczono również w suplemencie elektronicz-
nym w edytowalnej formie): 
• dokumentacja organizacyjna (m.in. zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji, powołanie członków komisji, oświadczenia, plan, harmono-
gram i terminy inwentaryzacji);

• dokumentacja niezbędna przy przeprowadzaniu inwentaryzacji (m.in. arku-
sze spisu z natury, protokoły, potwierdzenia sald, sprawozdania).

Suplement elektroniczny można pobrać przez Internet (instrukcja w książce).

NOWE
WYDANIE

NOWE
WYDANIE

W programie: 
• wzory (formularze) poszczególnych części sprawozdania fi nansowego;
• kilkadziesiąt not do sprawozdania fi nansowego, wzajemnie ze sobą po-

wiązanych (automatyczne przeniesienie wartości do odpowiednich pozycji 
bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, 
cash fl ow);

• możliwość sporządzania sprawozdania na podstawie danych z ubiegłego 
roku – ogromna oszczędność czasu w kolejnych latach;

• polska i angielska wersja – pełne sprawozdanie fi nansowe wraz z notami 
w dwóch językach (bardzo łatwe przejście pomiędzy wersjami językowymi);

• funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczenie 12 kluczowych wskaźni-
ków analizy fi nansowej (płynności, rentowności, obrotowości) na podstawie 
wcześniej sporządzonego sprawozdania fi nansowego;

• możliwość przeniesienia do Excela całości lub części arkuszy wraz z formu-
łami obliczeniowymi.

Dzięki programowi sporządzisz sprawozdanie fi nansowe: 
• standardowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości; 
• dla jednostek mikro zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości;
• dla jednostek małych zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunko-

wości.

Aktualizacja programu dla użytkowników poprzedniej wersji – cena i warunki 
licencji www.oddk.pl

Ważne zmiany w sprawozdaniu fi nansowym za 2016 r.
– skorzystaj z profesjonalnego programu komputerowego

Warunki sprzedaży i licencji na stronie*
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KSIĘGOWOŚĆ

998 str. B5
cena 290,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1073

dr Roman Seredyński
Katarzyna Szaruga

Komentarz 
do ustawy 
o rachunkowości

Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunko-
wości – kompleksowe opracowanie przygotowane 
przez praktyków (biegłych rewidentów renomo-
wanej fi rmy audytorskiej).

Każdy artykuł ustawy skomentowano z uwzględ-
nieniem przepisów: rozporządzeń wykonawczych 
wydanych do ustawy o rachunkowości; KSR oraz 
MSR i MSSF i związanych z nimi interpretacji, prawa 
podatkowego, KSH oraz innych aktów prawnych.
Dodatkowo liczne tabele, schematy i przykłady 
pomagające zrozumieć dane zagadnienie oraz 
ułatwiające zastosowanie przepisów w praktyce.

Komentarz uwzględnia ważne zmiany w ustawie 
o rachunkowości, m.in.: nowe wzory sprawozdań, 
możliwości stosowania uproszczeń przy ewidencji 
leasingu, odroczonego podatku dochodowego, instru-
mentów fi nansowych, likwidację kategorii zysków 
i strat nadzwyczajnych oraz szereg innych zmian 
istotnych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

112 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1120

Grzegorz Tomala

Jednolity plik 
kontrolny 
w podatku VAT 
– wskazówki dla 
księgowych

Od 1 stycznia 2017 r. wraz z deklaracją VAT-7 na-
leży przekazać również rejestr sprzedaży i zaku-
pów VAT w formie jednolitego pliku kontrolne-
go. Prezentujemy publikację, w której omówiono 
m.in.: • zagadnienia związane z wprowadzeniem 
JPK (m.in. zasady przekazywania, terminy, sposób 
przesyłania, dane, które muszą zawierać księgi 
podatkowe) • dwie struktury JPK dot. VAT – „Ewi-
dencja zakupu i sprzedaży BAY” oraz „Faktury 
VAT” (informacje dla księgowych) • poszczególne 
pola zawarte w powyższych strukturach ze wskaza-
niem, jakie informacje muszą w nich zostać zawarte 
oraz czy są one obowiązkowe.
Dodatkowo: przykładowe zapisy w rejestrze VAT 
pozwalające na sporządzenie JPK.

Książka została wzbogacona o wybrane odpo-
wiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości 
zgłoszone przez podatników oraz wyciągi z aktów 
prawnych związanych z wprowadzeniem JPK.

NOWOŚĆ
format: prezentacja 
multimedialna (.exe)
nośnik: pendrive 4 GB
cena 80,00 zł 
+ 23% VAT
symbol MPD1127

Andrzej Olgierd Malenta

Jednolity plik kontrolny 
– obowiązki w zakresie VAT. Multimedialny 
instruktaż dla księgowych

Czy wiesz, jak wypełnić JPK?
Polecamy instruktaż, w którym Autor omawia, kto, 
w jakim terminie i w jakim zakresie ma obowiązek 
dostarczyć urzędowi skarbowemu informację w for-
macie JPK, a także jaka jest odpowiedzialność kar-
no-skarbowa związana z jego niedostarczeniem.

Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu 
struktur powiązanych z rozliczeniem podatku 
VAT, w tym m.in.: • jaki zakres danych musi zna-
leźć się w plikach przesyłanych do urzędu • które 
informacje mogą, a które muszą być wykazywane 
• obowiązkowa treść faktury w ramach JPK_FA • 
termin wystawiania faktur i jego wpływ na JPK_FA 
• obowiązki w JPK_FA w zakresie faktur zakupo-
wych • obligatoryjne dane objęte ewidencjonowa-
niem w JPK_VAT • ewidencjonowanie WDT i WNT 
oraz eksportu towarów, importu usług i towarów,
odwrotne obciążenie – szczególny sposób ewiden-
cjonowania w zakresie JPK_VAT.
Prezentacja została przygotowana w formie slaj-
dów opatrzonych komentarzem Autora.

120 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK989e 

Katarzyna Szaruga 
dr Roman Seredyński

Dokumentacja 
zasad (polityki) 
rachunkowości 
– wzorce zarządzeń 
wewnętrznych 
wg ustawy o rachunkowości i MSSF

(z suplementem elektronicznym)

Gotowe wzorce zarządzenia niezbędnego w każdej 
jednostce przygotowane przez doświadczonych bie-
głych rewidentów z renomowanej fi rmy audytorskiej. 
W publikacji: • omówienie wymogów ustawy o rachun-
kowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości 
z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i za-
gadnień istotnych do ujęcia w tej polityce • komen-
tarz do wytycznych MSR 8 dotyczący okreś  lania zasad 
(polityki) rachunkowości w fi rmie • przykładowa doku-
mentacja zasad (polityki) rachunkowości przygotowa-
na w formie zarządzenia wewnętrznego odrębnie dla: 
a) jednostki stosującej przepisy ustawy o rachunkowo-
ści, b) jednostki stosującej uregulowania MSSF.
Uzupełnieniem publikacji jest dołączony suple ment 
elektroniczny zawierający wzorcowe dokumen-
tacje zasad (polityki) rachunkowości w for macie 
MS Word, co umożliwia łatwe i szybkie sporządze-
nie własnej dokumentacji.

NOWOŚĆ

282 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1109

dr hab. 
Marcin Jamroży 
Anna Główka 
Iwona Łaska-
-Rutkowska 
Monika Spotowska

Klauzula przeciwko unikaniu 
opodatkowania
– kształt i konsekwencje jej wprowadzenia 
– komentarz do zmian w Ordynacji podatkowej 
– ujednolicony tekst ustawy

Polski aparat skarbowy zyskał nową podstawę 
do wszczęcia kontroli.
Czy wiesz, że od 15 lipca 2016 r. obowiązuje klau-
zula obejścia prawa podatkowego?
Organ będzie mógł ją zastosować nawet do czyn-
ności dokonanych przed tą datą. 

Polecamy publikację, która omawia nowelizację 
Ordynacji podatkowej. 
Autorzy – doświadczeni praktycy – omawiają za-
gadnienia dotyczące:
• przesłanek uznania czynności za „pozorną”,
• konsekwencji unikania opodatkowania,
• postępowania podatkowego w przypadku stwier-

dzenia unikania opodatkowania,
• opinii zabezpieczających,
• Rady do Spraw Unikania Opodatkowania. 

Dodatkowo w publikacji ujednolicony tekst usta-
wy – Ordynacja podatkowa.

NOWOŚĆ

124 str. str. B5
cena 110,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1111

Kacper Sołoniewicz

Jak przygotować 
się do kontroli 
podatkowej

Kontrola podatkowa to dla każdego dodatkowy 
stres, a także obowiązki. 

Polecamy publikację, która podpowie, jak prawi-
dłowo przygotować się do kontroli prowadzonej 
przez organy podatkowe.
Autor omawia zagadnienia związane m.in. z:
• wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem 

kontroli podatkowej,
• prawami i obowiązkami kontrolowanego i kon-

trolującego,
• odpowiedzialnością porządkową i karną skar-

bową,
• rolą pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej.

NOWOŚĆ
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226 str. A5
cena 180,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1044e

Anna Makal

Plan kont 
z komentarzem
i polityką rachunkowości 
dla fundacji i stowarzyszeń

(z suplementem 
elektronicznym)

Niezbędna pozycja dla każdej osoby prowadzą-
cej księgowość fundacji lub stowarzyszenia –
komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wy-
pełnienie obowiązków: • wzory polityki rachunkowo-
ści • plany kont z komentarzem do każdego konta 
i wykazem operacji gospodarczych ujmowanych na 
stronie Wn i Ma każdego konta syntetycznego • wzo-
ry dokumentacji sprawozdania fi nansowego w wersji 
edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicz-
nym.
Uwaga – autorka opracowała odrębnie komentarz 
do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń niepro-
wadzących działalności gospodarczej i prowadzą-
cych taką działalność.
Najnowszy stan prawny – w publikacji uwzględ-
niono ostatnie, duże zmiany w ustawie o rachun-
kowości obowiązujące od 23 września 2015 r.

410 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1076e

Rafał Nawrocki

Rachunkowość 
fundacji 
i stowarzyszeń 
(z suplementem elektronicznym)

Przejrzysty komentarz z przykładami i odwołaniami do 
rzeczywistych problemów funkcjonowania organizacji 
pozarządowych: • reguły prowadzenia ksiąg rachun-
kowych • polityka rachunkowości fundacji i stowarzy-
szenia • plan kont organizacji pozarządowej • zasady 
ujmowania na kontach księgowych • obowiązki bilan-
sowe i podatkowe związane z zamknięciem roku (in-
wentaryzacja, zestawienie obrotów i sald kont księgi 
głównej, sprawozdanie fi nansowe – bilans, rachunek 
wyników, deklaracje podatkowe) • problemy związane 
ze statusem OPP • zasady rachunkowości organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.
Najnowszy stan prawny: ważne zmiany ustawy o ra-
chunkowości oraz związane z prowadzeniem uprosz-
czonej ewidencji przychodów i kosztów.
Suplement elektroniczny zawiera wzory polityki 
rachunkowości w edytowalnym formacie, które 
pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do 
stworzenia własnej dokumentacji.

884 str. B5
cena 260,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1018

dr Roman Seredyński 
Katarzyna Szaruga 
Marta Dziedzia 
Arkadiusz Lenarcik

Operacje 
gospodarcze 
w praktyce księgowej
– wycena i ujęcie na kontach według 
polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), 
MSR/MSSF, prawa podatkowego

Wieloaspektowy komentarz, bogactwo przykładów, 
rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania.
Schematy ewidencji, przykłady dekretacji ope-
racji gospodarczych ujęte w grupy tematyczne 
związane z: pozycjami sprawozdania fi nansowe-
go, składnikami aktywów i pasywów (m.in.: środki 
trwałe, inwestycje, instrumenty fi nansowe, kapi-
tały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezer-
wy) oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi 
(m.in.: lea sing, wynagrodzenia, podatek odroczo-
ny, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty 
długoterminowe, utrata wartości aktywów).
Każde zagadnienie zostało scharakteryzowane 
pod kątem: uregulowań polskiego prawa bilanso-
wego (ustawy o rachunkowości, KSR); rozwiązań 
przyjętych w MSSF; prawa podatkowego (zwłasz-
cza ustawy o podatku CIT).

768 str. A5
oprawa twarda
cena 290,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1055e

prof. Jerzy Gierusz 

Plan kont 
z komentarzem
– handel, produkcja, 
usługi

(z suplementem 
elektronicznym)

Unikatowe opracowanie – już od 20 lat podsta-
wowa pomoc księgowego:
• obszerny komentarz do planu kont – zawiera 

omówienie zasad funkcjonowania poszczegól-
nych kont syntetycznych oraz wykaz operacji 
ewidencjonowanych na tych kontach;

• precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skom-
plikowanej tematyki oraz jednoznaczne inter-
pretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, do-
cenione przez wielu księgowych;

• dołączony suplement elektroniczny (w formie 
pliku PDF) z użytecznymi hiperłączami pozwa-
lającymi szybko przemieszczać się pomiędzy 
kores pondującymi kontami, a także edytować 
i drukować potrzebne fragmenty komentarza.

Najnowsze XIX wydanie uwzględnia obszerną no-
welizację ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1333). Omówiono tu m.in.: nowe obowiązki 
sprawozdawcze w związku ze zmianami w ukła-
dzie bilansu i rachunku zysków i strat, konsekwen-
cje związane z uproszczeniami przewidzianymi dla 
jednostek małych i mikro, likwidację kategorii zy-
sków i strat nadzwyczajnych.

DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

Julia Siewierska

Uproszczone sprawozdanie 
fi nansowe dla jednostek mikro 
– instruktaż z przykładami

symbol RFK1006

SPRAWDŹ
TAKŻE:

www.oddk.pl

624 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1081

Anna Gierusz
Maciej Gierusz

Konsolidacja 
sprawozdań 
fi nansowych według MSSF 
– metody i korekty konsolidacyjne 
– zbycia i nabycia – sytuacje szczególne – 
porównanie z ustawą o rachunkowości

Wyjątkowa publikacja, która krok po kroku wy-
jaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem 
skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego 
według MSSF, prezentując jednocześnie różnice 
z polską ustawą o rachunkowości. 
Szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych 
defi nicji do kwestii bardzo specjalistycznych. Cen-
na pozycja dla głównego księgowego i dyrektora 
fi nansowego, szczególnie w grupach kapitało-
wych. 
Głównym zamierzeniem autorów jest przekaza-
nie Czytelnikowi konkretnych umiejętności – stąd 
ponad 100 przykładów i kilkadziesiąt zadań do 
samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedzia-
mi uzupełnionymi szczegółowym komentarzem 
i obliczeniami.

966 str. B5
oprawa twarda
cena 290,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK901

Katarzyna Szaruga 
dr Roman Seredyński 

Plan kont 
z komentarzem 
według ustawy 
o rachunkowości 
i MSSF

Wzorcowy plan kont ze szczegółowym komenta-
rzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw 
sporządzających sprawozdania fi nansowe zgodnie 
z ustawą o rachunkowości (część I) oraz dla jed-
nostek sporządzających sprawozdania fi nansowe 
zgodnie z MSSF (część II).
Komentarz do każdej grupy kont obejmuje m.in.: 
• zasady wyceny operacji gospodarczych ujmowa-
nych na kontach • przyporządkowanie salda konta 
do odpowiedniej pozycji sprawozdania fi nansowe-
go • wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na 
kon cie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych 
• wytyczne dotyczące rozwiązań podatkowych.
Ponadto w opracowaniu zawarto schematy księ-
gowań, powiązano także konta z pozycjami bi-
lansu oraz rachunku zysków i strat (dla ustawy 
o rachunkowości), a także przyporządkowano 
konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji 
fi nansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat 
i innych całkowitych dochodów (dla MSSF).
Publikacja polecana dla fi rm handlowych, produk-
cyjnych i usługowych.
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KSIĘGOWOŚĆ

124 str. A5
cena 120,00 zł
+ 5% VAT
symbol RIK867e

Irena Majsterkiewicz

Wzorcowa 
instrukcja
obiegu dokumentów 
księgowych

(z suplementem elektronicznym)

Schemat obiegu 145 dokumentów – pomoże zor-
ganizować sprawny i zgodny z przepisami prze-
pływ dowodów księgowych.
Forma opracowania – gotowego wzorca zarządzenia 
– ułatwi zarządzającym fi rmą stworzenie właściwego 
aktu prawa wewnętrznego. Praktyczna forma prezen-
tacji zagadnień – szczegółowe zestawienie w tabelach 
– ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnej informacji.
W instrukcji zamieszczono obieg dokumentów 
dotyczących zdarzeń gospodarczych z obszarów, 
takich jak: fi nanse i księgowość, kadry i płace, 
zakup wartości niematerialnych i prawnych, środ-
ków trwałych, inwestycji, materiałów, produktów, 
robót i usług, gospodarka towarowa, środki trwałe 
w budowie i gospodarka środkami trwałymi, go-
spodarka mieszkaniowa, usługi wewnętrzne, in-
wentaryzacja, szkody i ubezpieczenia majątkowe.
Suplement elektroniczny (format MS Word) ułat-
wi stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrz-
nego – umożliwia uzupełnienie instrukcji o indy-
widualne dane, zapis, wydruk.

134 str. B5 
cena 180,00 zł
+ 5% VAT 
symbol RFK831

Maria Lech

Jak prawidłowo 
sporządzić dokumentację badania 
sprawozdania fi nansowego 
zgodnie z postanowieniami wybranych MSRF

Fachowy poradnik zawierający szereg praktycz-
nych wskazówek i rozwiązań w zakresie właści-
wego i prawidłowego sporządzania dokumenta-
cji rewizyjnej badania sprawozdania fi nansowego. 
Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienie, w jaki sposób 
przeprowadzić badania zgodności, uniknąć błę-
dów podczas sporządzania planu badania i doko-
nywać jego modyfi kacji.
Autorka wskazuje, w jaki sposób, jakim dowo-
dem udokumentować poszczególne stwierdzenia 
w badaniach wiarygodności, kierując się postano-
wieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej, w szczególności MSRF 300, MSRF 315, 
MSRF 320, MSRF 330, MSRF 500, MSRF 501, MSRF 
505, MSRF 520, MSRF 530.
Książka została opatrzona licznymi przykładami 
i wzorami (między innymi zastosowania procedur 
analitycznych, testów zgodności) wraz z propozy-
cją rozwiązań.

300 str. B5
cena 120,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1099

Jacek Sztyler

Jak prowadzić 
księgę 
przychodów 
i rozchodów 

Praktyczny poradnik dla wszystkich, którzy pro-
wadzą książkę przychodów i rozchodów – za-
równo przedsiębiorców, jak i pracowników biur 
rachunkowych.
Publikacja omawia wszystkie etapy związane 
z prowadzeniem książki przychodów i rozcho-
dów, m.in.:
• zasady prowadzenia księgi,
• zasady ewidencji przychodów oraz kosztów,
• obowiązki w zakresie rozliczeń, ewidencji i de-

klaracji ciążących na podatnikach,
• obowiązki związane z prowadzeniem księgi 

w przypadku zawieszenia, a także zakończenia 
działalności gospodarczej.

Książka została wzbogacona orzecznictwem oraz 
interpretacjami podatkowymi, a także szeregiem 
praktycznych przykładów.
W publikacji uwzględniono zmiany rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, obowiązujące od 8 kwietnia 2016 r.

168 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK911e

Maria Lech

Jak przygotować 
fi rmę do badania 
sprawozdania 
fi nansowego i ksiąg rachunkowych 
– poradnik dla księgowego
(z suplementem elektronicznym)

Cenna pomoc dla każdego księgowego – zbiór 
praktycznych wskazówek i rozwiązań, w jaki spo-
sób przygotować fi rmę do badania sprawozdania 
fi nansowego.
Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi m.in. na pytania:  • 
w jaki sposób zawrzeć lub rozwiązać umowę o ba-
danie lub przegląd sprawozdania fi nansowego i ksiąg 
rachunkowych • jaki zestaw dokumentów należy 
udostępnić  biegłemu rewidentowi • w jakich etapach 
należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych • jak 
sporządzić informację dodatkową zgodnie z zakresem 
wymaganym przez ustawę o rachunkowości • jaki 
zakres zagadnień może przedstawić biegły rewident 
kierownikowi fi rmy i organom nadzorującym. 

Książka została opatrzona licznymi tabelami, przy-
kładami i załącznikami pomagającymi w sporządze-
niu sprawozdania fi nansowego oraz prawidłowym 
przygotowaniu ksiąg do kontroli audytora.

ZAPOWIEDŹ

378 str. B5 
cena 170,00 zł
+ 5% VAT 
symbol RFK1042

Maria Lech

Jak prawidłowo 
rozliczyć projekt 
realizowany 
w ramach 
Funduszy Europejskich 2014–2020

Zasady rozliczania projektów unijnych, realizowa-
nych w perspektywie fi nansowej 2014–2020.
W publikacji przedstawiono charakterystykę pro-
gramów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz 
m.in. zasady:
• kwalifi kowalności oraz dokumentowania wydat-

ków,
• audytu i kontroli projektów w nowej perspekty-

wie fi nansowej,
• tworzenia dokumentacji księgowej oraz ewiden-

cji dotacji w księgach rachunkowych.
Ponadto omówiono także zagadnienia związane 
ze stosowaniem prawa zamówień publicznych 
w kontekście zasady konkurencyjności oraz aspek-
ty podatkowe związane z rozliczaniem projektów 
unijnych.
Książka została wzbogacona szeregiem praktycz-
nych wskazówek i podpowiedzi związanych z roz-
liczaniem projektów i rozwiązywania problemów 
pojawiających się w praktyce.

NOWOŚĆ
36 str. A5
cena 90,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1102e

Julia Siewierska

Instrukcja 
kasowa 
– wzór zarządzenia 
wewnętrznego 
z wzorami 
dokumentów

(z suplementem 
elektronicznym)

76 str. B5
cena 90,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1095e

Julia Siewierska

Instrukcja 
gospodarowania 
składnikami 
aktywów 
trwałych 
– wzór zarządzenia 
wewnętrznego 
z wzorami dokumentów

(z suplementem elektronicznym)

Gabriela Borek, Jacek Sztyler

Rachunkowość projektów 
współfi nansowanych z funduszy Unii Europejskiej

(z suplementem elektronicznym)
symbol RFK1020e

SPRAWDŹ
TAKŻE:

www.oddk.pl
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DLA ZARZĄDCÓW, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I NIE TYLKO

366 str. B5
cena 150,00 zł + 5% VAT 
symbol PGK1079

Michał Pacyga, Joanna Pacyga, Paweł Turek

Podatek od nieruchomości w praktyce

Praktyczny komentarz, który oprócz omówienia ele-
mentów konstrukcyjnych podatku (przedmiot, pod-
miot, stawka, podstawa opodatkowania) wyjaśnia wie-
le problematycznych kwestii, m.in.:
• opodatkowanie w przypadku współwłasności,
• wpływ prowadzenia działalności gospodarczej na wysokość podatku,
• związek stanu technicznego z opodatkowaniem budynku,
• zwolnienia od podatku wynikające z innych ustaw.

Publikacja uwzględnia ostatnie, duże zmiany w przepisach prawnych, obejmujące m.in.:
• zmiany zasad opodatkowania wspólnych – klatka schodowa, korytarz,
• sposób opodatkowania garaży w budynkach wielorodzinnych,
• jednorazową zapłatę podatku.

Dodatkowo: szereg praktycznych przykładów oraz liczne orzecznictwo sądowe. 

Książka polecana każdemu podatnikowi podatku od nieruchomości, a także samorządo-
wym organom podatkowym.

224 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1031

dr Łukasz Bernatowicz
Marcin Nosiński

Prawo budowlane 
od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy 
komentarz do zmian

198 str. B5
cena 170,00 zł + 5% VAT
symbol PGK1096

dr Łukasz Bernatowicz
Marcin Nosiński

Zarządzanie nieruchomościami 
– praktyczny poradnik

Autorzy tego praktycznego poradnika objaśniają m.in.:
• jakie prawa i obowiązki posiadają zarządcy nieru-

chomościami;
• jakie rodzaje odpowiedzialności ponoszą zarządca 

i współwłaściciele;
• na które elementy należy zwrócić uwagę, podpisując umowę o zarządzaniu;
• jakie wyzwania stoją przed zarządzającymi małą i dużą wspólnotą mieszkaniową;
• w jaki sposób rozliczają się współwłaściciele.

Tytuł polecany każdemu, kto poszukuje przystępnie omówionych zagadnień wynikają-
cych z:
• ustawy o własności lokali,
• Kodeksu cywilnego,
• ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
• ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• Prawa budowlanego,
• ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

70 str. A4
cena 60,00 zł
+ 5% VAT
symbol BK720 

Dariusz Smoliński

Zasady 
prowadzenia książki obiektu 
budowlanego. Praktyczny poradnik

198 str. B5
cena 160,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1059e

Michał Substyk

Utrzymanie i kontrola okresowa 
obiektów budowlanych
(z suplementem elektronicznym)

208 str. B5
cena 130,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1063e

Michał Substyk

Wspólnota 
mieszkaniowa 
w praktyce 
– powstanie 
– funkcjonowanie 
– dokumentacja

(z suplementem elektronicznym)

NOWOŚĆ
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440 str. A4
cena 240,00 zł 
+ 5% VAT
symbol KS1046e

POLSKA 
KLASYFIKACJA 
WYROBÓW 
I USŁUG PKWiU 
2015
Pełny tekst klasyfi kacji z powiązaniami 
z PKWiU 2008

(z suplementem elektronicznym)

Nowa klasyfi kacja PKWiU 2015 wprowadzona 
rozporządzeniem RM z dnia 4 września 2015 r., 
obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. Uwaga – dla 
potrzeb m.in. podatku VAT do końca 2017 r. obo-
wiązuje jeszcze PKWiU 2008.

Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porówna-
niu do PKWiU 2008: • zmiany nazw grupowań • 
zmiany zakresów niektórych grupowań poprzez 
przeniesienie części zakresu z jednego grupowa-
nia do drugiego, podziału grupowania, scalenia 
dwóch lub kilku grupowań w jedno • uporządko-
wanie symboliki grupowań (zmiana symboliki gru-
powań przy zachowaniu ich tytułów i zakresów). 

Przeklasyfi kowanie wszystkich produktów/usług 
to bardzo czasochłonny proces – przygotuj się już 
teraz!

120 str. B5
cena 100,00 zł 
+ 5% VAT
symbol KS692

Klasyfi kacja 
Środków Trwałych 
ze stawkami amortyzacji

Pełny tekst Klasyfi kacji Środków Trwałych (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 242, poz. 1622) wraz ze stawkami 
amortyzacji przyporządkowanymi poszczególnym 
pozycjom klasyfi kacji; wykaz stawek amortyzacji 
wraz z wyjaśnieniami.

nośnik CD
cena 300,00 zł + 23% VAT*
symbol CD490

Klasyfi kacje statystyczne: PKWiU 
ze stawkami VAT, PKD, KŚT ze stawkami 
amortyzacji, PKOB, CN – z powiązaniami 
między klasyfi kacjami

Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH z powiąza-
niami między klasyfi kacjami:
• PKWiU 2008 – PKWiU 2004 • PKWiU 2008 – PKWiU 2015 • i PKWiU 
2015 – PKWiU 2008 • KŚT z PKOB i PKWiU.

Poszczególnym symbolom PKWiU 2008 i KŚT przyporządkowano 
odpowiednio aktualne stawki VAT i stawki amortyzacji z wyjaś-
nieniami.
PKWiU 2008 uwzględnia aktualne na 2016 r. stawki VAT.
Dodano nową klasyfi kację PKWiU 2015 wprowadzoną rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676).

Uwaga – w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach 
informacyjnych administracji publicznej, do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się równolegle Polską Klasyfi -
kację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). 
Do celów:
• opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
• opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fi zycznych 

oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
oraz karty podatkowej

nową klasyfi kację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.
Nomenklatura Scalona (CN) została uaktualniona na 2016 rok.
Charakterystyka programu:
• niewielkie potrzeby sprzętowe – efektywna praca na każdym komputerze,
• łatwa, intuicyjna instalacja i obsługa,
• szybkie i elastyczne wyszukiwanie jednocześnie we wszystkich klasyfi kacjach,
• eksport danych i dowolne wydruki.

Program uruchamia się automatycznie.
*Sprawdź, ceny zależne 

od licencji:

KLASYFIKACJE W FIRMIE

 
i 

-

U 

o 
-

-

Polska Klasyfi kacja 
Działalności PKD
symbol KS433

Polska Klasyfi kacja Obiektów 
Budowlanych (PKOB)
symbol KS527

SPRAWDŹ
TAKŻE:

www.oddk.pl

254 str. B5
cena 120,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK567e

dr Alicja Antonowicz 
dr Paweł Antonowicz

Matematyka 
fi nansowa 
w praktyce.
Wybrane zagadnienia 
z zakresu fi nansów 
przedsiębiorstw

(z suplementem elektronicznym)

Prosty sposób na obliczenia fi nansowe dla księ-
gowych!
Fachowa wiedza przedstawiona w sposób przy-
stępny i zrozumiały. Omówiono tu m.in.: • rachu-
nek procentów (obliczanie procentów prostych, 
złożonych, wyznaczanie różnych kombinacji rent, 
NPV, IRR) • analizę progu rentowności (w tym 
dźwignię operacyjną, fi nansową) • rachunek amor-
tyzacyjny • zarządzanie majątkiem obrotowym 
przedsiębiorstwa • ocenę przedsiębiorstw przez 
pryzmat sprawo zdań fi nansowych (z wykorzysta-
niem analizy wskaźnikowej) • sporządzanie pro-
gnozowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Dołączony suplement elektroniczny w formacie 
MS Excel zawiera arkusze kalkulacyjne z gotowymi 
narzędziami umożliwiającymi szybkie i łatwe wyli-
czenie danego wskaźnika czy wartości.

640 str. B5
cena 220,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK760

Rafał Sobczyk 
Agnieszka Regulska

Rzeczowe 
aktywa trwałe. 
Zasady ujmowania, 
wyceny oraz ujawnień 
w świetle uregulowań 
MSSF/MSR 
oraz ustawy o rachunkowości

Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne 
opracowanie przygotowane przez doświadczo-
nych biegłych rewidentów renomowanej fi rmy 
audytorskiej Rödl & Partner.
W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyce-
ny rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulo-
wań MSSF/MSR, interpretacji KIMSF, ustawy o rachun-
kowości oraz krajowych standardów rachunkowości. 
Niemal połowę objętości książki stanowią przy-
kłady praktyczne, zaczerpnięte w większości 
z rzeczywistych transakcji i zdarzeń gospodar-
czych, z jakimi mieli okazję zetknąć się jej autorzy 
w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej. 
Dodatkowo również wszelkie różnice pomiędzy uregu-
lowaniami MSSF/MSR a przepisami ustawy o rachun-
kowości zobrazowane zostały przykładami pozwalają-
cymi lepiej zrozumieć istotę i znaczenie tych różnic.
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270 str. B5
cena 180,00 zł
+ 5% VAT 
symbol PGK974

Stanisław Bogucki
dr Anna Dumas
dr Sławomir 
Presnarowicz
dr Krzysztof Winiarski

Opłata skarbowa. 
Komentarz dla praktyków 

Sędziowie NSA komentują każdy artykuł ustawy.
Rozstrzygają wątpliwości w oparciu o wykładnię 
ustawy i doktryny oraz z punktu widzenia praktyki 
i orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyj-
nych i NSA:
• jaki jest przedmiot opłaty skarbowej: doko-

nanie czynności urzędowej na podstawie zgło-
szenia lub na wniosek; wydanie zaświadczenia 
na wniosek; wydanie zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji); złożenie dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury; 

• kiedy czynności są wyłączone, a kiedy zwol-
nione z zakresu opłaty skarbowej: rodza-
je wyłączeń; zwolnienia z uwagi na podmiot 
i przedmiot; różnice między zwolnieniami a wy-
łączeniami; 

• kto i kiedy ma obowiązek zapłaty opłaty skarbowej; 
• jakie są zasady określenia wysokości stawki 

opłaty skarbowej; 
• jak dokonywać zapłaty opłaty skarbowej; 
• kiedy i jak dokonywany jest zwrot opłaty skar-

bowej.

438 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT 
symbol PGK1026

Stanisław Bogucki
dr Arkadiusz Cudak
dr Piotr Pietrasz
dr Wojciech 
Stachurski
dr Krzysztof 
Winiarski
Aleksandra 
Wrzesińska-Nowacka

Podatek od spadków i darowizn. 
Komentarz

Komentarz do przepisów ustawy o podatku od 
spadków i darowizn oraz przepisów wykonaw-
czych do tej ustawy.
Autorzy w bardzo wnikliwy sposób omawiają 
wszystkie aspekty opodatkowania nabycia ma-
jątku z tytułu spadku i darowizn. 

Co bardzo cenne – omówienia dokonano w opar-
ciu o liczne poglądy doktryny oraz orzecznictwo 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódz-
kich sądów administracyjnych, Trybunału Konsty-
tucyjnego i Sądu Najwyższego.

Autorami komentarza są wybitni eksperci – sędzio-
wie orzekający w Izbie Finansowej oraz Izbie Gospo-
darczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, autorzy 
publikacji z różnych dziedzin prawa, w tym prawa 
podatkowego i procedur podatkowych, zajmujący 
się działalnością popularyzatorską i naukową.

530 str. B5
cena 210,00 zł
+ 5% VAT 
symbol JBK1093e

dr Tomasz Brzezicki
dr Krzysztof Lasiński-
-Sulecki
dr Paweł Majka
dr hab. Wojciech 
Morawski

Ustawa o podatkach i opłatach 
lokalnych. Komentarz 
(z suplementem elektronicznym)

Nowe, zaktualizowane wydanie praktycznego 
komentarza do ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.
Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadcze-
nie zawodowe, posiłkując się najnowszym orzecz-
nictwem sądów administracyjnych i interpretacja-
mi Ministra Finansów, Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego i innych organów, wnikliwie i kom-
pleksowo omówili zagadnienia dotyczące podatku 
od nieruchomości i podatku od środków transpor-
towych oraz opłat lokalnych.

Integralną częścią książki jest suplement elektro-
niczny, który zawiera tekst komentarza w formacie 
PDF (pozwalający na odszukanie, kopiowanie bądź 
wydruk interesujących fragmentów).

NOWE
WYDANIE

PODATKI

symbol PGK1113

dr hab. Marcin 
Jamroży (red.)

Dokumentacja 
podatkowa cen transferowych

Ostatnie nowelizacje wprowadziły szereg istot-
nych zmian mających kluczowe znaczenie dla 
sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych 
w zakresie cen transferowych.

Polecamy instruktaż – komplet informacji na te-
mat sporządzania dokumentacji podatkowej 
transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami 
powiązanymi. Publikacja zawiera liczne przykłady 
dokumentacji podatkowych, schematy postępo-
wania, kwestionariusze oraz instrukcje.

Sprawdź, czy nowe wydanie 
jest już w sprzedaży

ZAPOWIEDŹ

ZAPOWIEDŹ

1400 str. B5
cena 240,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1084e

prof. dr hab. Bogumił 
Brzeziński (red.)
prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.)
dr hab. Agnieszka Olesińska (red.)

Ordynacja podatkowa.
Komentarz praktyczny
(z suplementem elektronicznym) 

Eksperci komentują każdy artykuł Ordynacji po-
datkowej.

Najnowszy stan prawny – omówienie dwóch re-
wolucyjnych zmian: 
– obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. zasady roz-

strzygania wątpliwości prawnych na korzyść 
podatników oraz 

– obowiązującej od 15 lipca 2016 r. nowej insty-
tucji prawnej – klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania.

Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne 
ustawa – Ordynacja podatkowa została skomen-
towana w praktyczny i szczegółowy sposób przez 
doświadczonych praktyków – rzetelnie opraco-
wana wiedza na ponad 1300 stronach, na których 
można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania 
i wątpliwości interpretacyjne.

Najnowsze orzecznictwo sądowe, a także in-
terpretacje prawa podatkowego (indywidualne 
i ogólne).

Integralną częścią publikacji jest suplement 
elektroniczny zawierający treść Komentarza 
w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi 
szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy ar-
tykułami ustawy, a także drukować potrzebne 
fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania 
przez Internet (instrukcja postępowania za-
mieszczona w książce).

dr Krzysztof Janczukowicz
Wojciech Kieszkowski

Podatki pośrednie w praktyce
(z suplementem elektronicznym)

symbol PGK1009e

dr Krzysztof Janczukowicz

Podatki majątkowe w praktyce
(z suplementem elektronicznym)

symbol PGK976e

dr Krzysztof Janczukowicz

Podatki dochodowe w praktyce
(z suplementem elektronicznym)

symbol PGK983e

SPRAWDŹ
TAKŻE:

www.oddk.pl

Sprawdź, czy nowe wydanie 
jest już w sprzedaży
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LEKTURA DLA SPÓŁEK

524 str. B5
cena 210,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK814e

Bogusław 
Nowakowski 
Renata Mroczkowska

Spółka z o.o. – 
dokumentacja 
wewnętrzna 
z komentarzem.
209 wzorów uchwał, umów, pozwów, 
wniosków, ogłoszeń i innych pism

(z suplementem elektronicznym)

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych 
spółki – od momentu jej utworzenia i ustanowie-
nia władz, przez m.in.: dopłaty, rozporządzanie 
udziałem, wyłączenie wspólnika, podział zysku, 
umowy pożyczki, aż do zmian w umowie, rozwią-
zania spółki lub jej przekształcenia.
Każdy dokument opatrzony zrozumiałym, prak-
tycznym komentarzem, wskazującym podstawę 
prawną danej czynności i obowiązki z nią związane.
Wyjaśnienie wątpliwości: Jak poprawnie formuło-
wać dokumenty? Kto i jak powinien je podpisy-
wać? Które dokumenty wymagają rejestracji? 
Integralną częścią publikacji jest suplement elek-
troniczny (dokumentacja w formacie MS Word), 
umoż liwiający bezpośrednią pracę na plikach, 
uzupełnienie o dane, zapis, wydruk itp.

1268 str. B5
oprawa twarda
cena 220,00 zł
+ 5% VAT
symbol PGK766 

redakcja:
Mirosław Ożóg
Zbigniew Koźma

Kodeks spółek 
handlowych – komentarz

Wyjątkowy Komentarz stworzony przez prakty-
ków dla praktyków!

Szczegółowy, wzbogacony o aktualne orzecznic-
two komentarz do każdego artykułu ustawy opra-
cowany przez sędziów orzekających w wydziałach: 
cywilnym, gospodarczym oraz gospodarczym KRS.
Zagadnienia omówione w oparciu o praktyczne 
doświadczenia Autorów w stosowaniu przepisów 
Kodeksu spółek handlowych: postępowanie reje-
strowe, odpowiedzialność członków organów spó-
łek kapitałowych za zobowiązania spółki, stwier-
dzenie nieważności uchylenia uchwał wspólników, 
wyłączenie wspólnika. 

Idealny dla księgowych, radców prawnych, adwo-
katów, sędziów, referendarzy, aplikantów i studen-
tów prawa.

UWAGA – MONITORING STANU PRAWNEGO
Wejdź na www.oddk.pl, wpisz tytuł i sprawdź zakładkę Aktualizacja

184 str. B5 
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1077e

Radosław Dyki

Terminy zapłaty 
w transakcjach 
handlowych
– komentarz 
dla praktyków – przykłady – wzorcowe regulaminy 
postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów 
publicznych
(z suplementem elektronicznym)

Dzięki książce:
• poznasz i wdrożysz przepisy obowiązujące w zakre-
sie ustalania terminów zapłaty we wszelkich trans-
akcjach handlowych • skorzystasz z instruktażu, któ-
ry pomoże zarówno przy zawieraniu i wykonywaniu 
transakcji, jak i przy dochodzeniu swych należności 
na drodze sądowej • nauczysz się na przykładach: 
jak prawidłowo obliczać terminy, jak i kiedy nali-
czać odsetki, jak dokumentować transakcje, jak nie 
dopuścić do przedawnienia roszczeń • będziesz miał 
pod ręką aktualny tekst ustawy o terminach zapła-
ty w transakcjach handlowych • otrzymasz gotowy 
do wdrożenia wzorcowy regulamin postępowania 
związany z terminami zapłaty w transakcjach hand-
lowych dla 4 grup podmiotów (regulaminy dostępne 
również we w pełni edytowalnej formie w suplemen-
cie elektronicznym – format MS Word).
II wydanie publikacji uwzględnia zmiany obowią-
zujące od 1 stycznia 2016 r.

300 str. B5
cena 180,00 zł
+ 5% VAT
symbol PGK1107e

adw. Anna 
Borysewicz

Odpowiedzialność 
członków zarządu 
spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością

(z suplementem elektronicznym)

Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach 
zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowie-
dzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się 
przed odpowiedzialnością za długi spółki?
W publikacji odpowiedzi na pytania: kiedy i jakie-
go rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie 
zarządu spółki z o.o. w związku z prowadzoną 
działalnością i pełnioną funkcją, począwszy od 
odpowiedzialności za długi wobec wierzycieli, po 
odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia, 
długi wobec urzędu skarbowego i ZUS czy zawi-
nione niezłożenie w ustawowym czasie wniosku 
o ogłoszenie upadłości spółki.
Liczne, praktyczne przykłady ułatwiają zrozumie-
nie omawianego zagadnienia.
Autorka wskazuje, w jaki sposób sądy inter-
pretują przepisy dotyczące odpowiedzialności 
członków zarządu. Książka zawiera wzory naj-
ważniejszych pism: pozwy, odpowiedzi na pozew, 
wnioski, zawiadomienia itp.

336 str. B5
cena 170,00 zł
+ 5% VAT
symbol PGK112e

dr Krzysztof Czerkas, 
Barbara Teisseyre

Restrukturyzacja 
zadłużenia 
przedsiębiorstw 
– od ugód bilateralnych do postępowań 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych

(z suplementem elektronicznym)

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie 
upadłościowym. Praktyczna i rzetelna wiedza: jak moż-
na zrestrukturyzować zadłużenie – w publikacji m.in.: • 
typowe ścieżki restrukturyzacyjne i sposoby ich zasto-
sowania przez przedsiębiorstwo dłużnika lub wierzy-
ciela • obszary restrukturyzacji • mechanizm tworzenia 
programu restrukturyzacji i proces jego wdrażania • 
relacje i negocjacje z wierzycielami • prawne i po-
datkowe uwarunkowania restrukturyzacji • sposoby 
przygotowania dokumentacji wymaganej przy wdra-
żaniu działań związanych z restrukturyzacją fi nansową 
• indywidualne ugody z wierzycielami fi nansowymi, 
handlowymi oraz ZUS i US • współpraca przedsiębior-
cy z bankiem w procesie restrukturyzacji • argumenty, 
jakie można zastosować w negocjacjach z wierzyciela-
mi w różnych działaniach restrukturyzacyjnych.
Integralną częścią książki jest suplement elektro-
niczny zawierający komplet przydatnych doku-
mentów w wersji edytowalnej (format MS Word).

NOWOŚĆ
430 str. B5
cena 230,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK735e

dr Damian Cyman 
Dariusz Budnik 
Aleksandra Zaręba 
dr Edward Juchniewicz 
dr Rafał Mroczkowski 
dr Małgorzata Stwoł

Wierzytelności w fi rmie: 
zabezpieczenia, obrót, monitoring, 
windykacja sądowa, egzekucja

(z suplementem elektronicznym)

Sztuką jest nie tylko sprzedać towar czy wyko-
nać usługę, ale i uzyskać zapłatę. Sprawdzone 
w praktyce roz wiązania, zilustrowane przykłada-
mi, tabelami, schematami i wzorami, które mają 
na celu: • przyśpieszenie i zwiększenie skuteczno-
ści procedur sądowo-windykacyjnych • obniżenie 
odsetka należności nieściągalnych • przyśpiesze-
nie rotacji należności • zwiększenie płynności fi -
nansowej.

Integralną częścią publikacji jest suplement elek-
troniczny z kompletem dokumentacji do zarzą-
dzania i windykacji wierzytelności.

NOWOŚĆ
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136 str. B5
cena 80,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1053e

Michał Hajduk

Przewodnik po upadłości 
konsumenckiej 
– praktyczny komentarz do przepisów
– wzory wniosków o upadłość konsumencką

(z suplementem elektronicznym)

Z lektury dowiesz się m.in.:
• kto może ogłosić upadłość konsumencką i jakie 

przesłanki muszą być spełnione,
• co musi zawierać wniosek o upadłość konsu-

mencką,
• jakie są skutki ogłoszenia upadłości,
• jak wygląda przebieg podstępowania,
• czym jest plan spłaty wierzycieli,
• co to jest układ.

Uzupełnieniem publikacji jest kilka przykładowo 
wypełnionych wniosków dłużnika o ogłoszenie 
upadłości osoby fi zycznej.

WSPARCIE JĘZYKOWE

580 str. B5
cena 110,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1030e

Iwona Kienzler

Wzory pism, 
umów 
i innych dokumentów w języku polskim, 
angielskim i niemieckim

(z suplementem elektronicznym)

660 str. B5 
oprawa twarda
cena 165,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK595

Anna Kienzler

Słownik 
fi nansowo-handlowy angielsko-polski 
i polsko-angielski.
Financial and commercial dictionary English-
-Polish and Polish-English

432 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1056

Rafał Golat

Prawo autorskie.
Komentarz dla praktyków

Jedyny na rynku komentarz, który w sposób tak 
znaczący z praktycznego punktu widzenia oma-
wia zagadnienia prawa autorskiego i praw po-
krewnych. 

Szczegółowy i wysoce funkcjonalny komentarz do 
każdego artykułu ustawy, wzbogacony materiała-
mi związanymi z praktyką stosowania prawa, tj. 
przykładowe wzory dokumentów (w tym umowy 
i pisma procesowe) oraz tezy orzeczeń sądowych, 
dotyczące konkretnych stanów faktycznych.

Z uwagi na fakt, że szereg przepisów staje się 
w pełni zrozumiały dopiero w konfrontacji z in-
nymi – autor przedstawia również związki między 
omawianymi przepisami.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

e

82 str. B5
cena 80,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1097

Anna Chabowska

Prawo spadkowe – poradnik  

Publikacja, opracowana przez doświadczonego 
praktyka, radcę prawnego, ma na celu przybliżenie 
tematyki spadku oraz przełamanie bariery w jego 
postrzeganiu – często negatywnym.
W książce znajdziemy odpowiedź na pytania:
• Co to jest spadek i jakie są formy dziedziczenia?
• Co to jest stwierdzenie nabycia spadku?
• Czym jest zachowek i w jakich przypadkach 

można się o niego ubiegać?
• Kiedy może dojść do wydziedziczenia?
• Co to są długi spadkowe i kto za nie odpowiada?
• Jakie konsekwencje na gruncie podatkowym po-

ciąga za sobą przyjęcie spadku?

Na uwagę zasługują liczne przykłady odzwiercie-
dlające realne sytuacje, przywołane orzecznictwo 
sądów, a także przystępny dla czytelnika język.
Dodatkowo – podstawowe wzory pism, m.in. te-
stament z wydziedziczeniem, wniosek o stwier-
dzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, po-
zew o zachowek.

PORADNIKI I KOMENTARZE DLA KAŻDEGO

NOWOŚĆ

420 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK1024

dr Nelli Artienwicz

Angielsko-polski 
tematyczny 
leksykon 
rachunkowości, 
rewizji 
fi nansowej 
i podatków

254 str. B5
cena 200,00 zł 
+ 5% VAT
symbol RFK594e

Jolanta Smuga-
Małysko

Obsługa 
księgowa fi rm 
w języku angielskim.
Dokumentacja fi nansowo-księgowa 
– sprawozdanie fi nansowe 
– korespondencja handlowa

(z suplementem elektronicznym)

290 str. B5
cena 180,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK1110

prof. dr hab. Adam 
Mariański (red.)

Sukcesja 
biznesu, czyli jak zadbać 
o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa 
i rodziny

Zaplanuj sukcesję swojej fi rmy!

Publikacja to unikatowe, pierwsze na rynku opra-
cowanie poświęcone sukcesji biznesu. Książka 
szczegółowo omawia problematykę związaną 
z dziedziczeniem przedsiębiorstwa, m.in.:
• zasady dziedziczenia,
• planowanie spadkowe, 
• skutki sukcesji na gruncie prawa cywilnego, 

handlowego oraz podatkowego.

Autorzy przedstawili również zasady spadkobra-
nia przy różnych formach działalności gospodar-
czej (jednoosobowa działalność gospodarcza, 
spółka cywilna, spółki osobowe oraz kapitałowe).
Dodatkowo wiele przydatnych wskazówek, pod-
powiedzi oraz praktycznych przykładów.

NOWOŚĆ
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

128 str. B5
cena 180,00 zł 
+ 5% VAT
symbol ZPK963e

Krzysztof Puchacz

Wzorcowe 
regulaminy 
zamówień 
publicznych 
do 30.000 euro 
z komentarzem
(z suplementem elektronicznym)

Bezbłędne gotowce z praktycznym komentarzem, 
w tym m.in.: • wzorcowy regulamin zamówień pu-
blicznych określający zasady udzielania zamówień 
publicznych, do których nie ma zastosowania usta-
wa – Prawo zamówień publicznych (wyłączonych 
na podstawie art. 4 pkt 8, pkt 8a i pkt 8b tej usta-
wy) • wzorcowe zakresy czynności pracowników 
– okreś lające ich obowiązki w zakresie zamówień 
publicznych • wzorcowy regulamin prac komisji 
przetargowej • prawie 30 wzorów dokumentów 
(wykaz na stronie www.oddk.pl) stosowanych pod-
czas prowadzenia postępowania o zamówienie pu-
bliczne podlegającego przepisom o zamówieniach 
publicznych • wzorcowa dokumentacja dialogu 
technicznego • wyczerpujący komentarz dotyczący 
zasad ustalania wartości zamówienia zasad udzie-
lania zamówień publicznych wyłączonych ze sto-
sowania ustawy • praktyczne przykłady dotyczące 
najczęściej udzielanych zamówień publicznych.

Integralną częścią publikacji jest suplement elek-
troniczny zawierający tekst regulaminów oraz 
wzory dokumentów w formacie MS Word. 

176 str. B5
cena 150,00 zł
+ 5% VAT 
symbol PGK1092e

Krzysztof Puchacz

Zasady wyboru 
wykonawców 
przy realizacji projektów 
unijnych w latach 
2014–2020 zgodnie 
z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju

(z suplementem elektronicznym)

Poradnik udzielania zamówień dla benefi cjentów 
zarówno objętych obowiązkiem stosowania Pra-
wa zamówień publicznych, jak i benefi cjentów do 
tego niezobowiązanych.
Szczegółowy, praktyczny komentarz do wytycz-
nych kwalifi kowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu-
szu Spójności na lata 2014–2020 – pomoże w pra-
widłowym przeprowadzeniu procedury wyboru 
wykonawców zamówień podczas realizacji pro-
jektów UE.
Kilkadziesiąt przykładów ukazujących wzorce po-
stępowania na poszczególnych etapach przygoto-
wania i prowadzenia procedur zamówieniowych.
Atutem publikacji jest wzorcowa dokumentacja 
(wzory zapytań ofertowych, wewnętrznych re-
gulaminów zamówień oraz innych dokumentów 
niezbędnych do zapewnienia kwalifi kowalności 
wydatków).

dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, 
prof. UO (red.), dr Artur Mudrecki (red.)

Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz dla praktyków
(z suplementem elektronicznym)

symbol PGK756e

SPRAWDŹ
TAKŻE:

www.oddk.pl

304 str. B5
cena 160,00 zł + 5% VAT 
symbol JBK1098e

Zofi a Wojdylak-Sputowska
Arkadiusz Sputowski

Audyt wewnętrzny programu „500+”
–  wzory list kontrolnych oraz 
kwestionariuszy kontroli wewnętrznej

(z suplementem elektronicznym)

1 kwietnia 2016 r. ruszył rządowy program „500+”.
Sprawdź, czy w Twojej gminie funkcjonuje on prawidłowo.

Dzięki wzorom list kontrolnych oraz kwestionariuszom kontroli wewnętrznej 
sprawdzisz m.in.:
• czy organ gminy prawidłowo powierzył wykonanie obowiązków pracowni-

kowi;
• czy złożone wnioski o przyznanie świadczenia były kompletne;
• czy organ prawidłowo ocenił sytuację życiową wnioskującego;
• jak została przeprowadzona kontrola pobieranych świadczeń.

Każda z list kontrolnych to zbiór obowiązków, pytań sprawdzających oraz 
wytycznych, które pomogą w przeprowadzeniu oceny i wyciągnięciu wnios-
ków. 
Wzory zostały opatrzone fachowym komentarzem autorów.

Wszystkie wzory dokumentów zostały zawarte w suplemencie elektronicznym.  Edy-
towalny format plików (MS Word) pozwala na ich łatwe dostosowanie do indywidu-
alnych potrzeb danej jednostki.

290 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol ZPK1115e

Krzysztof Puchacz

Zamówienia 
publiczne 
po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. 
– komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy

Praktyczny komentarz, omówienie najważniej-
szych zmian w ustawie – Prawo zamówień pu-
blicznych, których większość weszła w życie 28 lip-
ca 2016 r. Dodatkowo ujednolicony tekst ustawy 
z wyróżnieniem zmian.

Publikacja wyjaśnia m.in.:
• jakich zmian można dokonać w umowach o za-

mówienie publiczne,
• czym jest klauzula zatrudnienia i kiedy należy 

nawiązać stosunek pracy z osobami wykonują-
cymi czynności przy realizacji zamówienia,

• kiedy wykonawca może zostać wykluczony,
• kiedy może wnieść odwołanie.
Autor oprócz praktycznych wskazówek dotyczących 
stosowania nowych regulacji przedstawia również 
szczegółowy harmonogram wejścia w życie po-
szczególnych przepisów.

Suplement elektroniczny do książki zawiera ujed-
nolicony tekst ustawy wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

234 str. B5
cena 150,00 zł + 5% VAT 
symbol JBK1108

Jarosław Zysnarski

Partnerstwo publiczno-prywatne. 
Praktyczny poradnik partnerstwa

Praktyczny poradnik, który rozstrzyga wątpliwo-
ści związane z PPP, m.in.:
• do czego można wykorzystać partnerstwo?
• jak prawidłowo wybrać partnera?
• jaki model PPP możemy wybrać?
• jakie analizy należy przeprowadzić, rozważając partnerstwo publiczno-pry-

watne?
• jaki jest wpływ partnerstwa na dług publiczny?

Książka, będąca zbiorem praktycznych wskazówek, zawiera szereg schema-
tów i tabel ułatwiających zrozumienie problematycznych kwestii. 

Publikacja skierowana zarówno do instytucji publicznych, jak i podmiotów 
prywatnych.
Wartość merytoryczną zapewniają kompetencje autora – doświadczonego wy-
kładowcy i trenera z zakresu fi nansów.
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280 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1088e

Grzegorz Tomala
Marcin Szymankiewicz

Podatek VAT
w jednostkach 
sektora fi nansów 
publicznych

(z suplementem elektronicznym)

Publikacja niezbędna dla każdego księgowego 
jednostki budżetowej – uwzględnia ważne zmiany 
w rozliczeniach VAT obowiązujące od 2016 r.: opo-
datkowanie podatkiem VAT, jego rozliczenie i doku-
mentowanie, główne problemy w zakresie opodat-
kowania podmiotów sektora fi nansów publicznych. 
Ponadto szereg ważnych i trudnych regulacji obo-
wiązujących od 2016 r., w tym: • centralizacja roz-
liczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 
• ustalanie pre-współczynnika i zasady jego stoso-
wania przy rozliczaniu podatku VAT • import usług 
(specyfi czne unormowania dotyczące tej czynności) 
• ustalenie proporcji dla odliczania podatku naliczo-
nego • zasady wystawiania faktur (w tym uproszczo-
nych) • ewidencja za pomocą kas fi skalnych.
Najnowsze interpretacje organów podatkowych 
i orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady.
Suplement elektroniczny zawiera ujednolicone 
teksty ustawy o VAT oraz przepisów wykonaw-
czych, a także teksty wybranych dyrektyw unijnych.

i )

226 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol PGK871

dr hab. Lidia 
Klat-Wertelecka
prof. UO

Egzekucja administracyjna w praktyce

Komentarz dotyczący przebiegu postępowania eg-
zekucyjnego, kompetencji podmiotów biorących 
udział w egzekucji, prawidłowości tytułu wyko-
nawczego, udzielania informacji organom egzeku-
cyjnym, przesłanek przerwania toku postępowania.

Przystępnie i szczegółowo nt. sytuacji organu gmi-
ny w administracyjnym postępowaniu egzekucyj-
nym w zw. z wykonywanymi przez gminy zadania-
mi (m.in. utrzymanie czystości i porządku).
Defi nicje, ścieżki postępowania, przykłady, wzo-
ry, poglądy nauki, orzecznictwo.

570 str. B5
cena 170,00 zł
+ 5% VAT
symbol JBK1083e

Zofi a Wojdylak-
-Sputowska
Arkadiusz J. Sputowski

Postępowanie podatkowe
dla organów podatkowych JST – wzory pism, 
postanowień, decyzji i zaświadczeń

(z suplementem elektronicznym)

Poradnik ze 166 wzorami pism, postanowień, decyzji 
i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowe-
go w jednostkach samorządu terytorialnego. Doku-
menty mają formę szablonów pozwalających przyjąć 
określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej 
sprawy podatkowej. Każdy wzór opatrzony praktycz-
nym komentarzem to doskonała pomoc przy sporzą-
dzaniu dokumentacji podatkowej w JST.

Opracowanie powstało z uwagi na istotne zmiany 
w zakresie uregulowanym Ordynacją podatkową. 
Uwzględnia sugestie pracowników służb podatko-
wych z wybranych urzędów gmin oraz biur związ-
ków międzygminnych z całej Polski. Integralną 
częścią publikacji jest suplement elektroniczny 
(wszystkie wzory dokumentów zawartych w książ-
ce w formacie MS Word).

Zofi a Wojdylak-Sputowska, 
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Organ jednostki samorządu 
terytorialnego wierzycielem 
należności pieniężnych – 
wzory pism, postanowień 
i zarządzeń z objaśnieniami
(z suplementem elektronicznym)

symbol JBK1014e

SPRAWDŹ
TAKŻE:

www.oddk.pl

248 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1047e

Zofi a Wojdylak-
-Sputowska
Arkadiusz Jerzy 
Sputowski

Opłata reklamowa
Wzory uchwał, 
postanowień i decyzji 
z komentarzem

(z suplementem elektronicznym)

398 str. B5
cena 160,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1034e

Zofi a Wojdylak-
-Sputowska, 
Arkadiusz Jerzy 
Sputowski

Czystość 
i porządek 
w gminie. 
114 wzorów uchwał, 
postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami

(z suplementem elektronicznym)

160 str. B5
cena 160,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK997e

Grzegorz Okoński

Mieszkaniowy zasób gminy
Prawo – orzecznictwo – praktyka

(z suplementem elektronicznym)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wynaj-
mowania lokali oraz zasad postępowania wobec 
osób pozostających w lokalu bez tytułu prawnego. 
Kwestie związane z najmem lokali mieszkalnych: 
socjalnych, zamiennych oraz pomieszczeń tymcza-
sowych. Lektura książki pozwoli dowiedzieć się, 
jak skutecznie sprzedać mieszkania komunalne 
w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Syntetyczne wyjaśnienia przepisów regulujących 
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
Suplement elektroniczny (format MS Word) za-
wierający użyteczne wzory pism i umów, które 
mogą pomóc gminom w tworzeniu własnych do-
kumentów.

1392 str. B5
cena 250,00 zł
+ 5% VAT
symbol JBK944e

praca zbiorowa 
pod red. prof. dra 
hab. Eugeniusza 
Ruśkowskiego 
i prof. dr hab. Joanny 
M. Salachny

Finanse publiczne.
Komentarz 
praktyczny
(z suplementem elektronicznym)

Obszerny, bardzo przydatny komentarz: • zawiera 
pogłębioną analizę problemów, które występują lub 
mogą występować w praktyce; szczegółowe reguły 
opracowywania i wykonywania bud żetu państwa 
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzą-
cymi z Unii Europejskiej • orzecznictwo TK, SN, NSA, 
sądów administracyjnych oraz regionalnych izb ob-
rachunkowych, a także piśmiennictwo • przykłady 
obrazujące funkcjonowanie przepisów w ramach 
prowadzenia gospodarki fi nansowej przez jednostki 
sektora fi nansów publicznych oraz skutki obowiązu-
jących regulacji.
Integralną częścią książki jest suplement elektro-
niczny zawierający treść Komentarza w formacie 
PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każ-
demu użytkownikowi szybko i łatwo przemieszczać 
się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować 
i drukować potrzebne fragmenty komentarza.
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144 str. B5
cena 170,00 zł
+ 5% VAT 
symbol JBK902

Wojciech Rup

Gospodarka 
fi nansowa
państwowych 
i samorządowych 
jednostek budżetowych oraz samorządowych 
zakładów budżetowych
– zasady i organizacja – plan fi nansowy – wydatki 
budżetowe – kontrola i odpowiedzialność

176 str. B5
cena 180,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK958e

Agata Dzięgiel-Matras

Dochody 
własne gminy 
– ewidencja 
księgowa 
podatków i opłat
(z suplementem elektronicznym)

186 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1069e

dr Izabela Świderek

Inwentaryzacja 
w jednostkach 
budżetowych 
z wzorcową 
dokumentacją
(z suplementem elektronicznym)

Komplet informacji i pełna dokumentacja inwen-
taryzacji w jednostce budżetowej. W poradniku 
omówiono m.in.: 
• metody inwentaryzacji w odniesieniu do poszcze-

gólnych składników aktywów i pasywów jednostki, 
• zakres czynności inwentaryzacyjnych oraz okreś-

lone prawem terminy inwentaryzacji, 
• metodologię przeprowadzenia inwentaryzacji 

w drodze spisu z natury, 
• uproszczone metody inwentaryzacji,
• najczęściej występujące przyczyny powstawania 

różnic inwentaryzacyjnych, a także ich wpływ na 
sposób i zakres ewidencji księgowej, 

• zasady odpowiedzialności przypisanej kierowni-
kowi jednostki oraz pracownikom wykonującym 
poszczególne czynności inwentaryzacyjne. 

Dużym walorem publikacji jest bogata dokumen-
tacja całego procesu inwentaryzacji, zamieszczo-
na również w wersji edytowalnej w suplemencie 
elektronicznym.

222 str. B5
cena 150,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1035e

dr Izabela Świderek

Środki trwałe 
i wartości 
niematerialne 
i prawne 
w jednostkach 
budżetowych 
(z suplementem elektronicznym)

Dla każdego księgowego budżetu – pomoc w roz-
wiązywaniu problemów z prawidłowym rozlicza-
niem i ewidencją księgową środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. Szczegóło-
wo omówiono tu m.in.: • zasady gospodarowania 
składnikami majątku jednostki i ich ewidencję • 
problemy związane z wyceną majątku jednostki 
budżetowej • inwestycje w jednostkach budże-
towych • zasady dokonywania odpisów umorze-
niowych (amortyzacyjnych) • przeprowadzanie 
inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych.

Atutem publikacji są liczne przykłady, schematy 
księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe 
szablony instrukcji (w tym m.in. instrukcja gospo-
darowania składnikami majątku jednostki budże-
towej, dokumentacja inwentaryzacyjna). Wzory 
dokumentów są udostępnione w wersji edyto-
walnej w suplemencie elektronicznym (suplement 
z wzorami do pobrania przez Internet – instrukcja 
zamieszczona w książce).

124 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1065e

dr Anna Zysnarska

Dokumentacja 
zasad (polityki) 
rachunkowości
w jednostkach 
budżetowych 
i samorządowych 
jednostkach 
budżetowych – 
wzorzec zarządzenia

(z suplementem elektronicznym)

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opra-
cowanie pomocne kierownikom oraz głównym 
księgowym jednostek budżetowych w stworze-
niu dokumentacji polityki rachunkowości obowią-
zującej w jednostkach. 
Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu 
uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyję-
te w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, 
przyjmie postać zarządzenia wymaganego przepi-
sami ustawy o rachunkowości. Dla ułatwienia do 
książki dołączono suplement elektroniczny zawie-
rający treść zarządzeń w formacie MS Word. 

Publikacja przygotowana według stanu prawne-
go na styczeń 2016 roku uwzględnia nowelizację 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 
2010 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1954).

212 str. B5
cena 180,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1128e

Magdalena 
Majdrowicz-Dmitrzak
Joanna Frąckowiak

Szczegółowa 
klasyfi kacja
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi 
ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r.

(z suplementem elektronicznym)

Szczegółowa klasyfi kacja, wprowadzona rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 
25 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1121), obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2017 r. oraz rozporządzeniem MF 
z dnia 15 września 2016 r. (Dz.U. poz. 1504).
W publikacji: • ujednolicony tekst klasyfi kacji 
z zaznaczeniem zmian wprowadzonych noweliza-
cjami z dnia 25 lipca 2016 r. oraz z dnia 15 wrześ-
nia 2016 r. – nowy rozdział 75658, nowy paragraf 
023, zmiany w działach: 852–854, nowy dział 855 
Rodzina • komentarze odnoszące się do źródeł 
dochodów i wydatków publicznych, przychodów 
i rozchodów • przykłady najczęściej planowanych 
oraz budzących wątpliwości paragrafów docho-
dów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przezna-
czenia • opinie i uchwały RIO.
Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatwia 
odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfi kacji.

456 str. B5
cena 170,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1106

dr Anna Zysnarska

Rachunkowość 
sektora budżetowego z elementami 
analizy fi nansowej

Ceniony poradnik dla księgowych sektora budże-
towego.
Szczegółowe omówienie zagadnień rachunko-
wości i analizy fi nansowej istotnych m.in. dla 
jednostek samorządu terytorialnego, związków 
metropolitarnych, jednostek budżetowych pod-
sektora rządowego i samorządowego oraz samo-
rządowych zakładów budżetowych.

Szczególną uwagę poświęcono:
• zasadom ewidencji składników majątkowych, 

operacji wynikowych, funduszy i rezerw,
• ujęciu w księgach rachunkowych zdarzeń spe-

cyfi cznych wyłącznie dla jednostek sektora bu-
dżetowego,

• sprawozdawczości fi nansowej oraz wykorzy-
staniu analizy fi nansowej przy ocenie sytuacji 
majątkowej i fi nansowej jednostki.

Tabele, schematy oraz przywołane przykłady po-
mogą w zrozumieniu problematycznych zagadnień. 
Stan prawny: koniec sierpnia 2016 r.

NOWOŚĆNOWE
WYDANIE
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124 str. B5
cena 190,00 zł
+ 5% VAT
symbol JBK813e

Krzysztof Puchacz

Odpowiedzialność 
kierownika 
jednostki 
sektora fi nansów 
publicznych 
a powierzenie 
obowiązków 
pracownikom jednostki. Wzorcowe zakresy 
czynności

(z suplementem elektronicznym)

464 str. A5
oprawa twarda
cena 290,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1057e

Maria Augustowska
Wojciech Rup

Komentarz 
do planu kont
dla jednostek 
budżetowych 
i samorządowych 
zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego

(z suplementem elektronicznym)

Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głów-
nego księgowego jednostki budżetowej – uwzględ-
nia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości 
budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!
Opracowanie zawiera: • obszerny komentarz do 
poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad 
wyceny składników majątkowych, okresu i spo-
sobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji 
szczegółowej • wykaz typowych operacji gospo-
darczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma 
poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym 
wskazaniem kont przeciwstawnych.
Publikacji towarzyszy suplement elektroniczny za-
wierający treść Komentarza w formacie PDF z uży-
tecznymi hiperłączami. Plik można pobrać przez 
Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona 
jest w książce).

120 str. B5
cena 160,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1041

Wojciech Rup

Rachunkowość 
nieruchomości w jednostkach sektora 
fi nansów publicznych

Kompleksowe omówienie problematyki ujmowa-
nia w księgach rachunkowych jednostek sektora 
fi nansów publicznych operacji związanych z nie-
ruchomościami:
• zasady gospodarki nieruchomościami Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz nieruchomościami osób prawnych zalicza-
nych do sektora fi nansów publicznych;

• ewidencja księgowa nieruchomości, ich wycena 
oraz amortyzacja i umorzenie;

• problemy związane z ujęciem w księgach pozy-
skania nieruchomości, zbycia bądź przekazania 
nieruchomości.

Omówieniu towarzyszy szereg przykładów liczbo-
wych objaśniających dane zagadnienie oraz po-
mocne praktykom schematy ewidencji księgowej. 

236 str. B5
cena 180,00 zł 
+ 5% VAT
symbol JBK1130

Wojciech Rup

Sprawozdanie 
fi nansowe 
za 2016 rok
– państwowych 
i samorządowych jednostek budżetowych – 
samorządowych zakładów budżetowych – jednostek 
samorządu terytorialnego

Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, ra-
chunku zysków i strat oraz zestawienia zmian 
w funduszu jednostki. 
Autor, doświadczony praktyk: • omawia proce-
dury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czyn-
ności ewidencyjnych prowadzonych w ramach 
zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schema-
tami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, prze-
bieg, rozliczenie) • szczegółowo charakteryzuje 
poszczególne części sprawozdania, wzbogacając 
komentarz podpowiedziami z praktyki, przykła-
dami liczbowymi, schematami ewidencji • omawia 
sporządzanie sprawozdań fi nansowych łącznych 
dla sektora państwowego i j.s.t. oraz zasady spo-
rządzania bilansu skonsolidowanego j.s.t. 

Szczególną uwagę poświęcono aspektom prak-
tycznym procedur księgowych obowiązujących 
przy sporządzaniu sprawozdań, więc różne zagad-
nienia związane z ewidencją i sprawozdawczością 
ilustrowane są przykładami liczbowymi i przykła-
dami ewidencji na schematach teowych kont.
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dr Izabela Świderek

Sprawozdawczość 
budżetowa
oraz w zakresie 
operacji fi nansowych 
w jednostkach sektora fi nansów publicznych

Publikacja prezentuje obowiązujące od 1 stycznia 
2016 r. w jednostkach samorządu terytorialnego 
oraz w jednostkach sfery państwowej sprawozda-
nia budżetowe, sprawozdania w zakresie operacji 
fi nansowych oraz specyfi czne dla jednostek reali-
zujących zadania z zakresu budżetu państwa – 
sprawozdania budżetowe w układzie zadań. 
Zawiera szczegółowe instrukcje, odnoszące się do 
sporządzania poszczególnych sprawozdań (obo-
wiązujące wzory poszczególnych sprawozdań, 
praktyczne przykłady ich wypełnienia).

Zakres tematyczny publikacji obejmuje: • spra-
wozdania budżetowe sporządzane i przedkładane 
odbiorcom przez jednostki samorządu terytorial-
nego i ich jednostki organizacyjne • sprawozdania 
w zakresie operacji fi nansowych jednostek samo-
rządu terytorialnego • sprawozdania jednostek 
państwowych • sprawozdawczość budżetową 
w układzie zadaniowym.
Dodatkowo: omówienie problematyki naruszenia 
obowiązków sprawozdawczych (sankcji z tytułu 
naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych).
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Wojciech Rup

Wzory księgowań w jednostce 
budżetowej

Niezbędnik każdego księgowego jednostki bud-
żetowej.

Autor przedstawia wzory księgowań operacji go-
spodarczych dla jednostek budżetowych. Co istot-
ne, publikacja zawiera propozycje księgowań ope-
racji związanych z centralizacją rozliczeń podatku 
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.  
Operacje ewidencjonowane na kontach księgi 
głównej jednostki budżetowej zostały zaprezen-
towane w układzie tematycznym z podziałem na: 
• obszary i rodzaje działalności • gospodarka ma-
jątkiem trwałym • majątek obrotowy • gospodar-
ka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe 
• rozrachunki i zaangażowanie • przychody, koszty 
i wynik fi nansowy • fundusze.
Omawiane operacje opatrzone są komentarzem 
w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji po-
szczególnych operacji, wyceny aktywów i pasy-
wów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księ-
gach pomocniczych prowadzonych do niektórych 
kont księgi głównej.

W najnowszym wydaniu wiele uwagi poświęcono 
problematyce centralizacji rozliczeń podatku VAT 
w jednostkach samorządu terytorialnego. Zapre-
zentowano wzory księgowań rozliczeń podatku 
VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu 
j.s.t., gdzie prowadzone ma być centralne rozlicze-
nie podatku VAT.

Dodatkowo w publikacji szereg praktycznych przy-
kładów liczbowych na schematach teowych wy-
branych operacji, trudnych zagadnień gospodarki 
fi nansowej i majątkowej, w tym m.in. rozliczenie 
i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT  
w samorządowej jednostce budżetowej będącej 
częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie 
podatku VAT w skali całej j.s.t. Stan prawny: wrze-
sień 2016 r.
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