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Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne 
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
oraz sporządzania sprawozdań 
finansowych w jednostkach sektora 
finansów publicznych

1. Podstawy prawne
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady gospodarki finansowej jedno-
stek sektora finansów publicznych, jest FinPubU. Na podstawie art. 40 ust. 1 FinPubU 
jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w FinPubU. 

Aktem normatywnym zawierającym prawo bilansowe jest RachU. Zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt 4 RachU jej regulacje dotyczą również gmin, powiatów, województw i ich związków, 
a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych 
oraz gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych i państwowych 
funduszy. Z tym że, zgodnie z art. 80 ust. 1 RachU, do jednostek wymienionych w art. 2 
ust. 1 pkt 4 nie stosuje się rozdziału 5, 6 i 7 RachU, tj. dotyczących sporządzania spra-
wozdań finansowych jednostkowych, skonsolidowanych, jak też badania i ogłaszania 
sprawozdań finansowych.

Bilans z wykonania budżetu JST oraz sprawozdania finansowe jednostek bu-
dżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2015 r. są sporządzane 
zgodnie z SzczegZasRachR, tj. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez 
SzczegZasRachRZm2012. W SzczegZasRachR określono wzory sprawozdań finansowych 
zarówno dla budżetu JST, jak i jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże-
towych. Wyznaczono też osoby, które powinny podpisać te sprawozdania, a także terminy 
ich sporządzania i przekazywania odbiorcom tych sprawozdań. 
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Przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych zostały zawarte w rozdziale 5 
SzczegZasRachR. 

Sprawozdawczość roczna jednostek sfery budżetowej obejmuje również sprawozdania 
budżetowe z wykonania budżetów JST oraz z wykonania planów finansowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zasady sporządzania tych spra-
wozdań określa SprBudżR. 

Jednostki te sporządzają także sprawozdawczość z operacji finansowych stosownie do 
SprOperFinR, zmienionego SprOperFinRZm2013. 

Ponadto jednostki płacące podatek dochodowy od osób prawnych, takie jak samorządo-
we zakłady budżetowe, powinny uwzględniać obowiązki wynikające z PDOPrU.

Ważne

Zdarzenia dotyczące państwowego funduszu celowego ujmuje się w księgach rachunkowych 
i wykazuje w sprawozdaniu finansowym jednostki obsługującej dysponenta tego funduszu.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 
za 2015 r.
Sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie SzczegZasRachR obejmują:
1) bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, którego 

wzór stanowi załącznik nr 5 do SzczegZasRachR,
2) bilans placówki, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SzczegZasRachR,
3) rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 

budżetowego (wariant porównawczy), którego wzór stanowi załącznik nr 7 do 
SzczegZasRachR,

4) zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 
budżetowego, które sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 8 do SzczegZasRachR,

5) bilans z wykonania budżetu JST, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do 
SzczegZasRachR,

6) skonsolidowany bilans JST, który sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 10 do 
SzczegZasRachR.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachun-
ku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienia zmian w funduszu 
jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na 
31 grudnia, mają jednostki kontynuujące działalność, takie jak jednostki budżetowe 
i samorządowe zakłady budżetowe.

Placówki sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans na dzień zamknięcia 
ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na 31 grudnia.
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2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r.

Dla budżetów JST na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na 
31 grudnia, sporządza się bilans z wykonania budżetu JST.

W obecnie obowiązującym SzczegZasRachR zostało również zdefiniowane pojęcie spra-
wozdania finansowego JST, które składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu JST,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jedno-

stek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków 

zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakła-
dów budżetowych.

Zdefiniowanie sprawozdania finansowego JST rozwiało wątpliwości, jakie sprawozdanie 
finansowe jest przedmiotem badania przez biegłych rewidentów.

Sprawozdawczość finansowa dzieli się na:
1) sprawozdania finansowe jednostkowe,
2) sprawozdania finansowe łączne.

Ponadto zarząd JST sporządza skonsolidowany bilans. Przy sporządzaniu skonsoli-
dowanego bilansu JST stosuje przepisy rozdziału 6 RachU. Jednostką dominującą na 
podstawie SzczegZasRachR jest JST. 

Sprawozdania finansowe jednostkowe sporządzane są na podstawie własnych ksiąg 
rachunkowych jednostki. 

Sprawozdania finansowe jednostkowe jednostek budżetowych oraz samorządowych 
zakładów budżetowych, bilans placówki, łączne sprawozdania finansowe sporządzane 
przez jednostki budżetowe obsługujące dysponenta głównego i dysponentów środków 
budżetu państwa drugiego stopnia oraz sprawozdania finansowe JST, a także bilans 
z wykonania budżetu JST oraz skonsolidowany bilans sporządzany przez zarząd JST 
sporządza się w złotych i groszach. Sprawozdania te sporządza się w języku polskim 
i w walucie polskiej.

Ważne

Sprawozdania finansowe jednostkowe jednostek budżetowych oraz samorządowych zakła-
dów budżetowych, bilans placówki oraz bilans z wykonania budżetu JST sporządza się w ter-
minie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

Sprawozdania łączne są sporządzane na podstawie sprawozdań finansowych jednost-
kowych, z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między 
jednostkami objętymi tymi sprawozdaniami.

Sprawozdania łączne sporządzane są zarówno przez sektor rządowy, jak i samorządowy. 
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Na podstawie § 19 ust. 1 SzczegZasRachR jednostki budżetowe obsługujące dysponenta 
głównego i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają łączne 
sprawozdania finansowe, które są sumą sprawozdań finansowych jednostek i placówek 
podległych dysponentom głównym części budżetowej i dysponentom środków budżetu 
państwa drugiego stopnia oraz własnego sprawozdania finansowego, z odpowiednim 
wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami. Natomiast 
w § 19 ust. 2 SzczegZasRachR ustalono, na czym w szczególności polegają wyłączenia 
wzajemnych rozliczeń w łącznych sprawozdaniach finansowych dysponentów budżetu 
państwa, a mianowicie dotyczą one:
1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym cha-

rakterze,
2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostka-

mi i placówkami podległymi dysponentom części budżetowej i dysponentom środ-
ków budżetu państwa drugiego stopnia oraz własnego sprawozdania finansowego 
odpowiedniego dysponenta środków budżetu państwa.

Sporządzając sprawozdanie finansowe JST, należy również dokonać odpowiednich 
wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Z § 20 ust. 3 SzczegZasRachR 
wynika, że wyłączenia wzajemnych rozliczeń w łącznych sprawozdaniach finansowych 
JST polegają w szczególności na wyłączeniu:
1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym cha-

rakterze,
2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostka-

mi ujmowanymi w sprawozdaniu finansowym JST.

Pojęcie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego zostało określone 
w SzczegZasRachR. Zgodnie z § 18 SzczegZasRachR rokiem obrotowym jest rok bu-
dżetowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 

Ważne

Ostateczne zamknięcie i  otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki i  placówki kontynuującej 
działalność powinno nastąpić do 30  kwietnia roku następnego, a  w  jednostkach, których 
sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za rok obrotowy (§ 18 ust. 3 SzczegZasRachR).

3. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
Kierownicy jednostek budżetowych składają sprawozdania finansowe odpowiednio dys-
ponentom środków budżetu wyższego stopnia (w przypadku państwowych jednostek bu-
dżetowych) lub zarządom JST (w przypadku samorządowych jednostek budżetowych). 
Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych składają sprawozdania finansowe 
zarządom JST. Termin złożenia sprawozdania upływa 31 marca roku następnego.
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5. Przechowywanie rocznego sprawozdania f inansowego

Dysponenci środków budżetu drugiego stopnia przekazują łączne sprawozdania finan-
sowe dysponentom części budżetowej do 15 kwietnia roku następnego. Natomiast dys-
ponenci części budżetowej przekazują łączne sprawozdania finansowe do Ministerstwa 
Finansów do 30 kwietnia roku następnego.

Zarządy JST przekazują sprawozdania finansowe JST do właściwych RIO w terminie 
do 30 kwietnia roku następnego. Natomiast skonsolidowane bilanse w formie pisemnej 
i w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów InformPodPublU, za-
rządy JST przekazują do właściwych RIO w terminie do 30 czerwca roku następnego. 
Należy jednak mieć uwadze, że zarządy JST mogą przekazywać skonsolidowane bi-
lanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność 
ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, w rozumieniu PodpElektroU, weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

Regionalne izby obrachunkowe przekazują do MF skonsolidowane bilanse JST w formie 
dokumentu elektronicznego do 14 lipca roku następnego.

Sposób i termin przekazania sprawozdania finansowego placówki określa dysponent 
części budżetowej.

4. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budże-
towych i placówki podpisują odpowiednio kierownik jednostki budżetowej oraz samo-
rządowego zakładu budżetowego i główny księgowy albo kierownik placówki i księgowy 
placówki. 

Bilans z wykonania budżetu JST podpisują zarząd i skarbnik. 

Sprawozdanie finansowe JST i skonsolidowany bilans JST również podpisuje zarząd 
i skarbnik.

5. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdania finansowe, podobnie jak politykę rachunkowości, księgi rachunkowe 
(dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi 
głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów 
(inwentarz), dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, należy przechowywać 
w odpowiedni sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym 
rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, co wynika z art. 71 RachU.

Na podstawie art. 74 ust. 1 RachU zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podle-
gają trwałemu przechowywaniu. 
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6. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe 
sprawozdanie finansowe
Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 
kierownik jednostki, co wynika z art. 53 FinPubU. Może on jednak powierzyć określone 
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obo-
wiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego 
imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki. 
Podobne regulacje zawiera RachU. Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków 
w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki, w tym z tytułu nadzoru, również 
w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości − z wyłączeniem od-
powiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury − zostaną 
powierzone innej osobie za jej zgodą (art. 4 ust. 5 RachU). Przyjęcie przez osobę inną 
niż kierownik jednostki odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie 
rachunkowości powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W jednostkach sektora 
finansów publicznych pracownikiem, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki 
i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, jest główny księ-
gowy, o czym stanowi art. 54 FinPubU. 

Zakres rachunkowości jednostki wynika z art. 4 ust. 3 RachU i obejmuje on między 
innymi sporządzanie sprawozdań finansowych. Powierzenie przez kierownika jednostki 
obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdania finansowego, 
głównemu księgowemu lub innej osobie nie oznacza, że kierownik nie ponosi już odpo-
wiedzialności za te obowiązki. Odpowiada on nadal z tytułu nadzoru wykonania tych 
obowiązków. Zatem główny księgowy lub inna osoba, której powierzono te obowiązki 
ponosi odpowiedzialność solidarną z kierownikiem jednostki. 

Podpisanie sprawozdania finansowego przez upoważnione osoby oznacza, że to sprawoz-
danie finansowe jest kompletne, a także przedstawia prawdziwy i rzetelny stan sytuacji 
finansowej i majątkowej jednostki. Złożenie podpisu pod sprawozdaniem finansowym 
wiąże się z przyjęciem przez te osoby odpowiedzialności za rzetelność i prawidłowość 
tego sprawozdania.
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Podst awa pr awna:
• art. 40 ust. 1, art. 53 FinPubU, 

• InformPodPublU , 
• PodpElektroU ,
• PDOPrU, 

• art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 3 i  5, art. 71, 74 ust. 1, art. 80 ust. 1 RachU,

• SprBudżR, 

• SprOperFinR, 

• SprOperFinRZm2013,

• §  18, §  18 ust. 3, § 19 ust. 1 i  2, § 20 ust. 3 SzczegZasRachR,

• SzczegZasRachRZm2012.
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