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Wprowadzenie

Cechą charakteryzującą działalność jednostek sektora finansów publicznych jest duży stopień sfor-
malizowania realizowanych przez nie działań i czynności. Zawarcie umowy, wydanie decyzji, pod-
jęcie określonych czynności faktycznych, sposób realizacji przysługujących jednostce kompetencji,
sposób wykonania obciążających jednostkę obowiązków itp. normują zróżnicowane regulacje we-
wnętrzne. Te unormowania mają różny status: od aktów prawa miejscowego (np. statut) przez akty
prawa wewnętrznego, wydawane na podstawie wyraźnej delegacji (np. polityka rachunkowości),
aż po akty prawne stanowione z powołaniem się na wymogi kontroli zarządczej i standardy tej
kontroli (np. instrukcja postępowania organu gminy w zakresie realizacji dochodów z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Niezależnie od podstawy normatywnej unormowania wewnętrzne mają co do zasady silny zwią-
zek z systemem kontroli zarządczej, definiowanej jako ogół działań podejmowanych dla zapew-
nienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Główne cele kontroli zarządczej koncentrują się na zapewnieniu: zgodności działalności z przepi-
sami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodno-
ści sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

Standardy kontroli zarządczej (komunikat Nr 23 z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84) zakładają, że dla
systemu kontroli zarządczej istotne znaczenie ma sformalizowanie stosowanych procedur i insty-
tucji. Jeden ze standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych wska-
zuje, że procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumen-
tację systemu kontroli zarządczej. Ta dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich
osób, dla których jest niezbędna. Ponadto, co wynika z treści dyrektyw, w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych powinny istnieć mechanizmy kontroli dotyczące m.in. operacji finansowych
i gospodarczych, zapewniające:

1) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,
2) zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby

przez niego upoważnione,
3) podział kluczowych obowiązków,
4) weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed realizacją i po realizacji.

Należy również określić mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów in-
formatycznych.
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Z uwagi na powyższe uwarunkowania, związane z systemem kontroli zarządczej, w publikacji naj-
pierw zaprezentowano wzory dokumentów dotyczące określenia podstawowych zasad kontroli
zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem
na pierwszym i drugim poziomie jej funkcjonowania oraz kontroli instytucjonalnej w jednostce
samorządu terytorialnego. Przez prezentację regulaminu organizacyjnego urzędu gminy opisano
sposób uwzględnienia reguł kontroli zarządczej w akcie wewnętrznym normującym wewnętrzną
strukturę organizacyjną jednostki sektora finansów publicznych i jej zadania.

Niezależnie od realizowanych celów i zadań, wyznaczonych przez przepisy albo akty statutowe,
ważne miejsce w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych zajmują zagadnienia
związane z prowadzeniem gospodarki finansowej. Obejmują one przede wszystkim procesy reali-
zacji dochodów, zaciągania zobowiązań, dokonywania wydatków i gospodarowania majątkiem.
Efektywne i skuteczne pozyskiwanie dochodów warunkuje możliwość realizacji zadań publicz-
nych, stąd w publikacji opisano wiele procedur dotyczących gromadzenia dochodów, w tym ich
windykacji i egzekucji. Uwzględniono przy tym odmienne reżimy prawne pozyskiwania dochodów
(np. należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym sprzedaż majątku, niepodatkowe należno-
ści budżetowe o charakterze publicznoprawnym).

Z kolei realizacja zadań publicznych związana jest w wielu sytuacjach z obowiązkiem stosowania
prawnie ustalonych procedur poprzedzających zawarcie umowy, jak również procedur pozwalają-
cych kontrolować poziom zaciąganych zobowiązań w relacji do założeń planistycznych. W dużej
liczbie przypadków jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków według ścisłych
reguł wynikających z przepisów ustaw i aktów wykonawczych. Powyższe znalazło odzwierciedle-
nie w artykułach omawiających dokumentację dotyczącą: udzielania zamówień publicznych, ak-
tualizacji kwot dotacji oświatowych, wydatków na podróże służbowe, dysponowania środkami za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasad zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora
finansów publicznych, stosowania kart płatniczych, wynagradzania pracowników jednostki, w tym
nauczycieli.

Problematykę gospodarowania majątkiem uwzględniono w artykułach odnoszących się do doku-
mentacji wewnętrznej, regulującej kwestie klasyfikacji środków trwałych, gospodarowania mająt-
kiem trwałym, prowadzenia gospodarki magazynowej, inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz
powierzenia mienia jednostki na rzecz jej pracowników.

Istotne obowiązki jednostek sektora finansów publicznych wynikają z przepisów dotyczących ra-
chunkowości i sprawozdawczości, co przejawia się także we wprowadzanej w tych jednostkach do-
kumentacji wewnętrznej, która nie ogranicza się do zasad (polityki) rachunkowości. W publikacji –
oprócz artykułów omawiających to podstawowe unormowanie, ustalane na podstawie ustawy o ra-
chunkowości – znalazły się artykuły wyjaśniające regulacje wewnętrzne odnoszące się do: rozlicza-
nia podatku od towarów i usług (mechanizm podzielonej płatności, stosowanie prewspółczynnika
i współczynnika w ramach mechanizmu podatek od towarów i usług należny – podatek od towa-
rów i usług naliczony), przygotowania systemu rachunkowości w związku z obowiązkiem sporzą-
dzenia nowego elementu sprawozdania finansowego (dodatkowe wyjaśnienia), ewidencji i kon-
troli druków ścisłego zarachowania oraz obiegu i kontroli dowodów księgowych, także w sytuacji
wspólnej obsługi jednostek samorządowych (CUW).

Należy dodać, że w ramach omawiania polityki rachunkowości odrębny rozdział poświęcono do-
kumentacji wewnętrznej określającej sposób wykonywania obowiązków w systemie centralizacji
VAT – co jest zagadnieniem szczególnie ważnym dla JST.

W szerokim zakresie zaprezentowano regulacje związane z procesem pracy. Oprócz zapoznania się
z podstawowymi unormowaniami, takimi jak regulamin pracy czy procedura naboru na wolne sta-
nowiska, warto zwrócić uwagę na dokumentację rzadziej omawianą, określającą np. zasady poli-
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tyki antymobbingowej czy stosowania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej przy
umowach zlecenia.

W książce nie mogło zabraknąć miejsca także na tematykę ochrony danych osobowych. Jest ona
niezwykle aktualna po wejściu w życie przepisów RODO, wymagających dostosowania unormo-
wań obowiązujących w tym zakresie w jednostkach sektora finansów publicznych do nowych stan-
dardów przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w przepisach określających zadania publiczne wykonywane przez jednostki sektora finan-
sów publicznych, sposób realizacji tych zadań i zasady prowadzenia gospodarki finansowej mają
wpływ na kształt systemu kontroli zarządczej oraz w konsekwencji na dokumentację tego systemu.
Dlatego też w publikacji wyeksponowano te zmiany w unormowaniach wewnętrznych, na które
w ostatnim czasie decydujący wpływ miała aktywność prawodawcy. To dotyczy w szczególności
ochrony danych osobowych, polityki rachunkowości, statutu jednostki samorządu terytorialnego,
podatku od towarów i usług, jak również sprawozdawczości finansowej.

W kolejnym wydaniu publikacji utrzymano dotychczasową konwencję zakładającą prezentację
wzoru dokumentu wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami i komentarzami, które pozwalają lepiej zro-
zumieć treść danego unormowania i umieścić go w odpowiedniej perspektywie normatywnej.
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