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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 jednostek
sektora finansów publicznych, jest FinPubU. Na podstawie art. 40 ust. 1 FinPubU jed-
nostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w FinPubU.

Aktem normatywnym zawierającym prawo bilansowe jest RachunkU. Zgodnie z art. 2
ust. 1 pkt 4 RachunkU jej regulacje dotyczą również gmin, powiatów, województw i ich
związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-
dżetowych oraz gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych. Z tym
że, według art. 80 ust. 1 RachunkU, do jednostek wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 4 nie
stosuje się rozdziałów: 5, 6 i 7 RachunkU, tj. dotyczących sporządzania sprawozdań fi-
nansowych jednostkowych, skonsolidowanych, jak też badania, składania do właściwego
rejestru sądowego i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Bilans z wykonania budżetu JST, bilans budżetu państwa oraz sprawozdania finansowe
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2018 r. są sporzą-
dzane zgodnie z SzczegZasRachR, gdzie określono wzory sprawozdań finansowych za-
równo dla budżetu JST, budżetu państwa, jak i jednostek budżetowych oraz samorządo-
wych zakładów budżetowych. Wyznaczono też osoby, które powinny podpisać sprawoz-
dania, jak również terminy sporządzania sprawozdań i przekazywania ich odbiorcom.
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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. Ponadto jednostki płacące podatek dochodowy
od osób prawnych, takie jak samorządowe zakłady budżetowe, powinny uwzględniać
obowiązki wynikające z PDOPrU.

Ważne

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

2. Zmiany w zasadach sporządzania i składania
sprawozdań finansowych za 2018 r.
W dniu 1.1.2018 r. weszło w życie SzczegZasRachR. Zastąpiło ono SzczegZasRachR17.
Po raz pierwszy ma ono zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych
za 2018 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się zarówno do ewidencji finansowo-księgo-
wej, jak i sprawozdawczości finansowej.

Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej są następujące:
1) wprowadzono definicję jednostki nadrzędnej;
2) wprowadzono obowiązek sporządzania bilansu budżetu państwa;
3) rozszerzono zakres sprawozdania finansowego jednostek (jednostek budżetowych

i samorządowych zakładów budżetowych) o informację dodatkową;
4) uporządkowano terminy przekazywania sprawozdań finansowych jednostkowych

i łącznych w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie sporządzania tych
sprawozdań;

5) doprecyzowano terminy składnia sprawozdań finansowych przez jednostki, któ-
rych sprawozdanie finansowe nie jest włączane do łącznego sprawozdania finan-
sowego jednostki nadrzędnej; sprawozdania te będą przekazywane bezpośrednio
do MF w terminie do 30 kwietnia roku następnego;

6) zmieniono sposób składania sprawozdań finansowych; począwszy od sprawozdań
finansowych za 2018 r. główną formą przekazywania sprawozdań finansowych,
zarówno dla państwowych jednostek budżetowych, jak i dla zarządu JST, staje się
forma elektroniczna;

7) wprowadzono obowiązek publikacji jednostkowych sprawozdań finansowych oraz
łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych (jako
jednostek nadrzędnych), w BIP jednostek je sporządzających, do 10 maja roku na-
stępnego;

8) uregulowano zasady dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych jednostki
obsługiwanej, o której mowa w: SamGminU, SamPowiatU, SamWojU;
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9) ujednolicono sposób prezentacji wyniku finansowego netto w bilansie, rachunku
zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu – w zakresie nadwyżki środków
obrotowych (w zakładach budżetowych oraz w jednostkach budżetowych prowa-
dzących działalność oświatową);

10) zmieniono sposób ujmowania w ewidencji finansowo-księgowej rozliczenia nad-
wyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową;
dotychczas nadwyżkę tę ewidencjonowano na koncie 820 „Rozliczenie wyniku fi-
nansowego”, po zmianie natomiast przeniesiono ewidencję na konto 870 „Podatki
i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”;

11) w załączniku Nr 5 do SzczegZasRachR „Bilans jednostki budżetowej lub samorzą-
dowego zakładu budżetowego”:
a) po stronie aktywów dodano pozycję 1.1.1. Grunty stanowiące własność jed-

nostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom,

b) po stronie pasywów bilansu:
– połączono pozycję III. Nadwyżka środków obrotowych z dotychczasową

pozycją IV. Odpisy z wyniku finansowego [po zmianie nazwa poz. III brzmi:
Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)] oraz
dodano w pasywach bilansu pozycję B. Fundusze placówek; zgodnie z wy-
jaśnieniem MF (mf.gov.pl, zakładka: Działalność, Rachunkowość, Naj-
częściej zadawane pytania, Rachunkowość budżetowa) nadwyżka środ-
ków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych przekazywana
w trakcie roku będzie wykazywana w pasywach bilansu jako odpisy z wy-
niku finansowego, a ostateczne jej rozliczenie będzie prezentowane jako
obciążenie wyniku finansowego,

– pozycja E. Rozliczenia międzyokresowe, składająca się z pozycji: Rozlicze-
nia międzyokresowe przychodów, Inne rozliczenia międzyokresowe, zo-
stała zastąpiona jedną pozycją: IV. Rozliczenia międzyokresowe,

– wprowadzono nowy sposób prezentacji funduszy specjalnych, tj. dotych-
czasową poz. D. Fundusze specjalne, na którą składał się wiersz 1. Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wiersz 2. Inne Fundusze po zmia-
nie, wykazuje się jako punkt 8. Fundusze specjalne w poz. D. Zobowiąza-
nia i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe; punkt
8. zawiera dwa podpunkty: wiersz 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych i wiersz 8.2. Inne fundusze, co oznacza, że w bilansie zrównano
prezentacje z regulacjami RachunkU;

12) w załączniku Nr 6 do SzczegZasRachR „Bilans placówki” zmieniono po stronie ak-
tywów dotychczasową nazwę pozycji A.5. Inwestycje (środki trwałe w budowie)
na: Środki trwałe w budowie (inwestycje), czyli dostosowano ją do obowiązującego
nazewnictwa SzczegZasRachR i regulacji RachunkU;

13) w załączniku Nr 7 do SzczegZasRachR „Bilans z wykonania budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego” w aktywach bilansu pozycję III. Inne aktywa zastąpiono
pozycją: III. Rozliczenia międzyokresowe oraz w pasywach pozycję III. Inne pasywa
zastąpiono pozycją: III. Rozliczenia międzyokresowe, co oznacza skonkretyzowa-
nie zawartości tych wierszy;
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14) w załączniku Nr 9 do SzczegZasRachR „Skonsolidowany bilans jednostki samo-
rządu terytorialnego” z dotychczasowego wzoru tego sprawozdania usunięto w ak-
tywach pozycję D. Inne aktywa oraz w pasywach pozycję F. Inne pasywa; ponadto
poz. A.III.1.4 i 1.5 dostosowano do nazewnictwa obowiązującego w przepisach
SzczegZasRachR i RachunkU, tj. dotychczasowa poz. A.III.1.4. Inwestycje (środki
trwałe w budowie) otrzymała brzmienie: Środki trwałe w budowie (inwestycje),
a poz. A.III.1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w bu-
dowie) otrzymała nazwę: Środki przekazane na poczet środków trwałych w budo-
wie (inwestycji);

15) w załączniku Nr 10 do SzczegZasRachR „Rachunek zysków i strat jednostki bu-
dżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)” do-
konano zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej poz. M). Dotychczasową na-
zwę: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nad-
wyżki środków obrotowych zmieniono na: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty). Modyfikacja nastąpiła w związku ze zmianami wpro-
wadzonymi w opisach kont 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i 870 „Podatki
i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” polegającymi
na przeniesieniu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących dzia-
łalność oświatową z konta 820 na konto 870, czyli uwzględnieniu jej w wyniku fi-
nansowym tych jednostek;

16) w załączniku Nr 11 do SzczegZasRachR „Zestawienie zmian w funduszu jednostki
budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego” w poz. III. Wynik finan-
sowy netto za rok bieżący (+, –) dodano wiersz 3. Nadwyżka środków obrotowych,
natomiast zrezygnowano z dotychczasowego wiersza IV. Nadwyżka dochodów jed-
nostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów
budżetowych;

17) usunięto fragmenty sprawozdań dotyczących informacji uzupełniających.
W związku z wprowadzeniem nowego załącznika do rozporządzenia „Informacja
dodatkowa” uzupełniające dane będą wykazywane przez jednostki w tejże „Infor-
macji dodatkowej”.

Zasygnalizowane zmiany wprowadzone do sprawozdawczości finansowej za 2018 r. zo-
staną szczegółowo omówione w dalszych częściach publikacji.

3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
za 2018 r.
Sprawozdawczość finansowa wprowadzona przepisami SzczegZasRachR dzieli się na:

1) sprawozdania finansowe jednostkowe,
2) sprawozdania finansowe łączne.

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,
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3) bilans z wykonania budżetu JST, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do
SzczegZasRachR,

4) bilans budżetu państwa, którego wzór stanowi załącznik Nr 8 do SzczegZasRachR,
5) skonsolidowany bilans JST, który sporządza się zgodnie z załącznikiem Nr 9 do

SzczegZasRachR,
6) rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bu-

dżetowego (wariant porównawczy), którego wzór stanowi załącznik Nr 10 do
SzczegZasRachR,

7) zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego za-
kładu budżetowego, które sporządza się zgodnie z załącznikiem Nr 11 do
SzczegZasRachR,

8) informację dodatkową, którą sporządza się zgodnie z załącznikiem Nr 12 do
SzczegZasRachR.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego składającego się z bilansu,
rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu jed-
nostki oraz informacji dodatkowej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych mają jed-
nostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Placówki sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans na dzień zamknięcia
ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy). Sprawozdanie finansowe placówki sporządza się
w walucie określonej przez jednostkę obsługującą organ, któremu placówka podlega.

Z dotychczasowych regulacji SzczegZasRachR wykreślony został zapis, że dzień za-
mknięcia ksiąg rachunkowych jest równoznaczny z dniem 31 grudnia, gdyż księgi ra-
chunkowe mogą być zamykane także na inny dzień, np. w związku z zakończeniem dzia-
łalności jednostki. Dla budżetów JST na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień
bilansowy) sporządza się bilans z wykonania budżetu JST.

Wzór bilansu budżetu państwa wprowadzony został do SzczegZasRachR od 1.1.2018 r.
Sporządzany jest on na podstawie informacji przygotowanych w układzie bilansu, przy-
gotowywanych na bazie zestawienia obrotów i sald kont księgowych stosowanych do
ewidencji budżetu państwa, potwierdzonych przez osoby odpowiedzialne za sporządze-
nie tych zestawień. Z uzasadnienia do projektu SzczegZasRachR wynika, że obowiązek
sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa wiąże się z pracami prowadzonymi
przez Komisję Europejską, których efektem ma być harmonizacja i ujednolicenie rachun-
kowości w jednostkach sektora publicznego na terenie całej Unii Europejskiej.

Sprawozdania finansowe jednostkowe sporządzane są na podstawie własnych ksiąg ra-
chunkowych jednostki. Na mocy SzczegZasRachR wprowadzono obowiązek sporządza-
nia sprawozdań finansowych nie tylko jednostkowych, ale i łącznych, i to zarówno w od-
niesieniu do sektora rządowego, jak i samorządowego.

Stosownie do § 27 ust. 1 SzczegZasRachR łączne sprawozdanie finansowe państwowej
jednostki budżetowej jako jednostki nadrzędnej składa się z:

1) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansu tej jednostki oraz z bi-
lansów jednostek podległych lub nadzorowanych,

2) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zy-
sków i strat tej jednostki oraz jednostek podległych lub nadzorowanych,
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3) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zesta-
wień zmian w funduszu tej jednostki oraz jednostek podległych lub nadzorowa-
nych,

4) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych tej
jednostki oraz jednostek podległych lub nadzorowanych.

Stosownie do § 2 pkt 4 SzczegZasRachR przez jednostkę nadrzędną rozumie się jednostkę
obsługującą organ będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę
budżetową lub któremu podlega ta jednostka. Wprowadzenie definicji związane jest
ze sporządzaniem i przekazywaniem łącznych sprawozdań finansowych państwowej jed-
nostki budżetowej jako jednostki nadrzędnej (§ 27 SzczegZasRachR). Zatem pojęcie jed-
nostki nadrzędnej odnosi się wyłącznie do jednostek obsługujących dysponentów części
budżetowych, które będą sporządzać łączne sprawozdanie finansowe państwowej jed-
nostki budżetowej. Jednostka obsługująca dysponenta środków budżetowych drugiego
stopnia nie będzie więc jednostką nadrzędną, a jej sprawozdanie jako jednostki nadzoro-
wanej lub podległej będzie włączane do sprawozdania łącznego. Taka sama zasada bę-
dzie również obowiązywać w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzanych
przez jednostki obsługujące dysponenta trzeciego stopnia. To zostało wyjaśnione w bro-
szurze MF pt. „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od
1 stycznia 2018 r.”.

W § 28 SzczegZasRachR wskazano natomiast, że sprawozdanie finansowe JST składa
się z:

1) bilansu z wykonania budżetu JST,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jed-

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

sków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zesta-
wień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych,

5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych sa-
morządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Sprawozdania łączne sporządzane są na podstawie sprawozdań finansowych jednost-
kowych, z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między
jednostkami objętymi tymi sprawozdaniami. W § 27 ust. 3 SzczegZasRachR ustalono,
na czym w szczególności polegają wyłączenia wzajemnych rozliczeń w łącznych spra-
wozdaniach finansowych państwowych jednostek budżetowych. Zgodnie z tym przepi-
sem dotyczą one:

1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym cha-
rakterze,

2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jed-
nostką nadrzędną oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi.

Także podczas sporządzania sprawozdania finansowego JST należy dokonać odpowied-
nich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Z § 28 ust. 2 SzczegZasRachR
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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 jednost-
kami ujmowanymi w sprawozdaniu finansowym JST.

Ponadto zarząd JST sporządza skonsolidowany bilans JST, do którego zastosowanie mają
przepisy rozdziału 6 RachunkU. Jednostką dominującą na podstawie SzczegZasRachR
jest JST.

Wszystkie wskazane sprawozdania – jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek
budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, bilans placówki, łączne
sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki budżetowe obsługujące dyspo-
nenta głównego i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia, sprawozda-
nia finansowe JST, a także bilans z wykonania budżetu JST i skonsolidowany bilans przy-
gotowywany przez zarząd JST – sporządza się w złotych i groszach, w walucie polskiej
i w języku polskim.

Ważne

Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów bu-
dżetowych, bilans budżetu państwa oraz bilans z wykonania budżetu JST sporządza się w terminie
3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.

W SzczegZasRachR zostało określone również pojęcie roku obrotowego i okresu spra-
wozdawczego. Zgodnie z § 26 SzczegZasRachR rokiem obrotowym jest rok budże-
towy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Ważne

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki i placówki kontynuującej działal-
ność powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie fi-
nansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy (§ 26 ust. 3 SzczegZasRachR).

4. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
Kierownicy jednostek budżetowych składają sprawozdania finansowe odpowiednio jed-
nostkom nadrzędnym (w przypadku państwowych jednostek budżetowych) lub zarzą-
dom JST (w przypadku samorządowych jednostek budżetowych). Ta sama zasada doty-
czy jednostek obsługujących. Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych skła-
dają sprawozdania finansowe zarządom JST. Termin złożenia sprawozdania upływa
31 marca roku następnego (§ 34 ust. 1 SzczegZasRachR).

Sprawozdanie finansowe placówki przekazuje się w sposób i terminach określonych
przez jednostkę obsługującą organ, któremu placówka podlega, z uwzględnieniem ter-
minów, o których mowa w § 32 i 34 ust. 1 i 2 SzczegZasRachR, czyli terminu sporządzenia
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sprawozdań jednostkowych (do 31 marca) oraz terminu składania sprawozdań finanso-
wych jednostki obsługującej organ, któremu placówka podlega (do 15 kwietnia). Spra-
wozdanie finansowe jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka i do któ-
rego włączone zostały odpowiednie dane wynikające z bilansu placówki, sporządza się
w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego.

Kierownicy jednostek nadrzędnych przekazują łączne sprawozdania finansowe do MF
w terminie do 30 kwietnia roku następnego. W tym samym terminie kierownicy państwo-
wych jednostek budżetowych przekazują do MF sprawozdania finansowe, które nie są
włączane do łącznych sprawozdań finansowych. Również do 30 kwietnia do MF przeka-
zywane jest sprawozdanie finansowe jednostki obsługującej organ, któremu podlega pla-
cówka i do którego włączone zostały odpowiednie dane wynikające z bilansu placówki.

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych przekazują sprawozdania jednostkom
nadrzędnym i MF w postaci dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem Informatycz-
nego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

Zarządy JST przekazują sprawozdania finansowe JST do właściwych RIO w terminie do
30 kwietnia roku następnego. Skonsolidowane bilanse zarządy JST przekazują natomiast
do właściwych RIO w terminie do 30 czerwca roku następnego. Zarówno sprawozdanie
JST, jak i skonsolidowany bilans są przekazywane przez zarządy JST do RIO w postaci do-
kumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w BIP na stronie pod-
miotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zarządy JST przekazują sprawozdania JST oraz skonsolidowane bilanse JST wyłącznie
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. W SzczegZasRachR nie zostały uregulowane zasady dotyczące formy składa-
nia jednostkowych sprawozdań przez samorządowe jednostki organizacyjne do zarządu
JST. To oznacza, że w tym przypadku jest dopuszczalna zarówno forma elektroniczna,
jak i papierowa, z tym że w przypadku składania sprawozdań w formie elektronicznej
muszą być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

Ważne

W SzczegZasRachR (obowiązującym od 1.1.2018 r.) uregulowano również zasady postępowania
w przypadku awarii systemu informatycznego. W razie braku możliwości terminowego przekaza-
nia sprawozdań w postaci dokumentu elektronicznego, spowodowanego nieprawidłowym dzia-
łaniem systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia robo-
czego następującego po dniu usunięcia awarii.

Od sprawozdań za 2018 r. sprawozdania finansowe jednostkowe oraz łączne sprawozda-
nie finansowe państwowej jednostki budżetowej publikowane są w terminie do 10 maja
roku następnego w BIP jednostek sporządzających sprawozdania. Ten obowiązek doty-
czy również bilansu budżetu państwa.

Jeżeli sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez jednostkę obsługującą, w BIP jed-
nostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finan-
sowego tej jednostki.
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Odpowiedź na pytanie zadane przez Wydawnictwo C.H. Beck Ministerstwu
Finansów w sprawie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych JST

Artykuł 34 ust. 9 SzczegZasRachR określa obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jed-
nostek stosujących przepisy ww. rozporządzenia w BIP. Przepis ten stanowi, że sprawozdania
finansowe, o których mowa w ust. 1, tj. sprawozdania finansowe jednostek – § 2 pkt 2, tj. jedno-
stek budżetowych (w tym samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych) oraz łączne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 27 ust. 1, są publiko-
wane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w BIP jednostek sporządzających sprawoz-
dania.

Natomiast w odniesieniu do publikacji sprawozdań finansowych jednostek samorządu teryto-
rialnego, MF zauważa, iż mając na uwadze określoną w rozdziale 4 FinPubU – zasadę jawności
i przejrzystości finansów publicznych, należy wskazać, że gospodarka środkami publicznymi
jest jawna. Przepis art. 34 FinPubU enumeratywnie wymienia formy jawności gospodarowania
środkami publicznymi. W myśl tego przepisu zasada jawności gospodarowania środkami pu-
blicznymi jest realizowana m.in. poprzez udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących
finansów i działalności jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicznych.
Istotny w tym przypadku jest przepis określający zakres sektora finansów publicznych. Zgodnie
z art. 9 FinPubU m.in. JST zaliczane są do sektora finansów publicznych. Przyjmując zatem,
iż jednostki te należą do sektora finansów publicznych, podlegają również zasadzie jawności
i przejrzystości finansów publicznych wynikającej z ustawy systemowej.

5. 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 budżetu państwa podpisują minister właściwy do spraw finansów publicznych
i główny księgowy budżetu państwa.

Bilans z wykonania budżetu JST podpisują zarząd i skarbnik.

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

Łączne sprawozdanie finansowe państwowej jednostki budżetowej podpisują kierownik
i główny księgowy jednostki sporządzającej to sprawozdanie.

Od 1.1.2018 r. uregulowano również zasady podpisu jednostek obsługiwanych. Miano-
wicie sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej, o której mowa w: SamGminU,
SamPowiatU, SamWojU, podpisują kierownik jednostki obsługującej, odpowiednio do
zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych, i główny księgowy
jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w SamGminU, SamPowiatU albo
SamWojU.
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6. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdania finansowe, podobnie jak politykę rachunkowości oraz 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] i dokumenty inwentaryzacyjne, należy przechowywać
w odpowiedni sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym roz-
powszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, co wynika z art. 71 RachunkU.

Na podstawie art. 74 ust. 1 RachunkU zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe
podlegają trwałemu przechowywaniu1.

7. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe
Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada kie-
rownik jednostki, co wynika z art. 53 FinPubU. Może on jednak powierzyć określone obo-
wiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków
przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego
upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Podobne regulacje zawiera RachunkU. 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 RachunkU). Przyjęcie przez osobę inną
niż kierownik jednostki odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie ra-
chunkowości powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W jednostkach sektora finan-
sów publicznych pracownikiem, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i od-
powiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, jest główny księgowy,
o czym stanowi art. 54 FinPubU.

Zakres rachunkowości jednostki wynika z art. 4 ust. 3 RachunkU i obejmuje on między
innymi sporządzanie sprawozdań finansowych.

Ważne

Powierzenie przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym sporządza-
nia sprawozdania finansowego, głównemu księgowemu lub innej osobie nie oznacza, że kierow-
nik nie ponosi już odpowiedzialności za te obowiązki. Odpowiada on nadal z tytułu nadzoru nad

1  Według art. 9 pkt 10 projektu z 1.2.2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uprosz-
czeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym art. 74 ust. 1 RachunkU ma otrzymać brzmie-
nie: „1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat
licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie”.
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wykonaniem tych obowiązków. Zatem główny księgowy lub inna osoba, której powierzono te obo-
wiązki, ponosi odpowiedzialność solidarną z kierownikiem jednostki.

Podpisanie sprawozdania finansowego przez upoważnione osoby oznacza, że to spra-
wozdanie finansowe jest kompletne, a także przedstawia prawdziwy i rzetelny stan sy-
tuacji finansowej i majątkowej jednostki. Złożenie podpisu pod sprawozdaniem finanso-
wym wiąże się z przyjęciem przez te osoby odpowiedzialności za rzetelność i prawidło-
wość tego sprawozdania.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4 0  u s t.   1,  a r t.   5 3,  5 4  F i n P u b U,
•  a r t.  2  u s t.   1,  a r t.   4  u s t.   3  i   5,  a r t.   7 1,  7 4  u s t.   1,  a r t.   8 0

 u s t.   1  R a c h u n k U,
•  §  2  p k t   4,  §   1 8,  1 9,  2 0,  2 7,  2 8,  3 2,  3 4  S z c z e g Z a s R a c h R.


