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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, roz-
liczenie podatku, podjęcie określonych czynności faktycznych, sposób realizacji kompetencji przy-
sługujących jednostce, sposób wykonania obowiązków obciążających jednostkę itp. normują zróż-
nicowane regulacje wewnętrzne. Te unormowania mają różny status: od aktów prawa miejscowego
(np. statut) przez akty prawa wewnętrznego, wydawane na podstawie wyraźnej delegacji (np. po-
lityka rachunkowości), aż po akty prawne stanowione z powołaniem się na wymogi kontroli za-
rządczej i standardy tej kontroli (np. instrukcja postępowania organu gminy w zakresie realizacji
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Duża dynamika zmian w przepisach powszechnie obowiązujących skutkuje koniecznością bieżą-
cego modyfikowania regulacji wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz
uzupełnienia dokumentacji o nowe unormowania. Uzasadnia to również potrzebę kolejnego wzno-
wienia publikacji poświęconej tej problematyce. W szóstym już wydaniu książki „Dokumenta-
cja wewnętrzna” dokonano aktualizacji dotychczasowych artykułów, uwzględniając zmiany stanu
prawnego. Ponadto dodano nowe rozdziały, dotyczące instytucji wprowadzonych w ostatnim cza-
sie do systemu prawnego RP, w szczególności raportu o stanie JST, schematów podatkowych,
ochrony danych osobowych, monitoringu wizyjnego pracowników, systemu upoważnień do zacią-
gania długu przez JST czy dotowania kół gospodyń wiejskich. W niektórych przypadkach zmiany
legislacyjne zdezaktualizowały w całości dotychczasowe regulacje, co dotyczy np. instrukcji postę-
powania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szczególnie wiele kontrowersji wywołuje obowiązek przekazywania organom podatkowym infor-
macji o schematach podatkowych (MDR), który obejmuje także jednostki sektora publicznego. Jed-
nocześnie ta powinność generuje konieczność ustalenia odpowiednich procedur wewnętrznych,
przedstawionych w niniejszej publikacji. Nie mniej wątpliwości wiąże się z raportem o stanie JST,
przedstawionym po raz pierwszy w tym roku przez organy wykonawcze JST. Mimo że pierwsze
raporty zostały już opracowane, dyskusja nad kształtem tego dokumentu dopiero się rozpoczyna.
Najważniejsze wątki tej dyskusji przedstawiono w jednym z artykułów publikacji. Wiele miejsca
poświęcono również na omówienie tematyki ochrony danych osobowych, co ma związek z wej-
ściem w życie przepisów RODO i koniecznością dostosowania unormowań wewnętrznych w jed-
nostkach sektora publicznego do istotnie rozbudowanych rygorów prawa UE. Trzeba też zwrócić
uwagę na zmiany w zasadach zaciągania długu przez JST, wprowadzające nowe reguły zawiera-
nia umów stanowiących tytuły dłużne, jak również dodatkowe upoważnienia dla zarządów JST
w tym zakresie – i tę tematykę poruszono w jednym z artykułów szóstego wydania „Dokumentacji
wewnętrznej”.
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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.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania, związane z systemem kontroli zarządczej, w publikacji
w pierwszej kolejności zaprezentowano wzory dokumentów dotyczących określenia podstawo-
wych zasad kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, w tym w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie jej funkcjonowania oraz kontroli instytucjonal-
nej 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. System
kontroli zarządczej podlega ocenie w ramach audytu wewnętrznego, zdefiniowanego jako działal-
ność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kie-
rownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czyn-
ności doradcze. Procedury wykonywania audytu wyjaśniono w artykule dotyczącym regulaminu
audytu wewnętrznego.

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 jest związana 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
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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 rachunkowości – znalazły się artykuły wyjaśniające regulacje wewnętrzne odnoszące się do:
obiegu i kontroli dowodów księgowych (także w sytuacji wspólnej obsługi samorządowych jedno-
stek organizacyjnych), ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz przygotowania sys-
temu rachunkowości do sporządzenia dodatkowych wyjaśnień jako elementu sprawozdania finan-
sowego.

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

Z uwagi na coraz większe znaczenie oraz stopień złożoności konstrukcji prawnych w nowym
wydaniu książki istotnie rozbudowano tematykę podatkową, w szczególności związaną ze statu-
sem JST jako podatników VAT. Przedstawione wzory i ich omówienia odnoszą się do mechani-
zmów obliczania prewspółczynnika, współczynnika oraz płatności w formule split payment. W tym
dziale uwzględniono także zasygnalizowane wcześniej procedury związane ze schematami podat-
kowymi. Z zagadnieniami podatkowymi powiązany jest też artykuł omawiający obowiązki i proce-
dury wiążące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli również jednostki sektora
finansów publicznych.

W szerokim zakresie zaprezentowano regulacje związane z procesem pracy. Oprócz zapoznania
się z podstawowymi unormowaniami, takimi jak regulamin pracy, regulamin oceny pracowników
czy procedura naboru na wolne stanowiska, warto zwrócić uwagę na dokumentację rzadziej oma-
wianą, określającą np. zasady polityki antymobbingowej czy stosowania przepisów dotyczących
minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach.

W książce nie mogło zabraknąć miejsca na tematykę ochrony danych osobowych. Jest ona niezwy-
kle aktualna po wejściu w życie przepisów RODO, wymagających dostosowania unormowań obo-
wiązujących w tym zakresie w jednostkach sektora finansów publicznych do nowych standardów
przetwarzania danych osobowych. Istotnym uzupełnieniem tych zagadnień jest artykuł dotyczący
monitoringu wizyjnego pracowników.

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. W kolejnym wydaniu publika-
cji utrzymano dotychczasową konwencję, zakładającą prezentację wzoru dokumentu wraz z nie-
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zbędnymi wyjaśnieniami i komentarzami, które pozwalają lepiej zrozumieć treść danego unormo-
wania i umieścić je w odpowiedniej perspektywie normatywnej.

Do książki dołączona jest płyta CD, zawierająca 160 wzorów instrukcji, zarządzeń, regulaminów
oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny.

Piotr Walczak


