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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 JSFP, jest
FinPubU. Na podstawie art. 40 ust. 1 FinPubU jednostki sektora finansów publicznych
prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem za-
sad 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
RachunkU nie stosuje się rozdziałów: 5, 6 i 7 RachunkU, dotyczących sporządzania spra-
wozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, jak też badania, składania do
właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Bilans z wykonania budżetu JST oraz sprawozdania finansowe jednostek budżeto-
wych i samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. są sporządzane zgodnie
z RachBudżR. Określono w nim wzory sprawozdań finansowych dla budżetu JST, bu-
dżetu państwa oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Wyznaczono też osoby, które powinny podpisać sprawozdania, jak również wskazano
terminy sporządzania sprawozdań i przekazywania ich odbiorcom. Przepisy dotyczące
sporządzania sprawozdań finansowych zawarto w rozdziale 5 RachBudżR.
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Ważne

Zgodnie z ZmRachBudżR19 bilans budżetu państwa będzie po raz pierwszy sporządzany za 2021 r.

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
Sprawozdawczość finansowa za 2019 r. powinna być sporządzana na podstawie
RachBudżR, które weszło w życie 1.1.2018 r. (zastępując SzczegZasRachR17). Po raz
pierwszy miało ono zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r.
Wprowadzone zmiany odnoszą się zarówno do ewidencji finansowo-księgowej, jak
i sprawozdawczości finansowej. Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej od
1.1.2018 r. były 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 składania 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, w BIP
jednostek je sporządzających, do 10 maja roku następnego;
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8) uregulowano zasady dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych jednostki
obsługiwanej, o której mowa w SamGminU, SamPowiatU i SamWojU;

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 RachBudżR „Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego”:
a) po stronie aktywów dodano poz. 1.1.1. „Grunty stanowiące własność jed-

nostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom”,

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

poz. IV. „Odpisy z wyniku finansowego” [po zmianie nazwa poz. III brzmi:
„Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)”]
oraz dodano w pasywach bilansu poz. B. „Fundusze placówek”. Zgodnie
z wyjaśnieniem MF1 nadwyżka środków obrotowych samorządowych za-
kładów budżetowych przekazywana w trakcie roku będzie wykazywana
w pasywach bilansu jako odpisy z wyniku finansowego, a ostateczne jej
rozliczenie będzie prezentowane jako obciążenie wyniku finansowego,

– poz. E. „Rozliczenia międzyokresowe”, składającą się z pozycji: „Rozlicze-
nia międzyokresowe przychodów” i „Inne rozliczenia międzyokresowe”,
zastąpiono jedną pozycją: IV. „Rozliczenia międzyokresowe”,

– wprowadzono nowy sposób prezentacji funduszy specjalnych, tj. dotych-
czasową poz. D. „Fundusze specjalne”, na którą składał się wiersz 1. „Za-
kładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” i wiersz 2. „Inne Fundusze”, po
zmianie wykazuje się jako pkt 8. „Fundusze specjalne” w poz. D. „Zobowią-
zania i rezerwy na zobowiązania”, II. „Zobowiązania krótkoterminowe”;
pkt 8. zawiera dwa podpunkty: wiersz 8.1. „Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych” i wiersz 8.2. „Inne fundusze”, co oznacza, że w bilansie
zrównano prezentacje z regulacjami RachunkU;

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

13) w załączniku Nr 7 do RachBudżR „Bilans z wykonania budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego” w aktywach bilansu poz. III. „Inne aktywa” zastąpiono
poz. III. „Rozliczenia międzyokresowe”, a w pasywach poz. III. „Inne pasywa” za-

1  Zob. MF, Rachunkowość budżetowa, https://www.gov.pl/web/finanse/rachunkowosc-budzetowa (dostęp:
3.12.2019 r.).
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stąpiono poz. III. „Rozliczenia międzyokresowe”, co oznacza skonkretyzowanie za-
wartości tych wierszy;

14) w załączniku Nr 9 do RachBudżR „Skonsolidowany bilans jednostki samorządu
terytorialnego” z dotychczasowego wzoru tego sprawozdania usunięto w akty-
wach poz. D. „Inne aktywa”, a w pasywach – poz. F. „Inne pasywa”. Ponadto
poz. A.III.1.4 i 1.5 dostosowano do nazewnictwa obowiązującego w przepisach
RachBudżR i RachunkU, tj. dotychczasowa poz. A.III.1.4. „Inwestycje (środki
trwałe w budowie)” otrzymała brzmienie: „Środki trwałe w budowie (inwesty-
cje)”, a poz. A.III.1.5. „Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych
w budowie)” otrzymała nazwę: „Środki przekazane na poczet środków trwałych
w budowie (inwestycji)”;

15) w załączniku Nr 10 do RachBudżR „Rachunek zysków i strat jednostki budże-
towej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)” doko-
nano zmiany w nazwie poz. K (dotychczasowej poz. M). Dotychczasową nazwę:
„Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki
środków obrotowych” zmieniono na: „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)”. Modyfikacja nastąpiła w związku ze zmianami wprowadzo-
nymi w opisach konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i konta 870 „Podatki
i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”, polegają-
cymi na przeniesieniu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność oświatową z konta 820 na konto 870, czyli uwzględnieniu jej w wyniku
finansowym tych jednostek;

16) w załączniku Nr 11 do RachBudżR „Zestawienie zmian w funduszu jednostki bu-
dżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego” w poz. III. „Wynik finansowy
netto za rok bieżący (+, –)” dodano wiersz 3. „Nadwyżka środków obrotowych”,
a zrezygnowano z dotychczasowego wiersza IV. „Nadwyżka dochodów jednostek
budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budże-
towych”;

17) usunięto fragmenty sprawozdań dotyczących informacji uzupełniających.
W związku z wprowadzeniem nowego załącznika Nr 12 do RachBudżR „Informa-
cja dodatkowa” uzupełniające dane będą wykazywane przez jednostki w informa-
cji dodatkowej.

Zmian w RachBudżR dokonano również przez ZmRachBudżR18. Zmiany te polegały na:
1) dodaniu § 27 ust. 4 RachBudżR – wprowadzono obowiązek sporządzania łącznego

sprawozdania finansowego przez kierowników jednostek będących dysponentami
środków budżetu państwa drugiego stopnia. Zasady sporządzania tego sprawozda-
nia przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia są analogiczne
do zasad dotyczących sporządzania – przez jednostki nadrzędne – łącznego spra-
wozdania finansowego;

2) dodaniu § 27 ust. 5 RachBudżR – wskazano, że przy sporządzaniu łącznego spra-
wozdania finansowego jednostka nadrzędna uwzględnia łączne sprawozdania fi-
nansowe sporządzone przez kierowników jednostek będących dysponentami środ-
ków budżetu państwa drugiego stopnia;

3) dodaniu § 34 ust. 1a RachBudżR – uregulowano kwestię dotyczącą terminu przeka-
zywania przez kierowników jednostek będących dysponentami środków budżetu
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państwa drugiego stopnia sporządzonych przez nich łącznych sprawozdań finan-
sowych do kierowników jednostek nadrzędnych; sprawozdania te powinny być
przekazane do 15 kwietnia roku następnego;

4) zmianie brzmienia § 34 ust. 3 RachBudżR – kierowników państwowych jedno-
stek budżetowych objęto obowiązkiem przekazywania sprawozdania finansowego
(jednostkowego oraz łącznego, w tym łącznego sporządzanego przez kierowni-
ków jednostek będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego stop-
nia) w postaci dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem Informatycznego
Systemu Obsługi Budżetu Państwa;

5) zmianie brzmienia § 34 ust. 9 RachBudżR – w związku z wprowadzonym obowiąz-
kiem sporządzania sprawozdań łącznych przez dysponentów środków budżetu
państwa drugiego stopnia uściślono, że zarówno sprawozdania finansowe jednost-
kowe, o których mowa w § 34 ust. 1 RachBudżR, jak i łączne sprawozdania fi-
nansowe jednostki nadrzędnej oraz jednostki, której kierownicy zostali ustano-
wieni dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia (§ 27 ust. 1 i 4
RachBudżR), są publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w BIP jed-
nostek sporządzających te sprawozdania;

6) w załączniku Nr 12 do RachBudżR „Informacja dodatkowa”:
a) zmianie brzmienia pkt 3 w części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finanso-

wego, obejmuje w szczególności:” na: „3. wskazanie, że sprawozdanie finan-
sowe zawiera dane łączne”,

b) zmianie brzmienia pkt 1.9 w części II. „Dodatkowe informacje i objaśnienia
obejmują w szczególności:” na: „1.9. podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym
z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:”.

Powyższe zmiany zaczęły obowiązywać od sprawozdań finansowych za 2018 r. (zostaną
one szczegółowo omówione w dalszych częściach publikacji).

Nowy załącznik do sprawozdania finansowego jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych – „Informacja dodatkowa” – został udostępniony państwowym
jednostkom budżetowym w dniu 11.3.2019 r. w Informatycznym Systemie Obsługi Bu-
dżetu Państwa TREZOR. W związku z obowiązkiem sporządzania i przekazywania infor-
macji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST i jednostek podle-
głych członkowie podzespołu ds. przetwarzania i analizy danych w zespole ds. koordy-
nacji i rozwoju technologii informatycznych w RIO przy KR RIO przygotowali „Poradnik
sporządzania w systemie BeSTi@/SJO BeSTi@ sprawozdań finansowych, w tym załącz-
nika »Informacja dodatkowa«”.

3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
za 2019 r.
Sprawozdawczość finansowa wprowadzona przepisami RachBudżR dzieli się na:

1) sprawozdania finansowe jednostkowe,
2) sprawozdania finansowe łączne.
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Sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie RachBudżR obejmują:
1) bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, którego

wzór stanowi załącznik Nr 5 do RachBudżR,
2) bilans placówki, którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do RachBudżR,
3) bilans z wykonania budżetu JST, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do

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

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

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

7) zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego, które sporządza się zgodnie z załącznikiem Nr 11 do RachBudżR,

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

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 regulacji SzczegZasRachR17, obowiązującego do końca 2017 r., wykreślono zapis, że
dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jest równoznaczny z 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.

Zgodnie z ZmRachBudżR19 bilans budżetu państwa będzie po raz pierwszy sporzą-
dzany za 2021 r. na podstawie informacji przygotowanych w układzie bilansu, na bazie
zestawienia obrotów i sald kont księgowych stosowanych do ewidencji budżetu państwa,
potwierdzonych przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie tych zestawień. Z uzasad-
nienia do projektu z 4.3.2019 r. ZmRachBudżR19 (Sejm VIII kadencji, Nr 898) wynika,
że obowiązek sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa wiąże się z pracami
prowadzonymi przez Komisję Europejską, których efektem ma być harmonizacja i ujed-
nolicenie rachunkowości w jednostkach sektora publicznego na terenie całej UE.

Uzasadnienie do projektu z 4.3.2019 r. ZmRachBudżR19, Nr 898, Sejm VIII kadencji

Powodem przesunięcia terminu sporządzania bilansu budżetu państwa są prowadzone obec-
nie prace w ramach projektu reformy systemu budżetowego oraz reformy rachunkowości pu-
blicznej, wskazują na zasadność przygotowania rozwiązań pozwalających w sposób całościowy
i spójny zaprezentować dane z wykonania budżetu państwa. Wymaga to jednak odpowiednich
zmian metodologicznych związanych m.in. ze sposobem dokonywania rozliczeń budżetowych,
bowiem w przyjętych „Założeniach reformy systemu budżetowego” wskazano na konieczność
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uporządkowania systemów zbierania danych w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finan-
sowej. W celu spójnej prezentacji danych uzasadnione jest skorelowanie terminu sporządzenia
po raz pierwszy bilansu budżetu państwa z terminem wynikającym z przyjętych założeń reformy
systemu budżetowego.

Z uwagi na występujące obecnie trudności natury praktycznej w zestawieniu danych niezbęd-
nych do sporządzenia bilansu budżetu państwa, uzasadnione jest jego sporządzenie po raz
pierwszy za rok 2021, zamiast za rok 2018. Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące prze-
pisy w zakresie sporządzania bilansu budżetu państwa nie są jeszcze stosowane, dlatego wska-
zane jest dokonanie zmiany tego rozporządzenia w taki sposób, aby przepisy rozporządzenia
w zakresie sporządzania bilansu budżetu państwa miały zastosowanie dopiero do bilansu spo-
rządzonego za rok 2021.

Sprawozdania finansowe jednostkowe są sporządzane na podstawie własnych ksiąg ra-
chunkowych jednostki. Na mocy RachBudżR wprowadzono obowiązek sporządzania
sprawozdań finansowych nie tylko jednostkowych, lecz także łącznych – i to w odnie-
sieniu do sektora zarówno rządowego, jak i samorządowego. Stosownie do § 27 ust. 1
RachBudżR 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,

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 RachBudżR przez jednostkę nadrzędną rozumie się jednostkę ob-
sługującą organ będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę bu-
dżetową lub któremu podlega ta jednostka. Wprowadzenie definicji jest związane ze spo-
rządzaniem i przekazywaniem łącznych sprawozdań finansowych państwowej jednostki
budżetowej jako jednostki nadrzędnej (§ 27 RachBudżR). Zatem pojęcie jednostki nad-
rzędnej odnosi się wyłącznie do jednostek obsługujących dysponentów części budżeto-
wych, które będą sporządzać łączne sprawozdanie finansowe państwowej jednostki bu-
dżetowej.

Na podstawie ZmRachBudżR18 dodano § 27 ust. 4 RachBudżR. Wprowadzono w nim
obowiązek sporządzania łącznego sprawozdania finansowego przez kierowników jedno-
stek będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia. Zasady spo-
rządzania tego sprawozdania przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego
stopnia są analogiczne do zasad dotyczących sporządzania – przez jednostki nadrzędne
– łącznego sprawozdania finansowego. Z dodanego § 27 ust. 5 RachBudżR wynika, że
sporządzając łączne sprawozdanie finansowe, jednostka nadrzędna uwzględnia łączne
sprawozdania finansowe sporządzone przez kierowników jednostek będących dyspo-
nentami środków budżetu państwa drugiego stopnia. Jej sprawozdanie, jako jednostki
nadzorowanej lub podległej, będzie włączane do sprawozdania łącznego. Jednostka ob-
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sługująca dysponenta trzeciego stopnia nie będzie natomiast sporządzać sprawozdania
łącznego, a jej sprawozdanie, jako jednostki nadzorowanej lub podległej, będzie włą-
czane do sprawozdania łącznego. To zostało wyjaśnione w broszurze MF „Rozporządze-
nie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.”2.

W § 28 ust.1 RachBudżR wskazano, 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 są sporządzane na podstawie sprawozdań finansowych jednostko-
wych, z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między jed-
nostkami objętymi tymi sprawozdaniami. W § 27 ust. 3 RachBudżR ustalono, na czym
w szczególności polegają wyłączenia wzajemnych rozliczeń w łącznych sprawozdaniach
finansowych państwowych jednostek budżetowych. Zgodnie z tym przepisem 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 RachBudżR wy-
nika, 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 RachBudżR
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-

2  Zob. MF, Broszura „Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej – obowiązujące od 1.1.2018 r.”,
18.4.2019 r. (dostęp: 3.12.2019 r.).
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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 i samorządowych zakładów budże-
towych oraz bilans z wykonania budżetu JST sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który
zamyka się księgi rachunkowe.

W RachBudżR zdefiniowano również pojęcie roku obrotowego i okresu sprawozdaw-
czego. Zgodnie z § 26 ust. 1 RachBudżR rokiem obrotowym jest rok budżetowy, a sto-
sownie do § 26 ust. 2 RachBudżR 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 RachBudżR).

4. Przekazywanie i 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 RachBudżR).

Sprawozdanie finansowe placówki przekazuje się w sposób i w terminach określonych
przez jednostkę obsługującą organ, któremu placówka podlega, z uwzględnieniem ter-
minów, o których mowa w § 32 i 34 ust. 1 i 2 RachBudżR, czyli terminu sporządzenia
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 15 kwietnia roku następnego.

Kierownicy jednostek będący dysponentami środków budżetu państwa drugiego stop-
nia przekazują kierownikom jednostek nadrzędnych sprawozdania finansowe łączne
do 15 kwietnia roku następnego. Kierownicy jednostek nadrzędnych przekazują łączne
sprawozdania finansowe do MF w terminie do 30 kwietnia roku następnego. W tym sa-
mym terminie kierownicy państwowych jednostek budżetowych przekazują do MF spra-
wozdania finansowe, które nie są włączane do łącznych sprawozdań finansowych. Rów-
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nież do 30 kwietnia do MF przekazywane jest sprawozdanie finansowe jednostki obsłu-
gującej organ, któremu podlega placówka 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 RachBudżR nie zostały uregulowane zasady dotyczące formy składania jed-
nostkowych sprawozdań przez samorządowe jednostki organizacyjne do zarządu JST. To
oznacza, że w tym przypadku dopuszczalna jest zarówno forma elektroniczna, jak i forma
papierowa, z tym że sprawozdania w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym.

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

Ważne

W § 34 ust. 8 RachBudżR uregulowano zasady postępowania w przypadku awarii systemu informa-
tycznego. W razie braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w postaci dokumentu
elektronicznego, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, spra-
wozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia
awarii.

Od sprawozdań za 2018 r. sprawozdania finansowe jednostkowe oraz łączne sprawozda-
nie finansowe państwowej jednostki budżetowej są publikowane 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.

Na pytanie zadane przez Wydawnictwo C.H.Beck w sprawie obowiązku publikacji spra-
wozdań finansowych JST Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź przedstawioną na
następnej stronie.
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