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Wprowadzenie
Ustawowa zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana między innymi poprzez podawanie przez JSFP do publicznej wiadomości wielu informacji dotyczących ich
działalności. Jednym z przejawów zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych jest obowiązek sporządzania przez JSFP różnego rodzaju sprawozdań. Sprawozdawczość to etap końcowy,
na podstawie którego otrzymujemy konkretne informacje za dany okres sprawozdawczy, ujęte i wykazane według określonych kryteriów. Sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania dokumentują działalność finansową jednostki, są ważnym
elementem planowania jej działań w przyszłości oraz pozwalają na sprawowanie kontroli gospodarki finansowej sektora publicznego. Z tych powodów ustawodawca przywiązuje dużą wagę do
poprawnego sporządzania sprawozdań i terminowego ich przedkładania.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 FinPubU Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze
dane dotyczące ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych, obejmujące w szczególności dochody i wydatki, przychody i rozchody, zobowiązania i należności, gwarancje i poręczenia.
Ponadto, jak wynika z zapisów art. 38 FinPubU, Minister Finansów w terminie do 31 maja roku
następnego ogłasza – w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” – dane o zadłużeniu, tj. kwotę i relację do PKB:
1) państwowego długu publicznego,
2) długu Skarbu Państwa,
3) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa,
oraz kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JSFP
według stanu na koniec roku budżetowego.
Jednym z aspektów jawności działania JST jest jawność gospodarki finansowej tych podmiotów,
określana w teorii również jako jawność finansów samorządowych. Zarząd JST, w ramach realizacji zasady jawności, realizując zapisy art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. c FinPubU, podaje do publicznej wiadomości kwotę zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego.
Sprawozdania w zakresie operacji finansowych, omówione w niniejszym opracowaniu, zawierają
dane umożliwiające Ministrowi Finansów i zarządom JST podanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 38, art. 38a oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. c FinPubU.
Dane wykazywane w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych stanowią istotne źródło różnego rodzaju informacji i sporządzający je powinni zwrócić szczególną uwagę na poprawne sporządzanie tych sprawozdań oraz wykazywanie w nich wiarygodnych danych. Informacje w nich
wykazywane powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, a sprawozdania
należy sporządzać zgodnie z zasadami określonymi w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów,
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Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.12.2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396).
Lucyna Kuśnierz
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