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Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Rozdział I. Rozporządzenia w zakresie
sprawozdawczości budżetowej

Sprawozdawczość budżetowa dostarcza dane liczbowe o wykonaniu planowanych do-
chodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z prawidłowo prowa-
dzonych ksiąg rachunkowych. Dane z tych sprawozdań ujmowane są w składanych przez
JST informacjach z wykonania budżetu za I półrocze danego roku i w sprawozdaniach
z wykonania budżetu za dany rok. Sprawozdania budżetowe oparte są między innymi
na KlasBudżR. Przy wypełnianiu sprawozdań stosuje się różne zasady, w zależności od
tego, jakich składników majątkowych dotyczą, które mają następnie wpływ na ich osta-
teczny kształt. Różne zestawienia liczbowe wspierają zarządzanie finansami publicz-
nymi. Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element systemu kontroli przebiegu
procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych. Spra-
wozdania powinny służyć optymalizacji zarządzania środkami publicznymi.

Obowiązek sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych,
w tym przez JST, wynika z art. 41 ust. 2 FinPubU. Na tej podstawie MF wydało przepisy
wykonawcze do ustawy, tj. SprBudżR oraz SprOperFinR.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4 1   u s t.   2   i   5  F i n P u b U.
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Rozdział II. Ogólne zasady sporządzania
sprawozdań

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania budżetowe w formie do-
kumentu elektronicznego. W 2022 r. kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek ob-
sługujących przekazują do zarządu JST sprawozdania w określonej przez zarząd formie.
W sytuacji gdy zarząd JST określił sposób przekazywania sprawozdań w formie papiero-
wej, to jednostki organizacyjne JST przekazują je w takiej formie, stosując poniższe za-
sady.

Wszystkie sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały, natomiast podpisy
na formularzu papierowym składa się odręcznie, w przeznaczonym do tego miejscu. Po-
nadto umieszcza się pieczątki imienne osób podpisujących sprawozdania. Sprawozdania
sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, do których mają być zło-
żone, powiększonej o jeden egzemplarz, który ma być pozostawiony w aktach jednostki.
Oryginał sprawozdania przekazywany jest jednostce uprawnionej do jego otrzymywania.
Powyższe dotyczy sporządzania sprawozdań w formie papierowej.

Sprawozdanie jednostkowe podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy, natomiast
sprawozdania zbiorcze – przewodniczący zarządu JST i skarbnik. W przypadku gdy ob-
sługę jednostek organizacyjnych prowadzi CUW, sprawozdania podpisują kierownik jed-
nostki obsługującej i główny księgowy. W przypadku nieobecności wymienione osoby
mogą upoważnić inne osoby do podpisywania sprawozdań budżetowych. Takie upoważ-
nienie powinno mieć formę pisemną, zawierać potwierdzenie przyjmujących je osób i jed-
noznaczne określenie, do podpisywania jakich sprawozdań budżetowych są one upoważ-
nione. Upoważnienie może być jednorazowe, czasowe lub na czas nieograniczony.

Na mocy nowego SprBudżR zmianie ulega forma przekazania sprawozdań.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy jednostek obsługujących po raz pierwszy prze-
każą do zarządu JST jednostkowe sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego
za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1.1.2023 r.
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Powyższe znajdzie również zastosowanie do sprawozdań jednostkowych Rb-27ZZ,
Rb-30S i Rb-50 za cztery kwartały 2022 r. i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S
za 2022 r.

Oznacza to, że forma dokumentu papierowego sprawozdań wraz z końcem 2022 r. od-
chodzi do lamusa.

1. Sprawozdawczość budżetowa
W SprBudżR określono rozdaje sprawozdań, formy i sposoby ich sporządzania oraz ter-
miny przekazywania sprawozdań budżetowych. Sporządzane są one za okres miesiąca,
kwartału i roku.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne sporządzają
sprawozdania miesięczne, roczne oraz kwartalne.

Miesięczne/roczne:
1) Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej

jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
2) Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej

jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.

Kwartalne:
1) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST,
2) Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją za-

dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
3) Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem za-

dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
4) Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakła-

dów budżetowych,
5) Rb-34S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunku,

o których mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU,
6) Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jed-

nostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upły-
wem roku budżetowego.

Roczne:
1) Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki sa-

morządu terytorialnego,
2) Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na

prawach powiatu.

Ponadto JST składają Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających
z umów partnerstwa publiczno-prywatnego, jeżeli zawarły umowy partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego na podstawie PartPublPrywU.
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Okresy sprawozdawcze dla sprawozdawczości budżetowej są następujące:
1) sprawozdania Rb-27S i Rb-28S sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku

budżetowego,
2) sprawozdania urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów JST

w dochodach budżetu państwa sporządza się narastająco od początku roku do
końca marca, czerwca i września oraz za rok,

3) sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 sporządza się narastająco
za kolejne kwartały roku budżetowego,

4) sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartał roku budżeto-
wego,

5) sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy.

Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługu-
jących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani
do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań.

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetów
JST zawarte są w załączniku Nr 41 do SprBudżR.

2. Zasady sporządzania sprawozdań
przez centra usług wspólnych
Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć jednostki organizacyjne do wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej na mocy ustaw samorządowych.
W odniesieniu do jednostek obsługiwanych organ stanowiący określa, w drodze uchwały,
w szczególności jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków
powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Zakres wspólnej
obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zo-
bowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wy-
datków w tym planie. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych są one przekazywane w całości. W przy-
padku powierzenia tych obowiązków jednostki obsługujące odpowiedzialne są za ra-
chunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych, dlatego też w SprBudżR
w słowniczku podano definicję kierownika jednostki obsługującej.

Przez kierownika jednostki obsługującej należy rozumieć kierownika jednostki obsłu-
gującej, o której mowa odpowiednio w SamGminU, SamPowiatU i SamWojU.

W załączniku Nr 41 do SprBudżR o terminach przekazania sprawozdań oraz odbiorców
sprawozdań w zakresie budżetów JST w kolumnie – jednostki przekazujące sprawozda-
nia wskazano przy wybranych sprawozdaniach jednostkę obsługującą jako jednostkę
przekazującą sprawozdania jednostkowe do zarządu JST.
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Kierownicy jednostek obsługujących sporządzają sprawozdania odpowiednio do za-
kresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych w zakresie budżetów
JST: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50.

Kierownik jednostki obsługującej:
1) sporządza sprawozdania jednostkowe na podstawie ewidencji księgowej,
2) sporządza sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym

i formalno-rachunkowym,
3) w odniesieniu do korekt sprawozdań zobowiązany jest do usunięcia nieprawidło-

wości w sprawozdaniu jednostkowym przed włączeniem ich do sprawozdań łącz-
nych i zbiorczych oraz zobowiązany w terminie umożliwiającym jednostkom otrzy-
mującym sprawozdania ponowne ich sprawdzenie, parafowanie i terminowe prze-
kazanie. W razie potrzeby należy dokonać odpowiednich zapisów korygujących
w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego. Należy pamiętać, że
w pierwszej kolejności dokonujemy korekty zapisów w księgach rachunko-
wych, a później korygujemy sprawozdania, nie odwrotnie, gdyż to może pro-
wadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Kierownicy jednostek obsługujących sporządzają odpowiednie sprawozdania:
1) w formie określonej przez zarząd JST (w formie dokumentu elektronicznego po-

cząwszy od okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1.1.2023 r. oraz
sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 za cztery kwartały 2022 r. i roczne spra-
wozdania Rb-27S i Rb-28S za 2022 r.,

2) podpisują je wraz z głównym księgowym,
3) terminowo przekazują odbiorcom sprawozdań.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  1 0 a − 1 0 d  S a m G m i n U,
•  a r t.  6 a − 6 d  S a m P o w i a t U,
•  a r t.  8 d − 8 f  S a m W o j U.
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Rozdział III. Przekazywanie sprawozdań
w formie elektronicznej

1. Sprawozdawczość budżetowa
Przewodniczący zarządów JST przekazują do właściwych RIO w formie dokumentu
elektronicznego sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S,
Rb-34S, Rb-ST. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane z ww. sprawozdań do
MF w formie dokumentu elektronicznego.

Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu
JST sprawozdania w formie określonej przez zarząd JST (może to być wyłącznie forma
elektroniczna lub papierowa lub też papierowa i elektroniczna).

Kierownicy jednostek oraz kierownicy jednostek obsługujących po raz pierwszy prze-
każą do zarządu JST jednostkowe sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego
za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1.1.2023 r.

Powyższe znajdzie również zastosowanie do sprawozdań jednostkowych Rb-27ZZ,
Rb-30S i Rb-50 za IV kwartały 2022 r. i rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za 2022 r.

Sprawozdania podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (przewodni-
czący zarządu JST, kierownik jednostki obsługującej).

Sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym. Takie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie
elektronicznej umożliwiają np. aplikacje BeSTi@ i SJOBesti@.

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50, sporządzane przez zarządy JST dla dysponentów prze-
kazujących dotacje, przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego do Informatycz-
nego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor oraz do wiadomości do RIO.
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Sprawozdania Rb-50 za IV kwartały zarządy JST przekazują na elektroniczną skrzynkę
podawczą NIK.

Zarządy JST przekazują do GUS:
1) sprawozdania jednostkowe JST – jako jednostki budżetowej i jako organu,
2) sprawozdania jednostkowe otrzymane od jednostek organizacyjnych za cztery

kwartały, chodzi o: Rb-27ZZ, Rb-30S i Rb-50 oraz roczne Rb-27S i Rb-28S, a także
3) sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych sporządza-

nych przez przewodniczących zarządów JST na podstawie sprawozdań jednost-
kowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego JST, jako jed-
nostki budżetowej i jako organu.

Przekazanie to następuje w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem apli-
kacji wskazanej w BIP na stronie podmiotowej GUS.

2. Postępowanie jednostek samorządu terytorialnego
w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu
informatycznego
Przepisy SprBudżR uregulowały sposób postępowania w przypadku nieprawidłowego
funkcjonowania systemu informatycznego i braku możliwości terminowego przesyłania
sprawozdań. Regulacje te odnoszą się do sprawozdań przesyłanych z wykorzystaniem
systemu BeSTi@.

W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań odbiorcom,
w związku z nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania prze-
kazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

3. Przekazywanie sprawozdań przez jednostki samorządu
terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego
Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje pliki sprawozdań do RIO w formie do-
kumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w BIP na stronie Mini-
sterstwa Finansów (BeSTi@). Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 JST do dysponenta środ-
ków budżetu państwa przekazującego dotacje przekazuje w formie dokumentu elektro-
nicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@. Struktury danych przekazywanych w tej
aplikacji publikuje się w BIP Ministerstwa Finansów.
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4. Jednostki obowiązane do sporządzania
i przekazywania sprawozdań

4.1. Sprawozdawczość budżetowa

Do sporządzania i przekazywania sprawozdań składanych przez jednostki samo-
rządowe w imieniu jednostki obowiązani są:

1) przewodniczący zarządów JST (wójt, burmistrz, prezydent, przewodni-
czący zarządu powiatu, województwa, związku komunalnego) – Rb-27S,
Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-NDS, Rb-ST,

2) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych JST (np. kierownicy szkół,
przedszkoli, ośrodków opieki społecznej, domów pomocy społecznej) – Rb-27S,
Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50,

3) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S,
4) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych dysponujący wyodrębnionym

rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 FinPubU – Rb-34S,
5) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upły-

wem roku budżetowego – Rb-28NWS,
6) kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych za-

dań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS,
Rb-30S, Rb-34S, Rb-50.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.   2 2 3   u s t.   1   F i n P u b U,
•  I n f o r m P o d P u b l U,
•  W y k B u d ż P a ń s t w R 1 4.
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Rozdział IV. Podział sprawozdań

1. Rodzaje sprawozdań
Sprawozdania dzielą się na:

1) jednostkowe – sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kie-
rowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podsta-
wie ewidencji księgowej,

2) łączne – w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, sporządzane przez dyspo-
nentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budże-
towych, którzy posiadają jednostki podległe, na podstawie sprawozdań jednostko-
wych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

3) zbiorcze – w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, sporządzane przez prze-
wodniczących zarządów JST na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek
im podległych oraz sprawozdania jednostkowego JST, jako jednostki budżetowej
i jako organu.

2. Sprawozdania jednostkowe

2.1. Sprawozdawczość budżetowa

Jednostkowe sprawozdania budżetowe sporządza się w złotych i groszach, stosownie
do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Również sprawoz-
dania łączne i zbiorcze sporządza się w złotych i groszach. Rozporządzenie w spra-
wie sprawozdawczości budżetowej przewiduje, że sprawozdania sporządzają i podpi-
sują: główny księgowy (skarbnik), kierownik jednostki (przewodniczący zarządu JST,
kierownik jednostki obsługującej), a w urzędach skarbowych: kierujący komórką wła-
ściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego, biorąc odpowiedzial-
ność za rzetelność, kompletność i zgodność z księgami rachunkowymi danych w nich za-
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wartych. Sprawozdania powinny być prawidłowe pod względem merytorycznym i for-
malno-rachunkowym. Podpis głównych księgowych/skarbników potwierdza, że dane
zawarte w sprawozdaniach są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione przez jednostki otrzymujące sprawoz-
dania w trybie sprawdzania ich pod względem formalno-rachunkowym oraz meryto-
rycznym, usuwają odpowiednio: kierownicy jednostek i kierownicy jednostek obsługują-
cych. Następuje to przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych
lub zbiorczych, w terminie umożliwiającym jednostkom otrzymującym sprawozdania
ponowne ich sprawdzenie, parafowanie i terminowe przekazanie. Stwierdzone w spra-
wozdaniach jednostkowych nieprawidłowości powinny być usunięte przed włączeniem
zawartych w nich danych do sprawozdań zbiorczych. W razie potrzeby niezbędne jest
również dokonanie zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawoz-
dawczego.

Regionalne Izby Obrachunkowe oraz inni odbiorcy sprawozdań sprawdzają otrzymane
sprawozdania pod względem formalno-rachunkowym, jak również mają uprawnienia do
kontroli merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań. Oznacza to, że mogą żą-
dać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

2.2. Korekty sprawozdań

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach JST zobowią-
zane są sporządzić ich korektę w następujących terminach:

1) miesięcznych Rb-27S i Rb-28S (za marzec, czerwiec, wrzesień),
2) kwartalnych Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S (za I, II, III kwartały), Rb-28NWS (za I kwar-

tał), skorygowane dane przekazuje się do RIO w terminie do końca kwartału na-
stępującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości.

Po upływie tego terminu korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawoz-
dawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący
okres sprawozdawczy.

Korekty danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-NDS, Rb-30S,
Rb-34S oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST JST przekazują do RIO w termi-
nie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawoz-
dania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki
samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc od końca roku budżetowego,
poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.

Korekty danych w sprawozdaniu Rb-28NWS za II kwartały JST przekazują do RIO w ter-
minie do 30 września roku budżetowego.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania korekt ww. spra-
wozdań i przekazywania ich do RIO w ciągu 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nie-
prawidłowości, a w przypadku gdy wskazane powyżej terminy przekazania sprawozdań
upływają wcześniej, korekty sporządza się w tych terminach. Natomiast korekty sprawoz-
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dań, otrzymane od JST, RIO przekazują do MF w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzyma-
nia.

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 za I, II i III kwartały mogą być korygowane w terminie do
3 dni po terminie przekazania sprawozdań odpowiednio przez jednostki bezpośrednio
realizujące zadania, jednostki obsługujące lub zarządy JST. Po tym terminie korekty da-
nych w ww. sprawozdaniach mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzy-
mującą sprawozdanie lub uwzględniane w sprawozdaniach sporządzonych za kolejny
okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 SprBudżR. Korekty danych w spra-
wozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały jednostki bezpośrednio realizujące zadania
i jednostki obsługujące mogą przekazywać w terminie do dnia 10 kwietnia, a zarządy
JST w terminie do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Po dniu
25 kwietnia korekty danych tych sprawozdań mogą być dokonywane po uzgodnieniu
z dysponentami środków budżetu państwa przekazującymi dotacje, z uwzględnieniem
§ 9 ust. 6 SprBudżR.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach miesięcz-
nych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień nie przekazuje się korekt tych spra-
wozdań do RIO i MF. Poprawne dane uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach
sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.

Ważne

Korekt sprawozdań zbiorczych za styczeń, listopad i grudzień nie wysyła się do RIO i MF. Aplika-
cja BeSTi@ nie pozwala sporządzić w systemie korekt tych sprawozdań. Nie zwalnia to jednostki
ze sporządzenia korekty sprawozdania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi wy-
kazanymi w tych sprawozdaniach a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, jednak ta korekta
pozostaje w jednostce.

Należy pamiętać, że nowe SprBudżR wprowadza przepisy przejściowe, wskazujące,
że jego zapisy będą stosowane do rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2021 r. oraz do ko-
rekt tego sprawozdania za 2021 r.

Do rocznego sprawozdania Rb-27S za 2021 r. oraz do korekt tego sprawozdania
za 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowego rozporządzenia z uwzględnieniem § 3
ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 37 do nowego SprBudżR, w którym uregulowano sposób wy-
kazywania w sprawozdaniu dochodów pochodzących z udziału JST w opłacie od napo-
jów alkoholowych w opakowaniach jednorazowych o ilości nominalnej napoju nieprze-
kraczającej 300 ml.

Do sprawozdań i korekt sprawozdań za okresy sprawozdawcze przypadające w 2021 r.
(z wyjątkiem rocznych sprawozdań Rb-PDP oraz ich korekt) stosuje się przepisy dotych-
czasowe.

Do korekt rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP za 2020 r. i lata wcześniejsze stosuje
się przepisy dotychczasowe.



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20590-sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadowych-aleksandra-bieniaszewska

	frag
	20590-sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadowych-aleksandra-bieniaszewska-fragment
	2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


