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Zobowiązania wymagalne jednostek 

samorządu terytorialnego – zakres ujawnień 

DOROTA ADAMEK-HYSKA , IWONA FRANCZAK  

Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza zakresu ujawnień zobowiązań wymagalnych w systemie sprawozdawczości  

wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Posiadanie zobowiązań wymagalnych (tj. nierozliczo-

nych w terminie lub przeterminowanych) przez te podmioty sektora finansów narusza prawnie określone 

zasady gospodarowania środkami publicznymi, tj. są czynnikiem powodującym utratę płynności finan-

sowej i naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także stanowią tytuł dłużny zaliczany do pań-

stwowego długu publicznego. W artykule dokonano analizy sprawozdań budżetowych z wykonania 

planu wydatków i operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za 

lata 2016–2018. Metodyka badania została dopasowana do charakteru zmiennych i opiera się na niepara-

metrycznych testach statystycznych. Istotność statystyczna różnic między rozkładem zmiennej opisującej 

stosunek zobowiązań wymaganych do zobowiązań ogółem a wybraną zmienną grupującą zbadana zosta-

ła za pomocą testu sumy rang Kruskala-Wallisa. Badaniu poddano także regulacje prawne oraz literaturę 

z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej. 

Słowa kluczowe: zobowiązania wymagalne, sprawozdania budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego. 

Abstract 

Due liabilities of territorial self-government units – the scope of disclosures 

The article is an analysis of disclosures of due liabilities in the system of reporting used by territorial self-

government units. The due liabilities (i.e., liabilities that have not been settled on time or liabilities that are past) 

of the units in question infringe legally regulated principles of managing public means, i.e., they are 

a factor that results in the loss of financial liquidity, and they infringe discipline of the public finance. Due 

liabilities are also a debt that is included in public debt. The article includes analyses of budget financial state-

ments that refer to the expenditure plans and financial operations of territorial self-government units in 

the Silesian Province in the period 2016-2018. The research methodology was adjusted to the variables 

and is based on non-parametric statistical tests. The ANOVA Kruskal-Wallis test by ranks was used to 

test the statistical significance of differences between the distribution of a variable that describes the 

relationship between due liabilities to total liabilities and a selected nominal variable.  Legal regulations 

and relevant public finance literature and budget financial statement reporting literature were also subject 

to this research. 
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Wprowadzenie 

Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego stają się wymagalne, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapi-

sanego w umowie. W teorii i praktyce rachunkowości pojęcie takie przypisuje się zobo-

wiązaniom przeterminowanym, tj. zobowiązaniom, których termin płatności dla dłużnika 

upłynął lub zobowiązaniom nierozliczonym. Posiadanie zobowiązań wymagalnych 

(tj. nierozliczonych w terminie lub przeterminowanych) przez te podmioty sektora finan-

sów publicznych stanowi naruszenie prawnie określonych zasad gospodarowania środkami 

publicznymi1. Są czynnikiem powodującym nie tylko utratę płynności finansowej i na-

ruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także stanowią tytuł dłużny zaliczany do pań-

stwowego długu publicznego. Zakres tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 

długu publicznego, w tym długu jednostki samorządu terytorialnego, określa art. 72 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych (2009) oraz wydane na jego podstawie rozporzą-

dzenie w sprawie tytułów dłużnych. Rozporządzenie to szczegółowo określa kategorie sta-

nowiące tytuły dłużne, a w szczególności kategorię zobowiązań wymagalnych (Rozporzą-

dzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011, § 3 pkt 4). Do tytułów dłużnych odwołuje się 

również inne rozporządzenie Ministra Finansów (Rozporządzenie Ministra Finansów 

z 4 marca 2010) określając m.in. obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań 

Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 

Według art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych państwowy dług publiczny 

obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 

1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pie-

niężne;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;

3) przyjętych depozytów;

4) wymagalnych zobowiązań:

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

ostatecznych decyzji administracyjnych;

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych

będącą dłużnikiem.

Polskie prawo finansów publicznych określa także metodologię obliczania państwo-

wego długu publicznego, zakres i formy kontroli przez Ministra Finansów nad pań-

stwowym długiem publicznych, a także strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa 

oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (Strategia zarządzania…, 2019). 

Warto jednak zaznaczyć, że w Unii Europejskiej metodologia ustalania wartości długu 

publicznego państw członkowskich zarówno w aspekcie realizacji kryteriów zbieżności, 

1 Art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających 

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie 

w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek.  
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jak i dla celów statystycznych wykazuje szereg różnic w odniesieniu do zakresu pod-

miotowego długu publicznego oraz samych tytułów dłużnych (Ruśkowski, Salachna 

(red.), 2013, s. 331; Seroka-Stolka, Lukomska-Szarek, 2016)2. 

Celem artykułu jest analiza zakresu ujawnień zobowiązań wymagalnych w syste-

mie sprawozdawczości wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł wnosi 

nowe spojrzenie na istotę oraz uwarunkowania ujawnień dotyczących zobowiązań wy-

magalnych w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządy terytorialnego, co 

ostatecznie może przyczynić się do uzupełnienia luki poznawczej w tym zakresie. 

Najważniejsze metody badawcze zastosowane w artykule opierają się na analizie 

sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków (RB-28S) i operacji finansowych 

(RB-Z) jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za lata 2016–2018. 

Metodologia badania została dopasowana do zmiennych i opiera się nieparametrycz-

nych testach statystycznych. Istotność statystyczna różnic między rozkładem zmiennej 

opisującej stosunek zobowiązań wymagalnych do zobowiązań ogółem a wybraną 

zmienną grupującą zbadana została za pomocą testu sumy rang Kruskala-Wallisa.  

Analizie poddano także wybrane regulacje prawne, krajową literaturę z zakresu fi-

nansów publicznych, w tym sprawozdawczości budżetowej. 

 

 

1. Istota zobowiązań wymagalnych w finansach  

i rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego 
 

Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń 

o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych 

lub przyszłych aktywów (Ustawa o rachunkowości, 1994; Conceptual Framework…, 

2018). Istotą zobowiązań jest istnienie aktualnego obowiązku podmiotu rachunkowości, 

wynikającego ze stosunku prawnego (np. zawarcie umowy o pracę z pracownikiem) 

lub z przepisów prawa (np. podatkowego). Czasami jednak zobowiązanie może także 

wynikać z praktyki gospodarczej lub zwyczajów handlowych. Koniecznymi warunkami 

zobowiązania są także: możliwość wiarygodnego oszacowania kwoty przyszłego 

świadczenia oraz wykorzystanie aktualnych lub przyszłych zasobów. Rozliczenie zobo-

wiązania następuje w drodze: wypłaty gotówki lub jej ekwiwalentów, przekazania in-

nych aktywów, świadczenia usługi, zamiany na inne zobowiązanie lub na kapitał (fun-

dusz) własny (Komentarz do ustawy…, 2009, s. 135; Conceptual Framework… 2018, 

F.4.4.(b)). Zobowiązanie, w przeciwieństwie do rezerwy na zobowiązania, musi cha-

rakteryzować pewność co do kwoty świadczenia i terminu jego rozliczenia (płatności). 

W jednostkach samorządu terytorialnego, podobnie jak w każdym innym podmiocie rachun-

kowości, stanowią istotny element bilansu i zadłużenia jednostki, a także mają ogromne 

 
2 Opis metod, procedur oraz źródeł wykorzystywanych do opracowania danych dotyczących deficytu, 

długu oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, zgodnie z ESA2010, sporządzony 

według wytycznych Komisji Europejskiej dostępny jest na stronie internetowej Eurostatu: http://ec.eu-

ropa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories


12                                                                                                  Dorota Adamek-Hyska, Iwona Franczak 
 

 

znaczenie dla praktyki sporządzania i analizy sprawozdań finansowych tych podmiotów 

(Kowalczyk, 2017). Niestety w polskim prawie bilansowym nie ma wyjaśnionego pojęcia 

zobowiązań wymagalnych. W teorii i praktyce rachunkowości pojawia się pojęcie zo-

bowiązań przeterminowanych, tj. takich, których termin płatności dla dłużnika upłynął.  

 W przeciwieństwie do podmiotów sektora biznesu, dla jednostek samorządu terytorial-

nego kategoria zobowiązań wymagalnych stanowi prawnie określony tytuł zaliczany 

do państwowego dług publicznego. Definicja zobowiązań wymagalnych znajduje się 

w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. I tak: 

• zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach 

publicznych, rozumiane są jako bezsporne zobowiązania, których termin płatności 

dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone (Rozporzą-

dzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011, § 3 pkt 4); 

• zobowiązania wymagalne to bezsporne zobowiązania, których termin zapłaty minął 

przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone 

(Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 stycznia 2018, załącznik 36); 

• zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płat-

ności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone; zobowią-

zanie staje się wymagalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapi-

sanego w umowie (Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010, załącznik 9). 
 

Zobowiązania wymagalne jednostek samorządu terytorialnego są zatem prawnie 

określoną kategorią, wpływającą na podstawowe wskaźniki i miary określające kondy-

cję tych podmiotów, a także całego sektora finansów publicznych (Nedyalkova, 2020, 

s. 96, 122, 124, 174). 

Na podstawie wyników kontroli, która została przeprowadzona w 2012 roku z własnej 

inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, przyczynami opóźnień w spłacie zobowiązań obję-

tych kontrolą jednostek samorządu terytorialnego były głównie ograniczone środki finan-

sowe pod koniec roku budżetowego i konieczność zapewnienia finansowania podległych 

jednostek gminy, a także błędy pracowników (Informacja o wynikach…, 2012, s. 26). 

 

 

2. Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniach finansowych  

i budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 
 

Wskazane definicje są bardzo podobne, jednak ich prawnie określony zakres ujawnień 

w systemie sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego jest zróżnicowany.  

Zasadniczą funkcją sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego 

jest prezentowanie rzetelnych i przejrzystych informacji i danych o sytuacji majątko-

wej, finansowej, a także wyniku finansowym i wyniku wykonania budżetu tych pod-

miotów (Adamek-Hyska, 2015). 

Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniach finansowych prezentowane są na 

dzień bilansowy i wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Na kwotę wymagającej 
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zapłaty składa się wartość zobowiązania na dzień początkowego ujęcia w księgach rachun-

kowych (wartość nominalna) powiększona o naliczone na ten dzień odsetki (umowne, 

ustawowe, za opóźnienia w zapłacie), kary umowne, czy też zasądzone koszty postę-

powania sądowego (Komunikat…, 2019). 

Zobowiązania wymagalne ujawniane są w następujących obszarach sprawozdania 

finansowego jednostek samorządu terytorialnego: 

• w pasywach łącznego bilansu jednostek samorządu terytorialnego, w grupie zobo-

wiązań długo- lub krótkoterminowych;  

• w informacji dodatkowej jednostek samorządu terytorialnego, jeśli kwoty zobowią-

zań wymagalnych mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowych tych jednostek.  
 

Natomiast sprawozdania budżetowe dostarczają syntetycznych i uporządkowanych 

informacji o przebiegu i wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz 

planów finansowych ich jednostek organizacyjnych (Adamek-Hyska, 2015, 2013a, 

2013b; Franczak, 2018). Raporty te są ujednolicone pod względem formalnym i meryto-

rycznym w przekrojach wynikających z procedur sporządzania i wykonania macierzystych 

budżetów. Znacznie rozbudowanych zakres przedmiotowy sprawozdań budżetowych 

sprawia, że realnie umożliwiają zarządzanie środkami publicznymi jednostek samorządu 

terytorialnego i podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego roku budżetowego oraz 

przyszłych okresów. 

Zobowiązania wymagalne ujawniane są zarówno w sprawozdaniu Rb-28S, tj. 

w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego (Roz-

porządzenie Ministra Finansów…, 2018) oraz w sprawozdaniu Rb-Z, czyli sprawozdaniu 

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rozporzą-

dzenie Ministra Finansów…, 2010). Jednak w obu tych sprawozdaniach jednostki sa-

morządu terytorialnego nie wykazują tych samych wartości, bowiem sprawozdania te 

różnią się celem, dla którego zostały opracowane.  

Zobowiązania wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S służą do kontroli wykonania 

planu wydatków i obrazują wysokość wszystkich bezspornych zobowiązań związa-

nych z realizacją wydatków budżetowych na dany moment sprawozdawczy. Okresem 

sprawozdawczym jest miesiąc kończący kwartał oraz koniec roku budżetowego. 

Z kwoty zobowiązań ogółem wyodrębnia się wartość zobowiązań wymagalnych w po-

dziale na powstałe w roku bieżącym i w latach ubiegłych. Zobowiązania wymagalne 

powstałe w roku bieżącym jednostki samorządu to nieumorzone zobowiązania powstałe 

w okresie od 1 stycznia roku bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, które przed 

upływem tego okresu nie zostały uregulowane, a termin ich zapłaty minął. Natomiast 

zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych obejmują nieprzedawnione 

i nieumorzone zobowiązania, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego 

nie zostały uregulowane a termin ich zapłaty minął przed 1 stycznia roku bieżącego. 

Warto podkreślić, że zobowiązania wymagalne ujawniane w RB-28S, podobnie jak 

w łącznych bilansach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniają narosłe odsetki. 

Informacje te pozwalają na bieżąco kontrolować realizację planu wydatków i przestrzega-

nie dyscypliny finansów publicznych. 



14                                                                                                  Dorota Adamek-Hyska, Iwona Franczak 
 

 

Natomiast sprawozdanie Rb-Z zostało opracowane tak, aby zgromadzone na jego 

podstawie informacje umożliwiły obliczenie wysokości zadłużenia Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowego długu publicznego. W tym celu 

sprawozdanie Rb-Z obejmuje m.in. wartość nominalną bezspornych zobowiązań wyma-

galnych, tj. bez uwzględnienia kwoty odsetek za opóźnienie w zapłacie tych zobowiązań. 

Należy również podkreślić, że w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne pre-

zentuje się wobec osób trzecich, czyli w tzw. szczegółowym układzie podmiotowym. 

Oprócz tego, zobowiązania wymagalne wykazywane na potrzeby sprawozdawczości 

w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego stanowią zobo-

wiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. faktur niezapłaconych 

w terminie), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria 

ta nie obejmuje jednak zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, 

pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wy-

magalnych zobowiązań. Jeśli zobowiązania wymagalne nominowane są w walutach 

obcych, to ich przeliczenie na walutę polską dokonuje się po średnim kursie walut obcych, 

ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym danego okresu 

sprawozdawczego (Rozporządzenie Ministra Finansów…, 2011, § 6). 

 
 

3. Analiza ujawnień w zakresie zobowiązań wymagalnych  

jednostek samorządu terytorialnego  

województwa śląskiego w sprawozdaniach RB-Z i RB-28S 
 

Próbę badawczą stanowiły wybrane losowo jednostki samorządu terytorialnego woje-

wództwa śląskiego, odpowiednio dziewięć powiatów, co stanowiło ok. 9% badanych 

jednostek, 10 miast na prawach powiatu (ok. 10%), 15 gmin miejskich (ok. 16%), 48 

gmin wiejskich (ok. 51%) i 12 gmin miejsko-wiejskich, (ok. 13%) (tab. 1). 

 

Tabela 1. Badane jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego 
 

Rodzaj jednostki samorządu terytorialnego Liczba Odsetek 

Powiat 9 9,57 

Miasto na prawach powiatu 10 10,64 

Gmina miejska 15 15,96 

Gmina wiejska 48 51,06 

Gmina miejsko-wiejska 12 12,77 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do próby wzięto dane losowo wybranych jednostek za okres 2016–2018 pozyskane 

ze stron Ministerstwa Finansów. Analizie zostały poddane pozycje sprawozdań RB-28S 

i RB-Z. W badaniach ocenom poddano cechy o charakterze ilościowym. Analiza takich 

danych posiada swoją specyfikę, polegającą na zastosowaniu do porównań adekwat-

nych narzędzi statystycznych. Metodologia badania została dopasowana do charakteru 
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zmiennych, tj. zmienne rozważane w badaniu nie są zmiennymi o rozkładzie normal-

nym, dlatego badania oparto na nieparametrycznych testach statystycznych. 

 Istotność statystyczna różnic między rozkładem zmiennej opisującej stosunek zo-

bowiązań wymagalnych do zobowiązań ogółem a wybraną zmienną grupującą zbadana 

została za pomocą testu sumy rang Kruskala-Wallisa. Wszystkie analizy wykonano przy 

użyciu pakietu Statistica v.13.33. 

W celu scharakteryzowania struktury badanych zmiennych obliczono podstawowe 

statystyki opisowe (tab. 2). 

 

Tabela 2. Statystyki opisowe wybranych pozycji sprawozdań RB-Z jednostek  

samorządu terytorialnego województwa śląskiego za lata 2016–2018 (w zł) 
 

Zmienna 
Średnia  

arytmetyczna 
Mediana 

Dolny  

kwartyl 

Górny  

kwartyl 

Odchylenie 

standardowe 

Zobowiązania ogółem 3 2316 295,99 10003845,85 3841437,13 20381337,59 81346779,75 

Zobowiązania wymagalne 

ogółem 119 318,49 0,00 0,00 0,00 865437,86 

Wskaźnik udziału  

zobowiązań wymagalnych  

w zobowiązaniach ogółem 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 

Zobowiązania wymagalne 

wobec jednostek  

należących do sektora  

finansów publicznych 37 027,83 0,00 0,00 0,00 408 840,51 

Zobowiązania wymagalne 

wobec pozostałych  

krajowych instytucji  2,16 0,00 0,00 0,00 50,65 

Zobowiązania wymagalne 

wobec przedsiębiorstw 

niefinansowych 52 774,68 0,00 0,00 0,00 550 399,56 

Zobowiązania wymagalne 

wobec gospodarstw  

domowych 28 140,65 0,00 0,00 0,00 330 071,36 

Zobowiązania wymagalne 

wobec instytucji  

niekomercyjnych  1 361,23 0,00 0,00 0,00 31 876,27 

Zobowiązania wymagalne  

z tytułu dostaw i usług 

ogółem 100 020,75 0,00 0,00 0,00 799 948,34 

Zobowiązania wymagalne  

pozostałe 19 297,75 0,00 0,00 0,00 228 368,35 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe 

oraz https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-

jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (dostęp 5.03.2020). 

 
3 Statistica – przewodnik (2011), Statsoft, Kraków. 
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Połowa analizowanych danych przyjmuje wartość zobowiązań ogółem niższą niż 

10 003 845,84 zł, a połowa wartości wyższe niż 10 003 845,84 zł, przy czym 1/4 analizo-

wanych danych wartości zobowiązań ogółem wyniosła nie więcej niż 3 841 437,13 zł, 

a 3/4 wyniosła powyżej 3 841 437,13 zł. Natomiast 3/4 ma wartości zobowiązań ogółem 

nie większe niż 20 381 337,59 zł i 1/4 nie mniejsze niż 20 381 337,59 zł. Wartości 

mediany oraz górnego i dolnego kwartylu dla wszystkich pozostałych badanych zmien-

nych wyniosły 0,00 zł. Średnia wysokość zobowiązań wymagalnych wyniosła 

119 318,49 zł, jednakże wielkości tych zobowiązań odchylały się o 81 346 779,75 zł 

od średniej arytmetycznej, co świadczy o dużej asymetrii badanej zmiennej. Podobną 

asymetrią miary średniej arytmetycznej charakteryzowały się pozostałe zmienne. 

Udostępniane dane ze sprawozdań RB-28S ilustrują zestawienie zobowiązań wy-

magalnych powstałych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym w szczegółowości 

paragrafów wydatków. W związku z powyższym wyszczególnienie określonej pozycji 

sprawozdania dotyczącej zobowiązań wymagalnych dla wybranych jednostek samorządu 

terytorialnego województwa śląskiego z tego sprawozdania jest bardzo utrudnione. Poniżej 

przedstawiono zobowiązania wymagalne roku ubiegłego i roku bieżącego dla losowo 

wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego ogółem w la-

tach 2016–2018 z podziałem na powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, 

wiejskie i miejsko-wiejskie (tab. 3). 

 

Tabela 3. Wartość zobowiązań wymagalnych ogółem (ZW)  

jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego  

wykazanych w sprawozdaniach RB-28S (w zł) 
 

 Wyszczególnienie 

ZW powstałe  

w latach  

ubiegłych 

2016 

w roku  

bieżącym 

2016 

w latach  

ubiegłych 

2017 

w roku  

bieżącym 

2017 

w latach  

ubiegłych 

2018 

w roku  

bieżącym 

2018 

Powiaty  0,00 41 999,96 0,00 1385,02 0,00 1614,33 

Miasta na  

prawach powiatu 
26 546,53 15 582 283 28 364,42 1 795 767 6 955,64 25 866 811,00 

Gminy miejskie 371,4 856 773,30 2 200,00 1 129 941,00 2 200,00 941 702,30 

Gminy wiejskie 39 720,67 50 752,96 1 962,70 417 863,20 1 023 139,00 973 744,80 

Gminy  

miejsko-wiejskie 
0,00 4 609,12 0,00 367,00 0,00 2 462 928,00 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe 

oraz https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-

jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (dostęp 5.03.2020). 

 

W celu porównania analizowanych danych przeskalowano dane zawarte w tabeli 3 

wydatkami ogółem tych jednostek w latach 2016–2018 oraz wielkości wykazano 

w ujęciu procentowym. Wyniki przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4. Udział zobowiązań wymagalnych ogółem powstałych w latach ubiegłych 

(ZW_U) i w roku bieżącym (ZW_B) w stosunku do wydatków ogółem  

jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego za lata 2016–2018  

wykazanych w sprawozdaniach RB-28S (w %) 
 

Typ  

jednostki 

ZW_U/ 

/wydatki 

ogółem 

2016 

ZW_B/ 

/wydatki 

ogółem 

2016 

ZW_U/ 

/wydatki 

ogółem 

2017 

ZW_B/ 

/wydatki 

ogółem 

2017 

ZW_U/ 

/wydatki 

ogółem 

2018 

ZW_B/ 

/wydatki 

ogółem 

2018 

Powiaty  0,0000 0,0026 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 

Miasta na 

prawach 

powiatu 

0,0002 0,1228 0,0002 0,0132 0,0000 0,1713 

Gminy 

miejskie 
0,0000 0,0304 0,0001 0,0359 0,0001 0,0275 

Gminy 

wiejskie 
0,0013 0,0016 0,0001 0,0117 0,0252 0,0240 

Gminy 

miejsko- 

-wiejskie 

0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,1479 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budze-

towe oraz https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/bu-

dzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (dostęp 5.03.2020). 

 

Analizując dane zawarte w sprawozdaniach RB-28S (tab. 4) zauważyć można, że 

udział zobowiązań wymagalnych powstałych zarówno w latach ubiegłych, jak i w roku 

bieżącym w wydatkach ogółem w analizowanych latach kształtuje się na podobnym, 

bardzo niskim, poziomie w badanych jednostkach z uwzględnieniem podziału teryto-

rialnego. 

W dalszej części badań postawiono hipotezę: 

H I: Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem zależy od po-

ziomu jednostki samorządu terytorialnego.  

Zmienne do badania zostały zaczerpnięte ze sprawozdań RB-Z. Brak rozkładu nor-

malnego analizowanych zmiennych w badaniach spowodował konieczność zastosowa-

nia nieparametrycznego testu sumy rang Kruskala-Wallisa (tab. 5).  

Postawiono hipotezę zerową:  

H0: Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem nie zależy od po-

ziomu jednostki samorządu terytorialnego w trójszczeblowym podziale terytorialnym 

kraju;  

oraz alternatywną:  

H1: Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem zależy od poziomu 

jednostki samorządu terytorialnego w trójszczeblowym podziale terytorialnym kraju.  
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Tabela 5. Test sumy rang Kruskala-Wallisa 
 

Zależna ZW/ZO Suma rang Średnia ranga 

Powiaty 12368,00 242,51 

Miasta na prawach powiatu 22450,00 393,86 

Gminy miejskie 25504,00 283,38 

Gminy wiejskie  75284,00 261,40 

Gminy miejsko-wiejskie 17022,00 257,91 

Test Kruskala-Wallisa: d = 4, H = 73,086, p = 0,00 
 

Objaśnienia: zmienna zależna: udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (ZW/ZO); zmienna 

niezależna (grupująca): rodzaj jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rozkład wartości zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (ZW/ZO) 

różni się w zależności od poziomu jednostki w trójszczeblowym podziale terytorialnym 

kraju (tab. 5, test Kruskala-Wallisa dla zmiennej ZW/ZO, liczba stopni swobody d = 4, 

wartość statystki testu H = 73,086, prawdopodobieństwo testowe p = 0,00). Po odrzu-

ceniu hipotezy zerowej o równości średnich, zbadano, które średnie różnią się istotnie, 

dlatego zastosowano test porównań wielokrotnych, który wskazał, że istotna różnica 

w udziale zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem występuje między 

wszystkimi rodzajami jednostek samorządu terytorialnego a miastami na prawach po-

wiatu (tab. 6). 

 

Tabela 6. Poziom prawdopodobieństwa p dla porównań wielokrotnych (dwustronnych)  
 

Zależna ZW/ZO Powiaty 

Miasta na 

prawach 

powiatu 

Gminy 

miejskie wiejskie 
miejsko- 

-wiejskie 

Powiaty  0,000009 1,000000 1,000000 1,000000 

Miasta na prawach powiatu 0,000009  0,000427 0,000000 0,000024 

Gminy miejskie 1,000000 0,000427  1,000000 1,000000 

Gminy wiejskie 1,000000 0,000000 1,000000  1,000000 

Gminy miejsko-wiejskie 1,000000 0,000024 1,000000 1,000000  
 

Objaśnienia: zmienna zależna: udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (ZW/ZO); zmienna 

niezależna (grupująca): rodzaj jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Otrzymane wyniki pozwalają odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alterna-

tywnej i stwierdzić, że udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem 

w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego zależy od rodzaju 
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(szczebla/poziomu) jednostki samorządu terytorialnego. Miasta na prawach powiatu 

wykazują większy udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem niż po-

zostałe rodzaje jednostek (gminy miejskie, gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie). 

Następnie postawiono hipotezę: 

H II: Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem zależy od roku 

sprawozdawczego.  

Postawiono hipotezę zerową:  

H0: Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem nie zależy od 

roku sprawozdawczego;  

oraz hipotezę alternatywną: 

H1: Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem zależy od roku 

sprawozdawczego.  

Badania wykonano oddzielnie w grupie powiatów, miast na prawach powiatu, gmin 

miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Wyniki przedstawiono w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Wyniki testu sumy rang Kruskala-Wallisa  
 

Zależna ZW/ZO 
Test sumy rang  

Kruskala-Wallisa 
P – wartość 

Powiaty D = 2, H = 0,502 p = 0,78 

Miasta na prawach powiatu D = 2, H = 1,323 p = 0,52 

Gminy miejskie D = 2, H = 1,257 p = 0,53 

Gminy wiejskie D = 2, H = 0,083 p = 0,96 

Gminy miejsko-wiejskie D = 2, H = 1,261 p = 0,53 
 

Objaśnienia: zmienna zależna: udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (ZW/ZO); zmienna 

niezależna (grupująca): rodzaj jednostki samorządu terytorialnego. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rozkład wartości zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (ZW/ZO) 

nie różni się w zależności od roku sprawozdawczego dla każdego poziomu (szczebla) 

jednostki samorządu terytorialnego (tab. 7), nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 

zerowej. Można zatem stwierdzić, że udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach 

ogółem w analizowanych latach, z uwzględnieniem poziomu (szczebla) jednostki samo-

rządu terytorialnego, jest podobny. 
 

 

Wnioski 
 

Zobowiązania wymagalne w teorii i praktyce rachunkowości jednostek samorządu teryto-

rialnego stanowią ważną kategorię finansową. Analiza regulacji prawnych oraz zakresu 

ujawnień w sprawozdaniach budżetowych RB-Z i RB-28S jednostek samorządu tery-

torialnego województwa śląskiego pozwala wysnuć następujące wnioski: 
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1) zobowiązania wymagalne prezentowane w systemie sprawozdawczości jednostek 

samorządu terytorialnego różnią się wartością, a także szczegółowością prezento-

wanych danych; 

2) zróżnicowane zasady prezentowania i zakres zobowiązań, w tym zobowiązań wy-

magalnych w sprawozdaniach finansowych, budżetowych i z operacji finansowych 

determinują sposób zorganizowania ewidencji księgowej w jednostkach samorządu 

terytorialnego; 

3) nieterminowe regulowanie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego 

przyczynia się nie tylko do wzrostu ich zadłużenia oraz utraty płynności finansowej 

tych podmiotów, ale przede wszystkim do wzrostu państwowego długu publicznego 

i naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 

4) udział zobowiązań wymagalnych w wydatkach ogółem w latach 2016–2018, za-

równo powstałych w latach ubiegłych, jak i w roku bieżącym, kształtował się na 

podobnym, bardzo niskim, poziomie w badanych jednostkach z uwzględnieniem 

podziału terytorialnego województwa śląskiego; potwierdza to tezę, że jednostki 

samorządu terytorialnego starają się zachować prawnie określone zasady gospoda-

rowania środkami publicznymi, a tym samym dyscyplinę finansów publicznych; 

5) udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w jednostkach samo-

rządu terytorialnego województwa śląskiego w latach 2016–2018 zależał od rodzaju 

jednostki samorządu terytorialnego; miasta na prawach powiatu wykazywały więk-

szy udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem niż pozostałe ro-

dzaje jednostek; natomiast rozkład udziału wartości zobowiązań wymagalnych 

w zobowiązaniach ogółem dla każdego poziomu (szczebla) jednostki samorządu te-

rytorialnego w badanych latach nie zależał od roku sprawozdawczego; można wy-

sunąć wniosek, że miasta na prawach powiatu jako gminy, które w odróżnieniu od 

innych gmin, posiadając rozszerzony katalog zadań o zadania powiatu mają więk-

sze problemy z bieżącą regulacją zobowiązań. 
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