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Rachunkowość i sprawozdawczość
Fundamentalne przepisy dotyczące fi-
nansów publicznych zawiera Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r.1 Ustawa zasadnicza normuje za-
sady finansów publicznych oraz sposób 
ustanawiania prawa zwykłego dotyczącego 
finansów publicznych. Zgodnie z art. 216 
ust.1 Konstytucji, środki finansowe na cele 
publiczne są gromadzone i wydatkowane 
w sposób określony w ustawie. 

Konstytucyjne unormowania zosta-
ły uszczegółowione w licznych aktach 

prawnych, pośród których głównym prze-
pisem jest ustawa z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych2 (dalej w skrócie: 
„ufp”). Zgodnie z art. 3 tej ustawy, finan-
se publiczne obejmują procesy związane 
z gromadzeniem środków publicznych 
oraz ich rozdysponowywaniem. Procesy 
te realizowane są w sektorze finansów pu-
blicznych. Tworzą go jednostki organiza-
cyjne wymienione w art. 9 ufp. Przepis 
ten wskazuje 15 typów jednostek, o zróż-
nicowanej formie organizacyjno-praw-
nej, tworzonych w formach określonych 

Sektor finansów publicznych

Przestrzeganie zasad rachunkowości

JANINA BIELAK

Finanse publiczne odgrywają w  systemie gospodarki rynkowej istotną rolę. Efekt 
działalności jednostek sektora finansów publicznych stanowi znaczną część produktu 
krajowego brutto, a ich aktywa i zobowiązania są znaczące w gospodarce narodowej. 
Zarządzanie nimi oraz gospodarowanie środkami publicznymi wymaga pozyskiwa-
nia informacji, w tym o alokacji, rozdziale i zużyciu tych środków. Informacji tych 
dostarcza rachunkowość jako system gromadzenia danych, ich przetwarzania i pre-
zentacji. Z uwagi na bieżącą sytuację gospodarczą, w tym występującą nierównowa-
gę finansów publicznych oraz podjęte przez Unię Europejską działania zmierzające 
do wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego 
w  państwach członkowskich, rola sprawozdań finansowych nabiera szczególnego 
znaczenia. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych jednostek sek-
tora stanowi bowiem ważny element w procesie zarządzania finansami publicznymi.

1 Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
2 Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.
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w ustawie o finansach publicznych; mogą 
być one tworzone również na podstawie 
odrębnych ustaw.

Ustawa o finansach publicznych określa 
pięć form organizacyjno-prawnych: jed-
nostki budżetowe, samorządowe zakłady 
budżetowe, agencje wykonawcze, insty-
tucje gospodarki budżetowej i państwo-
we fundusze celowe. Zasady gospodarki 
finansowej tych jednostek, ze względu na 
ich odmienne powiązanie z budżetem, 
w swojej istocie są różne. Determinuje 
to zasady rachunkowości i sprawozdaw-
czości tych jednostek. 

Najbardziej typową formą organizacyjną 
państwowych i samorządowych instytucji 
sektora finansów publicznych są jednostki 
budżetowe. Pokrywają one swoje wydatki 
bezpośrednio z budżetu, a pobrane do-
chody odprowadzają na rachunek odpo-
wiednio dochodów budżetu państwa albo 
budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego. Samorządowe zakłady budżetowe, 
instytucje gospodarki budżetowej i agen-
cje wykonawcze pokrywają koszty swojej 
działalności z uzyskiwanych przychodów 
własnych. Mogą również otrzymywać do-
tacje, natomiast część uzyskanej nadwyżki 
środków obrotowych lub zysku wpłacają 
do budżetu. Państwowy fundusz celowy 
stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, 
którym dysponuje minister albo inny organ 
wskazany w ustawie tworzącej fundusz. 
Przychody państwowego funduszu celo-
wego pochodzą ze środków publicznych, 
a koszty są ponoszone na realizację zadań 
państwowych.

Do sektora finansów publicznych zali-
czane są również jednostki utworzone na 
podstawie innych ustaw niż ustawa o fi-
nansach publicznych. Są to, na przykład, 
samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, uczelnie publiczne czy pań-
stwowe i samorządowe instytucje kultury.

Zasady rachunkowości i sprawozdawczo-
ści jednostek tworzących sektor finansów 
publicznych są niejednolite. Wprawdzie 
do wszystkich jednostek sektora zasto-
sowanie ma ustawa z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości3, to jednak dla części jed-
nostek ustanowiono szczególne zasady ra-
chunkowości, w tym odmienne obowiązki 
sprawozdawcze. 

Szczególne zasady rachunkowości do-
tyczą:

 • ewidencji wykonania budżetu,
 • ewidencji wykonania budżetu w ukła-
dzie zadaniowym,
 • ewidencji aktywów trwałych stanowią-
cych własność Skarbu Państwa lub jed-
nostek samorządu terytorialnego,
 • wyceny poszczególnych składników ak-
tywów i pasywów,
 • sporządzania sprawozdań finansowych 
oraz odbiorców tych sprawozdań. 
Zasady powyższe określone zostały 

w ustawie o finansach publicznych i wy-
danych na jej podstawie przepisach wy-
konawczych, to jest:

 • rozporządzeniu Ministra Finansów 
z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegól-
nych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, 

3 Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.
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jednostek budżetowych, samorządo-
wych zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej4 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości”);
 • rozporządzeniu Ministra Finansów 
z 25 października 2010 r. w sprawie 
zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla organów podatkowych jednostek sa-
morządu terytorialnego5;
 • zarządzeniu Ministra Finansów z 29 gru-
dnia 2015 r. w sprawie zasad rachun-
kowości i planów kont dla organów po-
datkowych podległych Ministrowi Fi-
nansów w zakresie poboru i rozliczenia 
podatków, opłat, wpłat z zysku przed-
siębiorstw państwowych, jednoosobo-
wych spółek Skarbu Państwa oraz ban-
ków państwowych, a także innych nie-
podatkowych należności budżetowych, 
do których poboru, ustalania lub określa-
nia są uprawnione organy podatkowe6.
Jednostki budżetowe i samorządowe 

zakłady budżetowe wyłączone zostały, 
na mocy art. 80 ustawy o rachunkowo-
ści, z obowiązku sporządzania sprawozdań 
finansowych określonych przepisami tej 
ustawy. Jednostki te sporządzają sprawoz-
dania finansowe w zakresie i według wzo-
rów określonych w rozporządzeniu w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości. 

Sprawozdania finansowe tych jednostek 
obejmują bilans, rachunek zysków i strat 
oraz zestawienie zmian w funduszu jed-
nostki, przy czym zdarzenia dotyczące 
państwowego funduszu celowego ujmu-
je się w księgach rachunkowych i wykazuje 
w sprawozdaniu finansowym jednostki 
obsługującej dysponenta tego funduszu. 
Państwowe jednostki budżetowe obsłu-
gujące dysponenta części budżetowej 
i dysponentów środków budżetu państwa 
drugiego stopnia sporządzają także łącz-
ne sprawozdania finansowe, będące sumą 
sprawozdań finansowych jednostek i pla-
cówek podległych dysponentom części bu-
dżetowej i dysponentom środków budżetu 
państwa drugiego stopnia oraz własnego 
sprawozdania finansowego, z odpowied-
nim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń 
dokonywanych między tymi jednostkami. 

Rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości zobowiązuje rów-
nież jednostki samorządu terytorialnego 
do sporządzenia sprawozdania finansowe-
go. Sprawozdanie to składa się z bilansu 
z wykonania budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego7 oraz łącznego bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz zestawienia 
zmian w funduszu obejmujących dane wy-
nikające ze sprawozdań samorządowych 
jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych. Ponadto na za-
rząd jednostki samorządu terytorialnego 
nałożony został obowiązek sporządzenia 

4 Dz. U. z 2013 r. poz. 289, ze zm.
5 Dz. U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375.
6 Dz.Urz. MF poz. 94.
7 Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują sporządzenia bilansu wykonania  

budżetu państwa w takiej formie, do jakiej zobowiązane są jednostki samorządu terytorialnego.
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skonsolidowanego bilansu zawierającego 
informacje określone w rozporządzeniu 
w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości.

Na jednostki sektora finansów publicz-
nych nałożony również został obowiązek 
sporządzania sprawozdań budżetowych 
i w zakresie operacji finansowych, które 
są głównym źródłem informacji o prze-
biegu wykonania budżetu, jak również 
zarządzania długiem publicznym. Katalog 
jednostek zobowiązanych do sporządzania 
tych sprawozdań jest szerszy niż katalog 
jednostek zobowiązanych do stosowania 
szczególnych zasad rachunkowości 

Zasada kasowa i memoriałowa
Wykonanie budżetu przebiega według za-
sady kasowej, która określa moment uzna-
nia wykonania dochodów i wydatków. Do 
dochodów i wydatków budżetu danego 
roku zalicza się tylko te, które wystąpiły 
w postaci wpływów i rozchodów środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych ob-
sługujących wykonanie budżetu państwa.

Ujęcie kasowe w księgach rachunko-
wych odnosi się do ewidencji wykonania 
budżetu oraz ewidencji w jednostkach bu-
dżetowych w zakresie rozpoznania do-
chodów i wydatków. Wynika to zarów-
no z ustawy o finansach publicznych, jak 
i rozporządzenia w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości. Rozporządzenie 
w § 3 i 5 stanowi, że ustalenie deficytu 
lub nadwyżki budżetu następuje na od-
rębnych kontach księgowych w zakresie 
faktycznie (kasowo) zrealizowanych do-
chodów i wydatków budżetu. Ponadto 
zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 1 ufp, plany 
kont powinny uwzględniać, że dochody 
i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, 

niezależnie od rocznego budżetu, którego 
dotyczą. Ponadto ustęp drugi tego prze-
pisu stanowi, że należy również ujmować 
wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające 
płatność dochodów i wydatków, a w zakre-
sie wydatków i kosztów – także zaangażo-
wanie środków. Dyspozycja ta wskazuje, 
że nie można mówić o „czystej” zasadzie 
kasowej w stosunku do budżetu. 

Przeciwieństwem zasady kasowej jest 
zasada memoriałowa, wynikającą z art. 6 
ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią, 
operacje księgowane są w momencie nali-
czenia obciążenia, a nie wówczas gdy jest 
przyjmowana lub wydatkowana gotów-
ka. Wszystkie osiągane przez jednostkę 
przychody i koszty ją obciążające związa-
ne z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zaistnie-
nia, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Stan majątku, wszelkie koszty i przy-
chody oraz fundusze i wynik finansowy 
rejestrowane są w ewidencji według zasady 
memoriałowej. Operacje gospodarcze uj-
mowane są zgodnie z terminami powstawa-
nia zobowiązań i należności, niezależnie od 
tego, kiedy te zobowiązania i należności są 
wykonywane pod względem płatniczym. 
Zasada ta dotyczy wszystkich jednostek 
sektora finansów publicznych.

Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli
W pierwszym kwartale 2015 r. Najwyższa 
Izba Kontroli zakończyła dwie kontrole do-
tyczące rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej: „Prawidłowość sprawozdań 
finansowych w wybranych jednostkach 
budżetowych oraz ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę ich sporządze-
nia” (nr ewid. P/14/014) i „Stosowanie 
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rachunkowości memoriałowej oraz wy-
korzystanie informacji sprawozdawczych 
w administracji publicznej” (nr ewid. 
P/14/077). Kontrolą objęto 14 jednostek 
budżetowych, w tym: 5 ministerstw, 
7 urzędów wojewódzkich oraz 2 regionalne 
zarządy gospodarki wodnej. Celem kontroli 
była ocena prawidłowości ksiąg rachun-
kowych i sporządzanych na ich podstawie 
sprawozdań finansowych oraz ocena wy-
korzystania informacji zawartych w tych 
sprawozdaniach. W wyniku kontroli usta-
lono, że sprawozdania finansowe za 2013 r. 
sporządzone przez kontrolowane jednostki 
nie przedstawiały rzetelnie i jasno obrazu 
ich sytuacji majątkowo-finansowej. Tym 
samym nie spełniały funkcji informacyjnej, 
dokumentacyjnej, analitycznej ani kontrol-
nej. Niska jakość sprawozdań wynikała 
zarówno z błędów w sporządzaniu spra-
wozdań, jak i nieprawidłowości w pro-
wadzeniu ksiąg rachunkowych8. W każ-
dej z 14 skontrolowanych jednostek NIK 
stwierdziła nieprawidłowości. Skala tych 
nieprawidłowości, jak również badanie 
systemu kontroli zarządczej jednoznacznie 
wskazały, że ustanowione mechanizmy 
kontrolne nie stanowiły wystarczającej 
odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nie-
prawidłowości w prowadzeniu ksiąg ra-
chunkowych i sporządzaniu sprawozdań. 

Żadne ministerstwo, z wyjątkiem dwóch, 
ani żaden urząd wojewódzki nie sporzą-
dziły sprawozdania własnego jednostki 
obejmującego łącznie zdarzenia dotyczące 
obsługiwanych dysponentów części bu-
dżetowych i dysponenta III stopnia, co 
stanowiło naruszenie § 17 ust. 1 rozpo-
rządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. W związku z powyższym 
kierownik jednostki nie dysponował rze-
telną informacją o jej sytuacji majątko-
wo-finansowej, co w połączeniu z wystę-
pującymi licznymi nieprawidłowościami 
mającymi wpływ na sporządzone, choć 
niewymagane przepisami, sprawozdania 
„cząstkowe”9 powodowało wzrost ryzyka 
podjęcia błędnych decyzji zarządczych. 
We wszystkich kontrolowanych jednost-
kach wystąpiły błędy w prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych, w tym w 12 jednostkach 
w ewidencji majątku trwałego. Księgi ra-
chunkowe prowadzone były z narusze-
niem nadrzędnych zasad rachunkowo-
ści, to jest memoriału, współmierności, 
wiernego i rzetelnego obrazu, treści eko-
nomicznej, ciągłości bilansowej, ostroż-
nej wyceny, zakazu kompensat oraz kom-
pletności. Stwierdzone nieprawidłowości 
miały rozległy charakter i były istotne, 
dotyczyły gównie majątku trwałego, należ-
ności, zapasów i rezerw na zobowiązania.

8 Suma stwierdzonych nieprawidłowości stanowiła od 4,2% do 37,5% sumy bilansowej, od 42,0%  
do 86,0% średniej z sumy kosztów i przychodów oraz od 7,2% do 40,4% sumy funduszy własnych jednost-
ki, podczas gdy w założeniach kontroli przyjęto następujące progi istotności: od 1,5% do 2,0% sumy bilan-
sowej, 1,0% średniej z sumy przychodów i kosztów oraz 2,0% wartości funduszy własnych.

9 Sprawozdania „cząstkowe” to sprawozdania niewymagane przepisami i nieobejmujące wszystkich skład-
ników majątkowych i operacji jednostki budżetowej jako całości. Obejmowały one wyodrębnione operacje 
i majątek dotyczące np. tylko dysponenta części budżetowej lub tylko dysponenta III stopnia w ramach 
danej jednostki budżetowej. Wszystkie sporządzone przez jednostkę sprawozdania „cząstkowe” łącznie 
obejmowały cały majątek, jakim dysponowała jednostka budżetowa.



80 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Janina Bielak

W zakresie ewidencji i wyceny środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych nieprawidłowości polegały 
przede wszystkim na:

 • błędnym zaliczaniu poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych do kosztów bieżącej 
działalności, zamiast do wartości środ-
ków trwałych w budowie; było to wyni-
kiem między innymi braku rzetelnych 
działań kontrolowanych jednostek w za-
kresie rozpoznania charakteru zadania na 
etapie jego planowania, pozwalających na 
określenie, czy i w jakim zakresie obej-
muje ono prace remontowe, a w jakim 
modernizacyjne i dostosowanie do tego 
struktury finansowania;
 • podwójnym zaliczeniu kosztów przepro-
wadzonych robót budowlanych – zarów-
no do kosztów bieżących remontów, jak 
i nakładów inwestycyjnych; w trakcie 
kontroli ustalono, że w planie finanso-
wym kontrolowanej jednostki środki 
niezbędne do prowadzenia prac budow-
lanych ujmowane były w wydatkach 
bieżących, a w wyniku zdublowania 
zapisów księgowych przyrost majątku 
jednostki wykazany w sprawozdaniach 
finansowych znacznie przekraczał limity 
środków na wydatki majątkowe ustalone 
w jej planie finansowym;
 • nieprawidłowym naliczeniu amorty-
zacji i umorzenia w wyniku błędnego 
zakwalifikowania środków trwałych do 
grup Klasyfikacji Środków Trwałych, 
zastosowania niewłaściwej stawki amor-
tyzacyjnej lub odstąpienia od naliczania 
amortyzacji;
 • nieprawidłowym ujęciu w księgach ra-
chunkowych naliczonej amortyzacji, to 
jest na błędnych kontach księgowych 
lub z pominięciem ewidencji na kontach 

księgi głównej, w wyniku czego wystą-
piła niezgodność pomiędzy ewidencją 
analityczną i syntetyczną oraz zaniże-
nie kosztów funkcjonowania jednostki;
 • nieprawidłowym i nieterminowym roz-
liczeniu zakończonych inwestycji; 
 • wykazywaniu jako środki trwałe lub war-
tości niematerialne i prawne składników 
majątkowych nieodpowiadających ich 
definicjom ustawowym;
 • niekompletnym ujęciu środków trwa-
łych w księgach rachunkowych.
Stwierdzono również, że akcje i udzia-

ły 41 spółek z udziałem Skarbu Państwa 
nie były ujmowane w księgach rachunko-
wych jednostek, które sprawowały nad 
tymi składnikami majątkowymi kontrolę 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 
Wyniki kontroli NIK wskazały, że proble-
matyka ujmowania w księgach rachun-
kowych wartości udziałów i akcji spółek 
Skarbu Państwa jest niejednokrotnie skom-
plikowana, gdyż umowy będące podstawą 
ich nabycia lub objęcia zawierały zapisy 
dzielące wykonywanie praw majątkowych 
i korporacyjnych między różne organy, 
przyznając tym samym każdemu z tych 
organów częściowy nadzór nad spółkami. 
W związku z powyższym w Informacji 
o wynikach przedmiotowej kontroli NIK 
sformułowała wniosek de lege ferenda 
dotyczący określenia w rozporządzeniu 
Ministra Finansów w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości kryteriów przesądza-
jących o ujęciu w księgach rachunkowych 
jednostki budżetowej udziałów i akcji bę-
dących własnością Skarbu Państwa. 

W jednym przypadku ustalono, że nie 
dokonano wyceny posiadanych udzia-
łów z uwzględnieniem zasady ostroż-
ności, pomimo że nadzorowana spółka 
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w latach poprzedzających sporządzenie 
przez kontrolowaną jednostkę sprawoz-
dania finansowego ponosiła duże straty, 
a opracowany biznesplan wykazał zagro-
żenie utraty płynności przez spółkę i ko-
nieczność wniesienia dopłat. Choć wystą-
piły wskazane okoliczności, kontrolowana 
jednostka nie dokonała oceny prawdopo-
dobieństwa wpływu w przyszłości korzy-
ści ekonomicznych z tytułu posiadanych 
udziałów i nie oszacowała odpisu aktuali-
zującego ich wartość.

Wykazano także przypadki niedoko-
nania odpisów aktualizujących wartość 
zapasów. 

W kontrolowanych jednostkach wy-
stępowały zapasy między innymi: nie-
nadające się do wykorzystania na po-
trzeby jednostek, w nadmiernych ilo-
ściach, nierotujące, przeterminowane, 
zniszczone i inne, które utraciły swoją 
wartość użytkową, co uzasadniało utwo-
rzenie odpisów. Nieprawidłowości w za-
kresie ewidencji zapasów dotyczyły też 
braku zgodności pomiędzy ewidencją 
analityczną i syntetyczną oraz ujmowa-
nia i wykazywania w aktywach zapasów 
nieistniejących. 

Kolejny obszar ewidencji, w którym 
stwierdzono istotne błędy, obejmował 
należności. Ujawnione nieprawidłowo-
ści polegały na:

 • niespisaniu należności nieściągalnych, 
przedawnionych i niezasadnych (nieist-
niejących, bez tytułu prawnego), w wy-
niku czego w aktywach wykazywano 
nierealny stan należności;
 • niezaksięgowaniu należności dochodzo-
nych na drodze sądowej;
 • księgowaniu należności i przychodów, 
z  naruszeniem zasady memoriału, 

w  niewłaściwym okresie sprawoz-
dawczym;
 • niezaksięgowaniu rozliczenia dotacji, 
pomimo że jednostka dotowana przed-
łożyła sprawozdanie z jej wykorzystania;
 • nienaliczeniu lub nieprawidłowym usta-
leniu kwoty odsetek z tytułu nietermi-
nowych płatności;
 • nieutworzeniu odpisów aktualizują-
cych wartość należności, z uwzględ-
nieniem stopnia prawdopodobieństwa 
ich zapłaty; w kontrolowanych jednost-
kach występowały należności znacznie 
przeterminowane, kwestionowane przez 
dłużników, w większości dochodzone 
na drodze sądowej i egzekucyjnej, przy 
czym proces windykacji był bezskutecz-
ny; stanowiło to przesłanki do dokonania 
odpisów aktualizujących.
W większości kontrolowanych jednostek 

nie opracowano ani nie przeprowadzono 
procedury oszacowania, z uwzględnieniem 
stopnia prawdopodobieństwa zapłaty, re-
zerw na przyszłe zobowiązania, będące 
między innymi skutkiem toczących się 
postępowań sądowych. 

Wobec jednostek toczyły się postępo-
wania sądowe o zapłatę z różnych tytułów, 
w niektórych wypadkach wydane zostały 
nieprawomocne wyroki sądowe nakazu-
jące zapłatę w imieniu Skarbu Państwa. 

W ocenie NIK, wydane wyroki, choć 
nieprawomocne, wskazują na wysokie 
prawdopodobieństwo konieczności za-
płaty w przyszłości zasądzonych kwot. 
Nieutworzenie rezerw na zobowiązania 
spowodowało niekompletne wykazanie ich 
stanu oraz zaniżenie wysokości kosztów 
w sprawozdaniach finansowych. Stanowiło 
to naruszenie art. 35d ust.1 pkt 1 usta-
wy o rachunkowości, zgodnie z którym, 
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rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym 
stopniu prawdopodobieństwa zapłaty przy-
szłe zobowiązania, których kwotę można 
wiarygodnie oszacować, będące między 
innymi skutkiem toczących się postępo-
wań sądowych, a także naruszenie zasad 
kompletności oraz wiernego i rzetelnego 
obrazu, wyrażonych w art. 4 ust. 1 i art. 20 
ustawy o rachunkowości.

NIK stwierdziła również nieprawidło-
wości w organizacji systemu rachunko-
wości, w tym w dokumentacji opisującej 
przyjęte zasady rachunkowości. 

Występowały także przypadki przepro-
wadzenia inwentaryzacji majątku z naru-
szeniem zasad określonych w ustawie o ra-
chunkowości. Jakość sprawozdań obniżały 
też błędy w ich sporządzaniu, polegają-
ce głównie na niewłaściwej kwalifikacji 
i prezentacji należności długoterminowych 
i krótkoterminowych. 

Ponadto nie wykazywano rzeczywiste-
go – występującego na dzień bilansowy 
– stanu środków pieniężnych zgromadzo-
nych na rachunkach bankowych do obsłu-
gi dochodów i wydatków, ze względu na 
ujęcie w księgach rachunkowych danego 
roku operacji zaliczanych do tak zwanego 
okresu przejściowego, dokonanych w na-
stępnym roku obrotowym.

Wykazane nieprawidłowości w prowa-
dzeniu ksiąg rachunkowych wskazują, że 
jednostki budżetowe nie przykładają nale-
żytej wagi do prowadzenia rachunkowości 
w zakresie wykraczającym poza potrzeby 
sprawozdawczości budżetowej. 

Zdaniem NIK, negatywny wpływ na 
prawidłowość ksiąg rachunkowych i spo-
rządzanych na ich podstawie sprawoz-
dań finansowych miały również niepre-
cyzyjne przepisy oraz niewystarczające 

przygotowanie merytoryczne pracowni-
ków pionów finansowo-księgowych. 

NIK w 2016 r. przeprowadziła kolej-
ną kontrolę związaną z systemem spra-
wozdawczości pt. „Zapewnienie jawno-
ści i przejrzystości finansów publicznych 
przez system sprawozdawczości” (nr ewid. 
P/15/015). Jej celem była odpowiedź na 
pytanie, czy szeroko rozumiana sprawoz-
dawczość finansowa zapewnia jawność 
i przejrzystość finansów publicznych. 
Badano nie tylko prawidłowość ksiąg ra-
chunkowych i sprawozdań finansowych, 
lecz również prawidłowość sprawozdań 
budżetowych i innych o charakterze fi-
nansowym. Istotą była ocena, czy zakres 
danych prezentowanych w sprawozdaniach 
jest wystarczający i odpowiedni do po-
trzeb zarządzania finansami publicznymi. 
Sporządzenie informacji o wynikach tej 
kontroli i ich udostępnienie do publicz-
nej wiadomości planowane jest na drugi 
kwartał 2016 r.

Podsumowanie
Obowiązujące w Polsce przepisy o rachun-
kowości i sprawozdawczości sektora pu-
blicznego to skomplikowane i niejednolite 
w ramach sektora przepisy, zawarte w usta-
wach, rozporządzeniach i zarządzeniach. 
System sprawozdawczości obejmuje spra-
wozdania finansowe, budżetowe i doty-
czące operacji finansowych. 

Wyniki kontroli NIK wskazały, że księgi 
rachunkowe w zakresie wykraczającym 
poza potrzeby sprawozdawczości bu-
dżetowej zawierają liczne błędy, a spo-
rządzonych sprawozdań finansowych 
nie można uznać za wiarygodne źródło 
informacji. Tym samym sprawozdania te, 
ze względu na ich niską jakość, nie mogły 
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być wykorzystane w procesie zarządzania 
finansami publicznymi. W ocenie NIK, ko-
nieczne jest podjęcie skutecznych działań 
w celu poprawy wiarygodności zarówno 
prowadzonych ksiąg, jak i sprawozdań fi-
nansowych sporządzanych przez państwo-
we jednostki budżetowe. Tym bardziej, 
że w Unii Europejskiej trwają prace nad 
opracowaniem europejskich standardów 
rachunkowości sektora publicznego, któ-
rych zastosowanie pozwoli na ujednolicenie 
zasad rachunkowości i sprawozdawczości 
jednostek sektora, tak aby sprawozdania te 

stały się narzędziem umożliwiającym do-
konywanie niezbędnych analiz i porównań 
w celu podejmowania decyzji finansowych 
i właściwego gospodarowania środkami 
publicznymi. Jednak warunkiem takiego 
wykorzystania sprawozdań finansowych 
jest właściwa ich jakość.

JANINA BIELAK,
Departament Budżetu  
i Finansów NIK
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