
 

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych  

- według nowych zasad  

 
 

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2021 r. sporządzamy 
na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regio-
nalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020r., poz. 2396 ) uwzględnia-
jąc zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021r., poz. 2431).  
 

 

1.  Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych 
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przepisów. 
2.  Formy i terminy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finanso-
wych.  
3.  Zasady sporządzania korekt sprawozdań. 
 
4.  Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
gwarancji i poręczeń : 

• Termin powstania zobowiązania. 

• Wykazywanie zobowiązań z tytułu: zakupów na raty, umów nienazwanych, leasingu 
finansowego. 

• Omówienie na przykładach sposobu sporządzania nowej części C3 – „Zobowiązania 
zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”.  

• Prawidłowe wykazywanie danych w części D. 

 

5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według 
tytułów dłużnych: 

• Kiedy jednostka nie składa sprawozdania Rb-UZ ?  

• Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-

UZ  po zmianach przepisów. 

• Prawidłowe wykazywanie zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek, zakupów na raty, 

umów nienazwanych, leasingu finansowego w części B3 i B4. 

6. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finanso-
wych : 

• Wartość nominalna należności. 

• Wykazywanie należności jednostki opłaconych kartą płatniczą. 

• Prawidłowe wykazywanie nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania 

nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. 

 

7. Rb-ZN  - sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Pań-

stwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 

zleconych : 

• Prawidłowe wykazywanie danych dotyczących należności, środków na rachunku i go-

tówki  Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi usta-

wami. 



 
 
8. Odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekaza-
nia sprawozdań jednostkowych i zbiorczych – istotne elementy i wybrane przy-
kłady z orzecznictwa. Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
w zakresie sprawozdawczości ? 

9.  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 

 

 


