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W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 1. „Ogólne 

zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” część „Określenie roku obrotowego 

i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych” otrzymuje nowe brzmienie 

zamieszczone poniżej:  

 

1. „Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 

stycznia do 31 grudnia. 

2. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których 

sporządza się: 

a) deklarację ZUS; 

b) deklarację PFRON; 

c) deklarację VAT-7 oraz 

d) sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra  

Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2018, poz.109) i sprawozdania w zakresie ogółu operacji 

finansowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 

2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1773). 

3. Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: 

a) sprawozdanie Rb 27S z wykonania planów dochodów budżetowych; 

b) sprawozdanie Rb 28S z wykonania planów wydatków budżetowych. 

4. Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania: 

a) sprawozdanie Rb 27S z wykonania planów dochodów budżetowych; 

b) sprawozdanie Rb 28S z wykonania planów wydatków budżetowych; 

c) sprawozdanie Rb 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o 

którym mowa w art.223. ust.1 uofp; 

d) sprawozdanie Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych; 

e) sprawozdanie Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji; 

f) sprawozdanie Rb 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom; 

g) sprawozdanie Rb ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa.  

5. Za okresy półroczne składa się: 

a) sprawozdanie Rb 27S z wykonania planów dochodów budżetowych; 

b) sprawozdanie Rb 28S z wykonania planów wydatków budżetowych; 

c) sprawozdanie Rb 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o 

którym mowa w art.223. ust.1 uofp; 

d) sprawozdanie Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych; 

e) sprawozdanie Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 

i gwarancji; 
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f) sprawozdanie Rb 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom; 

g) sprawozdanie Rb ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa. 

6. Za rok składa się: 

1) sprawozdania budżetowe: 

a) sprawozdanie Rb 27S z wykonania planów dochodów budżetowych; 

b) sprawozdanie Rb 28S z wykonania planów wydatków budżetowych;  

c) sprawozdanie Rb 34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o 

którym mowa w art.223. ust.1 uofp;  

d) sprawozdanie Rb 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom;  

e) sprawozdanie Rb N o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych; 

f) sprawozdanie Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 

i gwarancji; 

g) sprawozdanie Rb ZN o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa;  

h) sprawozdanie Rb UN uzupełniające;  

i) sprawozdanie Rb UZ uzupełniające.  

 

2) Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Zespół Szkolno-Przedszkolny 

sporządza sprawozdanie finansowe obejmujące: 

a) bilans jednostki budżetowej według załącznika nr 5 do 

„rozporządzenia”; 

b) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) według załącznika nr 

10 do „rozporządzenia”; 

c) zestawienie zmian w funduszu jednostki według załącznika nr 11 do 

„rozporządzenia”, 

 

3) deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

7. Wszystkie operacje gospodarcze ujmowane są w księgach rachunkowych i 

wykazywane w sprawozdaniach budżetowych i finansowych zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną.” 

 


