
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej - rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). 

 

 

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZMIAN W SPRAWOZDANIACH BUDŻETOWYCH 



PROGRAM SZKOLENIA: 
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

-  zmiany objęły formularze i instrukcje sporządzania sprawozdań: 

1. Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta 

na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do 

rozporządzenia; 

2. Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; 

wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; 

3. Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 

terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do 

rozporządzenia; 
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PROGRAM SZKOLENIA: 

4. Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych 

zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do 

rozporządzenia; 

5. Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki 

samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do 

rozporządzenia;  

6. Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 

do rozporządzenia; 

7. Rb-WSa – wydatki strukturalne - likwidacja obowiązku sporządzania 

sprawozdania 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
BUDŻET PAŃSTWA 

1. Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór 

sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

2. Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego 

funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do 

rozporządzenia; 

3. Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania 

stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia; 

4. Rb-28 Program WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 

państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z 

budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania 

stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia; 
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PROGRAM SZKOLENIA: 

ŚRODKI EUROPEJSKIE 

1. Rb-27UE – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 

środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do 

rozporządzenia; 

2. Rb-Z-PPP w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa 

publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli 

zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym 
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PROGRAM SZKOLENIA: 
BUDŻET PAŃSTWA 

5. Rb-FUS– sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu 

finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania 

stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia; 

6. Rb-FER – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu 

finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi 

załącznik nr 33 do rozporządzenia 

7. Rb-WSb – wydatki strukturalne - likwidacja obowiązku sporządzania 

sprawozdania 
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Wprowadzenie 
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 Dnia 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone nowe 

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 

2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 

2018 r. poz. 109). Konieczność wprowadzenia zmian 

wynikała z potrzeby doprecyzowania przepisów i 

poszerzenia danych sprawozdawczych oraz likwidacji 

sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach 

strukturalnych w związku ze zmianą uofp. 

 Skondensowane informacje na temat zmian w 

sprawozdawczości znajdą Państwo w PRB nr 2/2018. 



Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów 

podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu 
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 Wyodrębniono dodatkową kolumnę 

dotyczącą kwot będących skutkiem finansowym 

wydanych w latach poprzednich decyzji o 

rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. 

Ma to umożliwić lepszą analizę wpływu 

udzielonych ulg na podstawie decyzji wydanych 

przez organ podatkowy zgodnie z Ordynacją 

podatkową na sytuację finansową gmin. 



Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów 

budżetowych samorządowej jednostki 

budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego 
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1) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od 

nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego, powinny być wyliczone na podstawie 

prowadzonych rejestrów i ewidencji (§ 3 ust. 1 pkt 6), 

2) w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą – Ordynacja podatkowa”, 

obliczone za okres sprawozdawczy” (§ 3 ust. 1 pkt 11),  



Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów 

budżetowych samorządowej jednostki 

budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego 
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a) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych wykazywane 

w tej kolumnie dane powinny wynikać z decyzji wydanych 

przez właściwe organy gminy lub miasta na prawach 

powiatu, w kolumnie tej nie wykazuje się kwot wynikających 

z decyzji wydanych na podstawie 67d § 1 ustawy– 

Ordynacja podatkowa, 

b) w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu 

płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź 

ograniczenia poboru skutki wykazane w tej kolumnie 

powinny wynikać z wydanych decyzji organu podatkowego, 

ponadto wykreślono zdanie, że wykazane kwoty nie muszą 

wynikać z rejestrów przypisów i odpisów, 



Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów 

budżetowych samorządowej jednostki 

budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego 
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3) skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych 

ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji 

wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – 

Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy, 

dotyczące deklaracji na podatek za lata ubiegłe, korekt deklaracji 

na podatek za lata ubiegłe, powinny być wykazywane za okresy 

sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników 

deklaracje za lata ubiegłe (§ 3 ust. 1 pkt 12),  

4) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty subwencji 

ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy 

jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym po 

pomniejszeniu o dokonane zwroty (§ 3 ust. 5 pkt 3); 



Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego 
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1) wydatki należy wykazywać w kolumnie „Plan (po zmianach)” 

zgodnie z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” 

sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, a w 

kolumnie „Wykonanie” zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie 

„Wydatki wykonane” sprawozdania z wykonania planu wydatków 

budżetowych (§ 12 pkt 2), 

2) po stronie przychodów i rozchodów, kredyty, pożyczki i papiery 

wartościowe wykazuje się łącznie, w jednym wierszu (§ 12 pkt 5 lit. 

a, b), 

 



Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego 

13 

3) w części F. „Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których 

mowa w art. 242 (Zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane 

wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z ubiegłych lat) i 243 (Pozostałe ograniczenia 

dotyczące uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego) ustawy 

o finansach publicznych” - dane w zakresie planowanych i 

wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę 

przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638, z późn. zm.) należy wykazywać w oddzielnych wierszach 

(§ 15 pkt 8 i 9), 

 



Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 

jednostki samorządu terytorialnego 
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4) ponadto dodano tabele: 

a) G. „Przychody i rozchody na realizację programów i 

projektów realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych” (§ 16),  

b) H. „Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek 

samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu 

zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych 

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na 

poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 

współtworzące związek” (§ 17). 

 



Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów 

finansowych samorządowych zakładów budżetowych 
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Zmiana wiąże się z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług 

VAT dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadzoną ustawą z 

dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 

towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych 

przeznaczonych na realizacje projektów finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454, z późn. zm), 

zgodnie z którą to jednostka samorządu terytorialnego rozlicza z 

urzędem skarbowym podatek VAT wraz ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi, w tym z samorządowymi zakładami budżetowymi. 

Zatem rozliczenia z urzędem skarbowym dokonuje jednostka 

samorządu terytorialnego, a nie samorządowy zakład budżetowy. 



Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach 

bankowych jednostki samorządu terytorialnego 
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 W odniesieniu do sprawozdania Rb-ST o stanie środków 

na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 

doprecyzowano zapis odnoszący się do dowodów bankowych, na 

podstawie których jednostka samorządu terytorialnego wykazuje 

stan środków na rachunku budżetu, poprzez wykreślenie 

wyrazów „zgodnych z zapisami w księgowości banku” (§ 22 ust. 

1 i 2). 



Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach 

związanych z wykonywaniem zadań z zakresu AR oraz 

innych zadań zleconych JST ustawami 
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 Doprecyzowano w sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach 

związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami kwestie wykazywania dopłat dla 

jednostek samorządu terytorialnego do dotacji na zadania z 

zakresu administracji rządowej. 



JST – przekazywanie korekt sprawozdań 

budżetowych (załącznik 36) 
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 W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w 

zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

doprecyzowano przepisy w zakresie stosowania liczb kontrolnych 

(wykreślenie w § 23 ust. 1 i 2) oraz przepisy w zakresie 

przekazywania korekt sprawozdań do regionalnych izb 

obrachunkowych i Ministerstwa Finansów:  

 zbiorcze miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28S z wykonania 

planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 

budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za styczeń, 

listopad i grudzień, w których stwierdzono nieprawidłowości, nie 

były przekazywane do regionalnych izb obrachunkowych ani do 

Ministerstwa Finansów (§ 24 ust. 1),  



JST – przekazywanie korekt sprawozdań 

budżetowych (załącznik 36) 
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 korekty sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu 

wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki 

samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku 

budżetowego za II kwartały jednostki samorządu 

terytorialnego przekazywały do właściwej regionalnej izby 

obrachunkowej w terminie do dnia 30 września roku 

budżetowego. 

Zmieniono termin sporządzania i przekazania korekty 

sprawozdań, o których mowa w § 24 w ust. 2-6 zamiast „5 dni 

od dnia stwierdzenia nieprawidłowości” wprowadzono „5 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości” (§ 24 ust. 9). 



JST – przekazywanie korekt sprawozdań 

budżetowych (załącznik 36) 
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Doprecyzowano przepisy w zakresie przekazywania korekt 

sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i 

Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Sprawozdania Rb-

27ZZ i Rb-50 za I, II i III kwartały mogły być korygowane w 

terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdań 

odpowiednio przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, 

jednostki obsługujące lub zarządy jednostek samorządu 

terytorialnego.  



Zmiany w zakresie budżetu środków europejskich 
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 W zakresie budżetu środków europejskich w załączniku 

nr 35 (w instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie 

budżetu środków europejskich) w § 3 uaktualniono przepisy 

dotyczące nazwy agencji wykonawczej i symbolu 

dysponenta odpowiedniej części budżetowej. Zmiany te 

wynikają z wejścia w życie z dniem 1 września 2017 r. ustawy z 

dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 

Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), na 

mocy której jedyną akredytowaną agencją płatniczą do obsługi 

środków wspólnej polityki rolnej na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 



Zmiany w zakresie budżetu środków europejskich 
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 W instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków 

europejskich w § 5 uzupełniono pkt 10 poprzez wskazanie, że w przypadku 

zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa zwroty 

dotyczące płatności z lat ubiegłych w systemie BGK-ZLECENIA są 

przypisywane do aktualnego dysponenta części budżetowej zgodnie z 

uzyskanymi informacjami w trakcie wyjaśniania zwrotów i 

wykazywane w ramach „Danych uzupełniających do sprawozdania Rb-

28UE (I)” przez tego dysponenta. Potrzeba wprowadzenia powyższego 

uzupełnienia wynika z faktu przejęcia przez nowych dysponentów części 

projektów, dla których środki były wypłacone w ramach poprzednio 

obowiązujących części budżetowych.  



Zmiany w zakresie budżetu środków europejskich 
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Ponadto zmieniono brzmienie § 11 pkt 2 i 3 poprzez wykreślenie 

wyrazów „jednostkom samorządu terytorialnego”. Zmiany związane 

są z faktem, że w perspektywie finansowej 2014-2020 z budżetu 

środków europejskich nie są dokonywane płatności w ramach 

części budżetowej 85, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. 

W zakresie udostępniania sprawozdań budżetu środków 

europejskich zmieniono wyrazy „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi” na wyrazy „minister właściwy do spraw rozwoju wsi” w celu 

uniknięcia potrzeby zmiany rozporządzenia w tym zakresie, w 

przypadku zmian nazw i kompetencji właściwych ministrów 

 



Zmiany dotyczące sprawozdania o stanie zobowiązań 

wynikających  

z umów partnerstwa publiczno-prywatnego 
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W sprawozdaniu Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań wynikających z umów 

partnerstwa publiczno-prywatnego wykreślono następujących wierszy 

sprawozdania: 

1) A6. wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów 

partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny okres 

sprawozdawczy (wydatki) 

2) A7. wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów 

partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny rok 

budżetowy (wydatki) 

3) A9. wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego 

planowanych do zaciągnięcia w następnym roku budżetowym. 

 



Zmiany dotyczące sprawozdania o stanie zobowiązań 

wynikających  

z umów partnerstwa publiczno-prywatnego 
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Ponadto, zostały doprecyzowane następujące pozycje instrukcji: 

1) § 1 ust. 3 zmiana podmiotu, któremu są przekazywane 

ewentualne korekty sprawozdania z „jednostki nadrzędnej” na 

„Ministerstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny”, czyli 

podmiotów, które otrzymują te sprawozdania w wersji 

pierwotnej, 

2) § 2 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 5 doprecyzowano informacje na temat 

metodologii obliczeń, celem ułatwienia sporządzenia 

przedmiotowego sprawozdania przez kierowników jednostek, 

3) § 3 pkt 2 doprecyzowano definicję przedsiębiorcy zagranicznego 

 



Rb-27 – sprawozdanie z wykonania planu 

dochodów budżetowych. 
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 W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w 

zakresie budżetu państwa (załącznik nr 34) rozszerzono definicję 

środków w drodze o wpłaty z tytułu dochodów, dokonanych w 

placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), w biurze 

usług płatniczych, w instytucji płatniczej oraz w instytucji 

pieniądza elektronicznego. Powyższa zmiana ma na celu 

wprowadzenie przepisu stanowiącego, że ww. dochody powinny być 

wykazywane w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów 

budżetowych jako dochody wykonane 



Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego państwowego funduszu celowego 
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W sprawozdaniu dostosowano nazewnictwo do ustawy budżetowej w zakresie 

wykazywania stanu funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego. 

Uaktualniono również katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze 

celowe:  

 uchylono przepisy nadające Funduszowi Promocji Twórczości symbol dla 

celów sprawozdawczości budżetowej w związku z jego likwidacją – art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1639), 

 



Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego państwowego funduszu celowego 
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 nadano dla celów sprawozdawczych symbole dla utworzonych: 

 Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – art. 1 pkt 

66 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach 

hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88), 

 Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 

czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595). 

Zmiana § 4 pkt 1 lit. c ma na celu ujęcie w jednym miejscu sprawozdań 

sporządzanych przez placówki i zapewnienie jego uniwersalności. Zmiana ta 

uwzględnia uregulowania art. 163 ustawy o finansach publicznych do 

sporządzania sprawozdań przez placówki. 

 



Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i 

wynagrodzeniach 
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 

ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1139), usunięto w sprawozdaniu Rb-

70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach grupę pracowniczą 

aplikanci sądowi i prokuratorscy, ponieważ brak jest potrzeby 

wyodrębniania tej grupy pracowniczej - system kształcenia nie 

przewiduje zatrudniania aplikantów na etatach. 



Rb-28 Program WPR – z wykonania planu wydatków budżetu 

państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 

pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
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Dostosowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-28 Program WPR z 

wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację 

Wspólnej Polityki Rolnej do obowiązujących w perspektywie finansowej 

2014-2020 przepisów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT. 

Natomiast w zakresie sprawozdań Rb-28 Programy wprowadzono przepis, że 

w kolumnie „Nazwa Programu” punkty oraz programy w ramach punktów 

mogą być uszeregowane w kolejności innej, niż podana we wzorze tego 

sprawozdania. Ponadto w formularzu sprawozdania Rb-28 Programy 

zmieniono nazwę programu z „Małopolski RPO 2014-2020” na „RPO 

Województwa Małopolskiego 2014-2020”. Zmiana ma charakter 

porządkujący. 



Rb-FUS – sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu 

finansowego FUS; Rb-FER - sprawozdanie z wykonania wybranych 

elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego 
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W zakresie sprawozdań Rb-FUS oraz Rb-FER wskazano Główny Urzęd 

Statystyczny jako jednostkę otrzymującą te sprawozdania. W związku z tym 

dokonano odpowiednich zmian w terminarzu przekazywania sprawozdań w tym 

zakresie. Dostęp do danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-FUS i Rb-FER 

niezbędny jest do wywiązywania się przez GUS z obowiązków wynikających z 

rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu 

Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zmienionego rozporządzeniem 

Rady (UE) nr 679/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. oraz rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 220/2014 z dnia 7 marca 2014 r.), a także z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii 

Europejskiej 



Rb-WSa i Rb-WSb – wydatki strukturalne - likwidacja obowiązku 

sporządzania sprawozdania 
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 Dostosowano również przepisy w związku ze zmianą 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, dokonaną ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2017-2020 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), 

uchylającą obowiązek sporządzania przez jednostki sektora 

finansów publicznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o 

poniesionych wydatkach strukturalnych. Zmiany przepisów 

wynikają ze zmiany metodologii weryfikacji zasady dodatkowości 

dla okresu programowania 2014-2020.  



Rb-WSa i Rb-WSb – wydatki strukturalne - likwidacja obowiązku 

sporządzania sprawozdania 

33 

Zgodnie z art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. weryfikacja zasady dodatkowości 

polega na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji 

rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma 

obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii 

interwencji. Przepis ten eliminuje potrzebę stosowania przez jednostki 

zaliczane do sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków 

strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań z poniesionych wydatków 

strukturalnych.  

Ponadto w przepisach przejściowych wskazano, że jednostki nie sporządzają 

sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2017 i korekt sprawozdań Rb-WSa i 

Rb-WSb dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych. 

 



THE END 

 

Dziękuję  
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