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KOMPENSATY, ZWROTY, REFUNDACJE WYDATKÓW A DYREKTYWA 2013/34  
- LEGALNIE NIELEGALNY POZABUDŻET 

 
 
Jak wynika z ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie stosowania prawa 
Unii Europejskiej (M.P.04.20.359), dyrektywy skierowane są do państw członkowskich, określają cel, 
który powinien zostać osiągnięty w wyznaczonym terminie. Wybór metody i sposobu realizacji celu leży 
w gestii państw członkowskich. Warunkiem związania podmiotów przepisami dyrektywy jest wdrożenie 
przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego. 
 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie 
rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych 
sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 
29.06.2013, s. 19), zwana dalej „dyrektywą 2013/34” weszła w życie w dniu 19 lipca 2013 roku.  
 
Artykuł 6 dyrektywy 2013/34 normuje ogólne zasady sprawozdawczości finansowej. Należą do nich 
następujące zasady: 
 
1. Pozycje prezentowane w rocznym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są ujmowane i 
wyceniane zgodnie z następującymi zasadami ogólnymi: 
a) przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuować działalność; 
b) zasady polityki rachunkowości i podstawy wyceny są stosowane konsekwentnie w kolejnych latach 
obrotowych; 
c) ujmowanie i wycena odbywają się zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, w szczególności: 
(i) ujmować można jedynie zyski wypracowane na dzień bilansowy, 
(ii) należy ująć wszystkie zobowiązania powstałe w trakcie danego lub poprzedniego roku obrotowego, 
nawet jeśli informacje o takich zobowiązaniach zostaną uzyskane dopiero w okresie między dniem 
bilansowym a dniem sporządzenia bilansu, oraz 
(iii) należy ująć wszelkie ujemne korekty wartości, niezależnie od tego, czy wynikiem finansowym roku 
obrotowego jest zysk, czy też strata; 
d) kwoty ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat są obliczane zgodnie z zasadą memoriału; 
e) bilans otwarcia na początek każdego roku obrotowego odpowiada bilansowi zamknięcia na 
zakończenie poprzedniego roku obrotowego; 
f) składniki pozycji aktywów i pasywów są wyceniane osobno; 
g) zabrania się dokonywania jakichkolwiek kompensat między pozycjami aktywów i pasywów lub między 
pozycjami przychodów i kosztów; 
h) pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu są ujmowane i prezentowane z uwzględnieniem treści 
ekonomicznej danej transakcji lub umowy; 
i) pozycje ujęte w sprawozdaniu finansowym są wyceniane zgodnie z zasadą ceny zakupu lub kosztu 
wytworzenia; oraz 
j) wymogi określone w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji, 
ujawniania i konsolidacji nie muszą być stosowane, gdy ich przestrzeganie jest nieistotne. 
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. g) państwa członkowskie mogą w określonych przypadkach 
zezwolić lub nakazać, by jednostki dokonywały kompensat między pozycjami aktywów i pasywów lub 
między pozycjami przychodów i kosztów, pod warunkiem że kwoty podlegające kompensacji są w 
informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych wyrażone jako kwoty brutto. 
3. Państwa członkowskie mogą zwolnić jednostki z wymogów ust. 1 lit. h). 
4. Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres ust. 1 lit. j) do prezentacji i ujawnień. 
5. Poza kwotami ujmowanymi zgodnie z ust. 1 lit. c) ppkt (ii) państwa członkowskie mogą zezwolić lub 
nakazać, aby ujmowane były wszystkie dające się przewidzieć zobowiązania i potencjalne straty 
powstałe w trakcie danego lub poprzedniego roku obrotowego, nawet jeśli informacje o takich 
zobowiązaniach lub stratach zostaną uzyskane dopiero w okresie między dniem bilansowym a dniem 
sporządzenia bilansu. 
 
Dyrektywą 2013/34 już dwa razy była implementowana do naszego krajowego porządku prawnego. Po 
raz pierwszy stało się to w efekcie obowiązujących od 5 września 2014 roku  nowelizacji ustawy z dnia 



29 września 1994 roku o rachunkowości odnośnie jednostek mikro. Wykreślono również wówczas  z 
katalogu podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych państwowe fundusze celowe 
z uwagi na fakt, że państwowy fundusz celowy stanowi – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy o 
finansach publicznych – wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w 
ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie. Dlatego też zdarzenia dotyczące 
państwowego funduszu celowego powinny być ujmowane w księgach rachunkowych i wykazywane w 
sprawozdaniu finansowym jednostki obsługującej dysponenta tego funduszu. Do końca 2017 roku 
wynikało to z § 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Począwszy od 1 stycznia 2018 roku 
identyczne zapisy znajdują się w paragrafie 24 nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 
dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911.). Oczywiste jest zatem, iż bezzasadne jest 
stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do państwowych funduszy celowych, w tym do funduszu 
pracy. Nikt jednak się tymi przepisami nie przejmuje. 
 
Po raz drugi zmiany ustawy o rachunkowości związane z implementacją Dyrektywy 2013/34 zostały 
opublikowane w ustawie z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2015.1333) i obowiązują od 23 września 2015 roku ze skutkiem od 1 stycznia 2016 
roku (art. 6). W ustawie tej dokonano również zmiany zasad nadrzędnych rachunkowości, w tym zasady 
rzetelności i istotności oraz zasady porównywalności.  
 
Trochę to dziwne, ale wszystko na to wskazuje, że dyrektywa 2013/34 najzwyczajniej w świecie jest 
łamana jest jednostki budżetowe tylko dlatego, że rozporządzenia wykonawcze do ustawy o finansach 
publicznych opracowane przez Ministerstwo Finansów, wręcz nakazują ją łamać. Oliwy do ognia dolewa 
MRPIPS oraz wojewodowie w zakresie tzw. kompensat, zwrotów, refundacji wydatków szczególnie na 
zadania zlecone i w zakresie zadań finansowanych z funduszu pracy. 
 
Dzieje się tak już od wielu lat. Jest to zaszłością zapisów starego rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz 
szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i 
gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U.00.122.1333), czy za sprawą ciut młodszego 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 
oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz.U.05.23.190), czy też za sprawą 
obowiązującego do końca 2010 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w 
sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw 
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną 
(Dz.U.06.116.783), czy też za sprawą najnowszego, aktualnie obowiązującego od 1 stycznia 2011 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 
(Dz.U.2015.1542 j.t. z p.zm.) oraz błędnych jak się wydaje interpretacji. Problem ten dotyczy interpretacji 
następujących przepisów: 
 
 § 19. 1. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 
tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku 
budżetowym. 
 2. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 
poprzednich latach budżetowych są stanowią dochody budżetu państwa. 

 
Zdaniem niektórych, w świetle powyższych przepisów, wszystkie państwowe i samorządowe jednostki 
budżetowe mają prawo do kompensowania zwrotów, refundacji, zmniejszeń wydatków bez 
konieczności odprowadzania ich jako dochody do budżetu, nawet w przypadku gdy zwrot wydatku 
otrzymywany jest od innego podmiotu niż podmiot, którego dotyczył wydatek.  

 



W ujęciu praktycznym oznacza to, że w ewidencji księgowej owe "zwroty" były i są ujmowanie zapisem 
ujemnym t.j. „stornem czerwonym” lub zapisem dodatnim tj. "stornem czarnym" i nie są odprowadzane 
jako dochód do budżetu. Przykładowo w ten sposób, tzn. z użyciem zapisu stornującego, księgowane 
są w niektórych przypadkach zwroty części kosztów energii od podmiotów podnajmujących 
pomieszczenia jednostki, czy też zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników lub refundacje 
wynagrodzeń zatrudnianych absolwentów i bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.  
 
Przykład księgowań: 
 
 
 
 
 
                                             +                           wydatek                      + 
 
 
 
 
                                               -   zwrot wydatku "storno czerwone"     - 
 
 
 
                                       +             zwrot wydatków "storno czarne"                  + 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Wszystko zatem na to wskazuje, iż od kilku lat powszechnie naruszany jest artykuł 6 dyrektywy 2013/34 
ustęp 1 pkt 6 i pkt 7. Z przepisów  dyrektywy 2013/34 wynika bowiem, iż:  
 
f) składniki pozycji aktywów i pasywów są wyceniane osobno; 
g) zabrania się dokonywania jakichkolwiek kompensat między pozycjami aktywów i pasywów 
lub między pozycjami przychodów i kosztów; 
 
Nieuniknionym skutkiem ujmowania „stornem czerwonym lub czarnym” zwrotu wydatków jest powstanie 
w jednostce budżetowej „niewykazywanego nielegalnego pozabudżetu”, gdyż środki pieniężne 
ujmowane tą metodą nie są wykazywane w sprawozdawczości budżetowej ani jako wydatek, ani jako 
dochód, co oznacza, że są faktycznie środkami pozabudżetowymi nieujmowanymi zarówno w 
sprawozdawczości budżetowej jak i w planowaniu budżetowym. Taka szara strefa budżetu. 

 
Z całą stanowczością można zatem stwierdzić, że tym samym łamana jest dyrektywa 2013/34 a budżety 
jednostek są niedoszacowane, gdyż niektóre zadania mimo iż są faktycznie wykonywane przez 
jednostki budżetowe i mają swoje źródło finansowania, to nie są ujmowane w planach finansowych 
jednostek je wykonujących tylko dlatego, że służby finansowo-księgowe księgują je na zmniejszenie 
wydatków powołując się na przepisy wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów oraz na 
opinie departamentów odpowiedzialnych za budżet w MF i w MRPIPS, czy też opinie Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, które błędnie interpretują wskazane wyżej przepisy.  
  
Tak postępujące jednostki budżetowe popełniły czyn, który zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz.U.2018.1458 j.t. z p.zm.) stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Chodzi tu o to, że 
jednostka budżetowa księgując stornem łamie zasadę powiązania brutto z budżetem, które oznacza że 
środki na wydatki jednostka budżetowa otrzymuje z budżetu, a zrealizowane dochody odprowadza na 
dochody budżetu ( za wyjątkiem oczywiście tzw. dochodów własnych oświaty, czy też placówek). 

zapis techniczny 

czyszczący 

Konto kosztów Konto wydatków 



Zasada powiązania brutto z budżetem określona jest w artykule 11 ustęp 1 obecnie obowiązującej 
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. z p.zm.) i stanowi, że: 
 

 Art. 11. 1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a 
pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Z powyższych przepisów ustawy o finansach publicznych jasno przecież wynika, że jednostka 
budżetowa ma obowiązek stosować zasady gospodarki finansowej określone ustawą o finansach 
publicznych, a to oznacza, że z wyjątkiem dochodów własnych w oświacie (i w placówkach 
dyplomatycznych) jednostka budżetowa jest powiązana "brutto" z budżetem swojej jednostki 
samorządu terytorialnego, czy też z budżetem państwa i nie wolno w jednostce tej księgować dochodów 
„stornem czerwonym lub czarnym” na zmniejszenie jej wydatków. Jednakże, przykładowo jednostki 
budżetowe oświaty na mocy artykułu 11a lub 223 ustawy o finansach publicznych i na zasadach tam 
ustanowionych mają prawo gospodarować dochodami własnymi. Jeżeli zatem organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podejmie na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych 
uchwałę o ujmowaniu na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych oświaty z zwrotu 
wydatków, refundacji, dofinansowań, itp., lub jeżeli oświatowa jednostka budżetowa będzie miała prawo 
i zgodę na otwarcie konta dochodów własnych to służby finansowo-księgowe nie będą zmuszone do 
szukania pieniędzy w „nielegalnym pozabudżecie” poprzez ujmowanie zwrotów wydatków „stornem 
czerwonym lub czarnym”, lecz będą owe zwroty legalnie ujmować w ramach prowadzonych kont 
dochodów własnych nie mając obaw, że budżet tych środków im nie zwróci w formie środków na 
wydatki, a pieniądze te jednostka będzie miała w swojej dyspozycji i zaistnieją one w „legalnym 
pozabudżecie” w formie dochodów własnych.  
 
Szkoda tylko, że zlikwidowano rachunki dochodów własnych w pozostałych jednostkach, a szczególnie 
państwowych inspekcjach i inspektoratach i nie ma żadnej możliwości aby ten system zastosować np. 
w administracji zespolonej. 
 
Warto również zauważyć, że jeżeli np. szkoła jest jednostką budżetową jednostki samorządu 
terytorialnego to przepis paragrafu 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku 
jej nigdy nie dotyczył, podobnie jak nie dotyczył samorządowych jednostek budżetowych przepis 
paragrafu 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku, i jak nie dotyczył przepis 
paragrafu 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku, gdyż odnosi się on do 
państwowych jednostek budżetowych, a szkoła założona i prowadzona przez jednostkę samorządu 
terytorialnego jest samorządową jednostką budżetową. 
 
Przepisy powyższych rozporządzeń nie mogły i nie mogą być stosowane w samorządowych 
jednostkach budżetowych, gdyż związane były i są one z wykonywaniem budżetu państwa, a nie 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Ujmowanie „stornem czerwonym lub czarnym” kompensowania zwrotów, refundacji, zmniejszeń i 
wznowień wydatków jest nieprawidłowe również w świetle postanowień przepisów ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2018.395 j.t. z p.zm.).  
 
Zgodnie bowiem z artykułem 25 ustęp 1 pkt. 2 „storno czerwone” lub „storno czarne” może być używane 
do korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych. Ujmując zatem zwroty, refundacje, 
zmniejszenia i wznowienia wydatków  techniką storna jako błąd w zapisie księgowym, służby finansowo-
księgowe negują rzeczywistość i fundamentalną zasadę rachunkowości - zasadę true and fair view tj. 
zasadę wiernego i rzetelnego obrazu. Ponadto wylansowane przez błędną praktykę zapisy dla czystości 
obrotów po stronie Wn i Ma konta 130 naruszają w oczywisty sposób zasadę podwójnego zapisu.  
 
Ujmowane technika storna zdarzenia są przecież efektem różnych umów, czy też postanowień innych 
przepisów i powinny być ujmowane w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną, a nie 
treścią wynikającą z zapisu w umowie, czy też z treścią prawną wynikającą z innych przepisów 
(konieczność odróżnienia treści ekonomicznej od treści prawnej). Zgodnie przecież z wyżej 
przytoczonym art. 6 ustęp 1 lit. h dyrektywy 3013/34 i zgodnie z postanowieniami artykułu 4 ustęp 2 
ustawy o rachunkowości zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych 
i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  



 
Chodzi bowiem o to, że kompensowanie „stornem czerwonym lub czarnym” zwrotów, refundacji, 
zmniejszeń i wznowień wydatków oznacza, że należne jednostce przychody, w rozumieniu przychodów 
wg. ustawy o rachunkowości, mają nieprawidłową treść ekonomiczną i nie są ujmowane w księgach 
rachunkowych na kontach zespołu „7”.  Treść ekonomiczna zwrotu np. części kosztów energii od 
podmiotów podnajmujących pomieszczenia jednostki jest przecież taka, że jednostka ma należność, 
gdyż obciąża podmiot notą lub „refakturą” zgodnie z umową o zwrocie wydatków. Treść ekonomiczna 
np. zwrotu za rozmowy telefoniczne od pracowników również oznacza, że jednostka ma należność od 
pracownika, a za refundacje wynagrodzeń zatrudnianych absolwentów i bezrobotnych finansowanych 
z Funduszu Pracy jednostka ma należność od Starosty, z którym podpisała umowę o refundację. 
Ponadto, kompensowanie „stornem czerwonym lub czarnym” zwrotów, refundacji, zmniejszeń i 
wznowień wydatków łamie jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości, tj. zasadę indywidualnej wyceny 
znaną również pod nazwą zasady zakazu kompensat: 
 
 Art.7. 3. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i 
związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie 
można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów 
i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.  
 
Jednostki kompensujące „stornem czerwonym lub czarnym” zwroty, refundacje, zmniejszenia i 
wznowienia wydatków naruszają zatem zasadę zakazu kompensat, gdyż kompensują (wg. treści 
ekonomicznej) należności jednostki ze zobowiązaniami, co jest zabronione o ile należność i 
zobowiązanie dotyczy różnych podmiotów (stron).  
 
Jednostki te naruszają również przepisy art. 6 ustęp 1 lit „f” i litera „g” dyrektywy 2013/34, które wyraźnie 
stanowią iż: 
 
f) składniki pozycji aktywów i pasywów są wyceniane osobno; 
g) zabrania się dokonywania jakichkolwiek kompensat między pozycjami aktywów i pasywów 
lub między pozycjami przychodów i kosztów; 
 

 
Nie można przecież kompensować zwrotu części kosztów energii od podmiotów podnajmujących 
pomieszczenia, czyli należności od podmiotu podnajmującego ze zobowiązaniem jednostki wobec 
zakładu energetycznego, czyli zobowiązania jednostki za zużytą energię, gdyż należność jest od innego 
podmiotu niż zobowiązanie. Podobnie w przypadku zwrotu za rozmowy telefoniczne od pracowników, 
gdyż zobowiązanie jednostki dotyczy np.: TPSA, a należność dotyczy pracownika, chyba, że potrącenie 
nastąpi za zgodą pracownika z listy płac (rozrachunek tego samego rodzaju i wtedy kompensata jest 
dozwolona). Refundacje wynagrodzeń zatrudnianych absolwentów i bezrobotnych finansowanych z 
Funduszu Pracy oznaczają, że jednostka ma należność od Starosty, z którym podpisała umowę o 
refundację, a zobowiązanie wobec absolwenta lub bezrobotnego, z którym jednostka musiała przecież 
zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Nie wolno kompensować zobowiązania wobec pracownika 
zatrudnionego na czas określony z należnością od Starosty. Także dofinansowania do dożywiania 
dzieci na szkolnych stołówkach oznacza, że szkole z tego tytułu należą się środki od jednostek opieki 
społecznej i nie można kompensować tych należności ze zobowiązaniami związanymi z 
przygotowywaniem posiłków. W tym jednak przypadku, sprawa się komplikuje, o ile szkoła i OPS są 
jednostkami budżetowymi tej samej jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli dofinansowanie z OPS-
u będzie w szkole ujmowane jako dochody, na podstawie faktury lub noty, którą szkoła obciąży OPS, to 
może dojść do „przeszacowania budżetu” polegającego na zdublowaniu wydatków związanych z 
dożywianiem dzieci, gdyż środki przekazywane szkole przez OPS, będą w OPS traktowane jako 
wydatek budżetowy, a w szkole zakup artykułów związanych z przygotowaniem posiłków również 
będzie wydatkiem budżetowym, a to oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego otrzyma od szkoły 
sprawozdanie o dochodach RB27S i sprawozdanie o wydatkach RB28S oraz od OPS sprawozdanie o 
wydatkach RB28S, co oznacza zdublowanie wydatków i wykazanie nieprawdziwych dochodów tj. ich 
przeszacowanie. Ewentualne ujmowanie dofinansowania dożywiania finansowanego z OPS w szkole 
na dochodach własnych (dawniej na przychodach środka specjalnego) szkoły również jest 
nieprawidłowością i również doprowadza do przeszacowania budżetu, tym razem jednak po stronie 
przychodów i wydatków dochodów własnych (dawniej środków specjalnych). Trudno bowiem zgodzić z 
poglądem, że będące już w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego środki pieniężne przelane do 
OPS jako środki na wydatki, mogą równocześnie być dochodem własnym (dawniej przychodem środka 



specjalnego), gdyż cały czas były one własnością jednostki samorządu terytorialnego. Problem ten 
można rozwiązać w dość łatwy sposób dostosowując układ plan finansowy jednostki samorządu 
terytorialnego do jednostek i faktycznego miejsca realizacji zadania, tj. ośrodka powstawania kosztu. 
Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, oprócz zwyczajów, aby dożywianie dzieci realizowane w 
szkolnych stołówkach było planowane i wykazywane jako wydatek szkoły we właściwym rozdziale działu 
klasyfikacji budżetowej zadań opieki społecznej. Można też inaczej rozwiązać ów problem, np. 
eliminując wzajemne rozliczenia na stosownym arkuszu wyłączeniowym. Analogiczny problem 
"przeszacowania" dochodów związany jest z wyżej przytoczonymi przepisami starych o obecnie 
obowiązujących rozporządzeń Ministra Finansów. Uzyskane bowiem przez państwowe jednostki 
budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane są jako 
dochody budżetu. A zatem skoro źródłem finansowania owych "zwracanych" wydatków były w 
poprzednim roku dochody i środki te w roku następnym znów są dochodami to oczywiste jest, że w 
część dochodów w budżecie państwa jest wykazywana nieprawidłowo i dochody są dublowane. 
Problem ten można rozwiązać traktując owe środki jako zwrot niewykorzystanych środków na wydatki. 
Szkoda tylko, że Ministerstwo Finansów o tym nie pomyślało. Z drugiej zaś może było to działanie 
celowe, gdyż w czasach „dziury” budżetowej każde nawet to kreatywne księgowanie pozwoli ją 
zmniejszyć. 
 
Podsumowując: w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości wobec faktu iż polskie przepisy o 
rachunkowości budżetowej, w tym nowy plan kont na rok 2018 nie zezwoliły i nie nakazały, by jednostki 
dokonywały kompensat między pozycjami aktywów i pasywów lub między pozycjami przychodów i 
kosztów, oraz ponieważ nie spełniono warunku określonego w dyrektywie 2013/34 że kwoty 
podlegające kompensacji są w informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych (załącznik 12 
rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017 roku)  wyrażone jako kwoty brutto, dokonywanie 
kompensat zwrotów refundacji jest zabronione. 
 
Zwroty, refundacje, zmniejszenia i wznowienia wydatków należy zaksięgować według poniższego 
modelu ewidencyjnego traktując refundacje jako przychody zdefiniowane w artykule 3 ustęp 1 punkt 30 
ustawy o rachunkowości ale z uwzględnieniem przykładowo specyfiki państwowych jednostek 
budżetowych tj. obowiązkowego utworzenia w tych jednostkach subkonta dochodów i subkonta 
wydatków. Zwroty wydatków są bowiem przychodem jednostki budżetowej oraz przyjętym wpływem na 
jej subkoncie wydatków (strona Wn). Wszystkie inne dochody są przecież dochodem na koncie 
dochodów. Takie postępowanie jest uzasadnione postanowieniami artykułu 4 ustęp 2 ustawy o 
rachunkowości, zgodnie z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze należy ujmować w księgach 
rachunkowych i wykazywać w sprawozdawczości zgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania 
operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych 
środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych 
rachunkach (Dz.U.2018.488 j.t z p.zm.), które paragrafie 9 stanowi iż: 

 
§ 9. 1. Na rachunek bieżący wydatków państwowej jednostki budżetowej przyjmowane są: 
 1) wpływy środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków 

budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia; 
 2) zwroty środków pieniężnych z rachunków bieżących wydatków dysponenta 

niższego stopnia; 
 3) wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w 

którym poniesiono wydatki; 
 (…) 
 
Warto jednak pamiętać, iż powyższe rozporządzenie nie dotyczy samorządowych jednostek 

budżetowych. 
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I na koniec warto sobie przypomnieć art. 498 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
gdyż część interpretatorów przepisów powołuje się na Kodeks Cywilny. Cytuję art. 498 § 1 KC :  
 
Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może 
potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są 
pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są 
wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. 
 
Wskutek takiego potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności 
niższej (paragraf 2 art. 498). Chodzi jednak o ilość storn. 
 
Ustawa mówi o dwóch stronach wierzytelności. 
 
W jednostkach budżetowych stron uczestniczących w kompensatach, zwrotach, refundacjach 
wydatków jest jednak więcej niż dwie, bo na ogół trzy.  
 
Przykładem może być refundacja wydatków na asystenta rodziny: strona nr 1 fundusz pracy, a w 
zasadzie wojewoda przekazujący środki FP, strona nr 2 gmina, a w zasadzie OPS, strona nr 3 asystent 
rodziny, z który z gminą – OPS em ma umowę o pracę. 
 
Czyżby zatem jednostki nie potrafiły liczyć do trzech i nadinterpretowały przepisy Kodeksu Cywilnego? 
 
Niestety wszystko na to wskazuje. 
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