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                   Warszawa, 6 lutego 2020 r. 

 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Al. Niepodległości 208 

00-925 Warszawa 

 

 

Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, na podstawie 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649), zwraca 

się do Państwa z wnioskiem o wprowadzenie zmian legislacyjnych powodujących  przesunięcie 

terminu sporządzania sprawozdań F-03 o stanie i ruchu środków trwałych na koniec marca, tj. 

po sporządzeniu sprawozdania finansowego. 

Obecnie obowiązujący termin składania sprawozdania F-03 przypada na 15 lutego, 

w okresie kiedy opracowywane jest sprawozdanie finansowe zawierające informacje o stanie 

środków trwałych, dane te powiązane są ze sprawozdaniem F-03. Oznacza to, że dane do 

sprawozdania F-03 są ujmowane z nie uzgodnionego sprawozdania finansowego i mogą nie 

odzwierciedlać stanu faktycznego środków trwałych. Przesunięcie terminu sporządzenia 

sprawozdania F-03 wyeliminowałoby to ryzyko. Problem jest o tyle poważny, że art. 56 ustawy 

o statystyce publicznej przewiduje kary za przekazywanie danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym, cyt.: „Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem 

faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.” 

 Prawidłowe dane wykazane w sprawozdaniach są nadrzędnym celem badań 

statystycznych i uważamy, że naszym podstawowym prawem, ale i obowiązkiem 

ustawodawcy, jest zapewnienie racjonalnych warunków do ich sporządzania. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

    

 

 

Łukasz Dłubacz - Przewodniczący Krajowej 

Rady Forów Skarbników 
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KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO działająca przy 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego powołana została 27 listopada 2018 r.   
w odpowiedzi na potrzebę sieciowej ponadregionalnej współpracy Skarbników JST zrzeszonych  
w ramach regionalnych Forów Skarbników JST funkcjonujących przy Ośrodkach FRDL (11 Forów 
skupiających blisko 700 członków). 
 
Głównymi celami działalności Krajowej Rady Forów Skarbników JST są: 

 Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie 
krajowym;  

 Zabieranie głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym; 

 Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników; 

 Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;  

 Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników; 

 Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych. 
 
Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów 
konsultacyjno-legislacyjnych, mającym bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących 
na funkcjonowanie samorządu. Skupia się na sprawach, które są najważniejsze z punktu widzenia jej 
członków, czyli sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z finansami jednostek samorządu 
terytorialnego. Skarbnicy na co dzień mają do czynienia z tymi problemami, dzięki czemu potrafią 
formułować nie tylko trafne opinie, ale również i konstruktywne rozwiązania przez co chcą mieć większy 
wpływ na sposób kształtowania tej sfery życia publicznego. 
 
Obecnie Fora Skarbników działające przy FRDL liczą blisko 700 członków, co stanowi ¼ wszystkich 
skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach. Fora Skarbników stanowią doskonałą 
platformę współpracy, integracji środowiska zawodowego, wymiany doświadczeń i  informacji, jak 
również zdobywania nowej wiedzy. Oprócz cyklicznych spotkań organizowanych w ramach regionalnych 
struktur Forów Skarbników, Krajowa Rada Forów Skarbników JST jest współorganizatorem 
odbywających się corocznie ogólnopolskich Kongresów Forów Skarbników JST, które każdego roku 
gromadzą blisko 500 uczestników – skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, 
ekspertów, przedstawicieli samorządu, świata nauki i instytucji działających na rzecz administracji 
publicznej. Tegoroczna III edycja Krajowego Kongresu Forów Skarbników odbędzie się w dniach 14-
15 maja 2020 r. w Warszawie. 
 
Członkami Krajowej Rady Forów Skarbników JST są reprezentanci Forów Skarbników JST działających 
przy Ośrodkach regionalnych FRDL, zaś pracami Rady kieruje Zarząd wybierany spośród Członków Rady 
na dwuletnią kadencję.  
 

 

 

 


