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Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego zwracam się do 

Pana Dyrektora z prośbą o objęcie systemem BeSTi@ kompleksowej obsługi sprawozdań 

sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 

marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

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

Prośba dotyczy włączenia do systemu BeSTi@ sprawozdań samorządowych jednostek 

z osobowością prawną, które są przesyłane do Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz 

możliwości przekazywania tym systemem sprawozdań Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz 

należności Skarbu Państwa właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie 

wykonywanych zadań zleconych. 

Sprawozdania Rb-ZN, na dzień dzisiejszy, sporządzane są w systemie BeSTi@ 

i przekazywane tym systemem do wiadomości Regionalnym Izbom Obrachunkowym. 

Natomiast właściwym dysponentom środków budżetu państwa, przekazywane są poprzez 

ePUAP w formacie XLS. 

Włączenie obsługi sprawozdań samorządowych jednostek z osobowością prawną do 

systemu BeSTi@ oraz możliwość przekazywania tym systemem sprawozdania Rb-ZN 

właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa, usprawniłoby i ujednoliciło proces 

przekazywania sprawozdań. Ograniczyłoby ilość błędów w przekazywanych sprawozdaniach 

oraz umożliwiłoby pełniejsze wykorzystanie danych do celów analitycznych, zarówno na 

poziomie JST, jak i RIO oraz MF. 
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Nadmienić pragniemy, że postulat objęcia systemem BeSTi@ sprawozdań 

samorządowych jednostek z osobowością prawną, wysuwała również Krajowa Rada 

Regionalnych Izb Obrachunkowych w piśmie KRRIO-0718-II-105-2017 z dnia 18 

października 2017 roku, skierowanym do Pani Zdzisławy Wasążnik, ówczesnej Dyrektor 

Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów.  

W kwestii sprawozdawczości JST występuje jeszcze jeden, dotkliwy dla samorządów, 

problem. Otóż sprawozdanie Rb-28S, jednostka samorządu terytorialnego, która wybrała 

poziom szczegółowości planów finansowych w grupach paragrafów (zgodnie z §5 ust. 2a 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tj. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1718), sporządza je w zakresie planu w grupach paragrafów. Natomiast 

sprawozdanie Rb-50, w zakresie planu wydatków, musi sporządzać w szczegółowości dział, 

rozdział, paragraf. Jeżeli w jednym rozporządzeniu daje się wybór zarządowi JST co do 

szczegółowości planów finansowych, to koniecznym wydaje się dostosować rozporządzenie, 

które swoimi zapisami pozbawia tak naprawdę tego wyboru. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Pan Dyrektor uzna nasze postulaty za słuszne 

i w obowiązujących przepisach wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany.  

 

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.  
 

 

 

 

 


