
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO 

 
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

SEKTOR PUBLICZNY – jednostki, które można przyporządkować ze względu na prawo własności do państwa czy samorządu. 

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH – węższy element SEKTORA PUBLICZNEGO, jednostki organizacyjne, które są finansowane ze 

środków publicznych, a przedmiotem ich działalności jest wykonywanie zadań publicznych w zasadzie w sposób niekomercyjny (zaspokajają 

zbiorowe potrzeby publiczne, nie dążą do maksymalizacji zysku). Zakwalifikowanie danej jednostki do SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH oznacza poddanie jej gospodarki finansowej określonemu reżimowi prawnemu. 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                                    Rozdział 3 UFP 

                 Jednostki sektora finansów publicznych 

Art. 8. 1. Jednostki sektora finansów publicznych są tworzone 

w formach określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Jednostki sektora finansów publicznych mogą być 

tworzone na podstawie niniejszej ustawy albo na podstawie 

odrębnych ustaw. 

  
 

Art. 9 UFP określa formy organizacyjno-prawne, w jakich mogą być tworzone JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.  

 

Art. 9 UFP 

Sektor finansów publicznych tworzą: 

1)  organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, 

organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

2)  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

3)  jednostki budżetowe*; 

4)  samorządowe zakłady budżetowe*; 

5)  agencje wykonawcze; 

6)  instytucje gospodarki budżetowej*; 

7)  państwowe fundusze celowe; 

8)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

9)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

11) uczelnie publiczne; 

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe; 

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 

przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

JEDNOSTKI SEKTORA 

FINANSÓW 

PUBLICZNYCH 

- należą do SEKTORA PUBLICZNEGO 

- są finansowane ze ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

- wyłącznym przedmiotem ich działalności jest wykonywanie 

ZADAŃ PUBLICZNYCH (co do zasady w sposób niekomercyjny) 

- nie są osobami fizycznymi 

- mogą funkcjonować wyłącznie w formach określonych w UFP 

► DWA SPOSOBY TWORZENIA 

JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

(1) W FORMACH OKREŚLONYCH                                 

W ROZDZIALE 3 UFP 

(JB, SZB, IGB)* 

(2) NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 

USTAW 

UTOWRZENIE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH MUSI 

MIEĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ  

W  ►UFP  ALBO W  ► ODRĘBNEJ USTAWIE 



Art. 10 UFP 

(1.) Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady 

gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie. (2.) Do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 8-14, działających na podstawie 

odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio. 

 
JEDNOSTKA 

BUDŻETOWA 

SAMORZĄDOWY 

ZAKŁAD 

BUDŻETOWY 

AGENCJA WYKONAWCZA 

INSTYTUCJA 

GOSPODARKI 

BUDŻETOWEJ 

PAŃSTWOWY 

FUNDUSZ CELOWY 

SPOSÓB 

TWORZENIA 
UFP UFP ODRĘBNA USTAWA UFP ODRĘBNA USTAWA 

OSOBOWOŚĆ 

PRAWNA 
BRAK BRAK OSOBA PRAWNA 

OSOBA PRAWNA –                  
z chwilą wpisu do KRS 

BRAK 

STATUS 

USTROJOWY 

PAŃSTWOWA LUB SAMO- 

RZĄDOWA JENOSTKA 

ORGANIZACYJNA 

(STATIONES FISCI/ 

STATIONES MUNICIPII) 

SAMORZĄDOWA 

JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA, 
tworzy, przekształca, 

likwiduje organ 

stanowiący JST 

PAŃSTWOWA OSOBA 

PRAWNA 

PAŃSTWOWA OSOBA 

PRAWNA, 
IGB może być tworzona przez                

(1) ministra lub Szefa Kancelarii 

Prezesa RM, za zgodą RM, 

udzieloną na jego wniosek lub                

(2) organ lub kierownika jednostki, o 

których mowa w art. 139 ust. 2, jako 

organu wykonującego funkcje 

organu założycielskiego 

PFC stanowi 

wyodrębniony rachunek 

bankowy, którym dyspo-

nuje minister wskazany 

w ustawie tworzącej 

fundusz albo inny organ 

wskazany w tej ustawie 

METODA 

BUDŻETOWANIA 

BRUTTO 
JB pokrywają swoje wydatki 

bezpośrednio z budżetu, a pobra-

ne dochody odprowadzają na 

rachunek odpowiednio dochodów 

budżetu państwa albo budżetu 

JST. 

NETTO 
SZB wpłaca do budżetu JST 

nadwyżkę środków obroto-

wych, ustaloną na koniec 

okresu sprawozdawczego, 

chyba że organ stanowiący 

JST postanowi inaczej. 

NETTO 
AW corocznie wpłaca do budżetu 

państwa nadwyżkę środków 

finansowych ustaloną na koniec roku.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wynikających z konieczności zapewnienia 

sprawnego i pełnego wykonywania zadań 

AW Rada Ministrów może, na wniosek 

ministra sprawującego nadzór nad AW, 

wyrazić zgodę, w formie uchwały, na 

niewpłacenie nadwyżki. 

NETTO 
 

BRAK OBOWIĄZKU 

WPŁATY NADWYŻKI DO 

BUDŻETU PAŃSTWA 

GOSPODARKA 

PARABUDŻETOWA, 
SZCZEGÓLNA FORMA 

GOSPODAROWANIA 

ZAKRES 

DZIAŁALNOŚCI 

świadczenie usług o cha-

rakterze nieodpłatnym bądź 

wykonywanie zadań 

administracji publ. 

NIEKTÓRE ZADANIA 

WŁASNE JST                               

W ZAKRESIE 

OKREŚLONYM                   

W ART. 14 UFP 

realizacja zadań państwa realizacja zadań państwa 

przychody PFC pochodzą 

ze środków publicznych,                     

a koszty są ponoszone na 

realizację wyodrębnionych 

zadań państwowych 

WYKONYWANIE 

ZADAŃ PUBL. 
NIEODPŁATNIE ODPŁATNIE ODPŁATNIE ODPŁATNIE 

PRZYCHODY ZE 

ŚRODKÓW PUBL. 

PODSTAWA 

DZIAŁANIA 

STATUT, określający                

w szczególności nazwę, 

siedzibę, przedmiot 

działalności 

UFP 

ROZPORZĄDZENIE 

MF (art. 17 UFP) 

ODRĘBNA USTAWA 

+ STATUT 

STATUT, nadany przez 

organ wykonujący funkcje 

organu założycielskiego 

USTAWA 

PODSTAWA 

GOSPODARKI 

FINANSOWEJ 

PLAN FINANSOWY  
ROCZNY PLAN 

FINANSOWY 
ROCZNY PLAN FINANSOWY 

ROCZNY PLAN 

FINANSOWY 

ROCZNY PLAN 

FINANSOWY 
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