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Sektor finansów publicznych obejmuje wszystkie jednostki 
organizacyjne, niezaleznie od ich struktury organizacyjnej, które 
nie są osobami fizycznymi, są finansowane ze środków 
publicznych, zorganizowane w formach określonych w u.f.p. a 
przedmiotem ich działalności jest wykonywanie zadań 
publicznych, co do zasady w sposób niekomercyjny.

Jednostki sektora są tworzone:

- na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. jednostki 
budżetowe)

- na podstawie innych ustaw (np. agencje wykonawcze)
Art. 8 ust. 2 u.f.p.



Zasady ogólne jednostek sektora finansów 
publicznych
Ø zasada legalności gromadzenia i rozporządzania środkami 

publicznymi;

Ø zasada niefunduszowania;

Ø zasada prognostycznego charakteru dochodów i dyrektywnego 
charakteru wydatków;

Ø zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi 
(gromadzenie dochodów i przychodów oraz dokonywanie 
wydatków i rozchodów);

Ø zasada odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.



Podstawowe sposoby budżetowania 
(rozliczania z właściwym budżetem)

Budżetowanie brutto

- dochody i wydatki są objęte 
planem finansowym w pełnej 
wysokości,

- całość dochodów jest 
odprowadzana do właściwego 
budżetu,

- całość wydatków jest 
pokrywana z właściwego budżetu 
(w ramach limitów).

Budżetowanie netto

- podmiot rozlicza się z 
właściwym budżetem swoim 
wynikiem finansowym,

- dochody są przeznaczone 
bezpośrednio na finansowanie 
wydatków,

- nadwyżka dochodów nad 
wydatkami jest przekazywana 
na rachunek właściwego 
budżetu.



Formy organizacyjno - prawne oraz 
sposoby finansowania jednostek sektora 
finansów publicznych są uzależnione od 

charakteru wykonywanych przez nie zadań.



Art. 10 u.f.p.

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.



Podmioty sektora finansów publicznych
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;
2a)  związki metropolitalne;
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;
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.



Związki jednostek samorządu tertorialnego



Związki metropolitalne
- powołany do życia ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w 
wojewódzstwie śląskim (w u.f.p. stosuje się do nich przepisy właściwe dla JST).

- jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem 
silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów 
urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, 
który zamieszkuje co najmniej 2 000 000 mieszkańców (w tym miasto na prawach 
powiatu Katowice).

- tworzone i przekształcane w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. 
Posiadają osobowość prawną.

- wykonuje zadania publiczne w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, 
rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego, współdziała w 
ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz 
promocji obszaru metropolitalnego.

- organami ZMWŚ jest zarząd (wybierany przez zgromadzenie) oraz zgromadzenie 
(złożone z delegatów JST).



Finanse związku metropolitalnego

Art. 44 u.z.m.w.ś. Związek metropolitalny samodzielnie prowadzi 
gospodarkę finansową na postawie uchwały budżetowej.

Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada zarząd, on też jest 
upoważniony do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Gospodarka finansowa jest jawna, na co składają się: jawność debaty 
budżetowej, opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z 
wykonania budżetu związku, przedstawienie pełnego wykazu kwot 
dotacji celowych udzielanych z budżetu związku oraz ujawnienie 
sprawozdania zarządu z zaciągania zobowiązań oraz emisji papierów 
warościowych.

Dochody ZM pochodzą ze składek gmin, dotacji z budżetu państwa i 
JST, odsetek, dochodów z majątku ZM oraz z 5% udziału w PIT od osób 
zamieszkujących terytorium związku.



Jednostki budżetowe

Ø Nie posiadają osobowości prawnej.

Ø Działają na podstawie statutu (określającego w szczególności 
ich nazwę, siedzibę i przedmiot działalności) oraz planu 
dochodów i wydatków (plan finansowy).

Ø Tworzone, wyposażane w mienie (właściwy organ przekazuje 
je w zarząd), łączone i likwidowane przez:

- ministrów (w tym Prezesa Rady Ministrów), kierowników 
urzędów centralnych, wojewodów oraz inne organy działające na 
podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki budżetowe;

- organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - 
gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.



Jednostki budżetowe
Art. 12. 3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, 
określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z 
zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o 
przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z Ministrem 
Finansów.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej:
1) państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję o 
likwidacji;
2) gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd 
odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.
5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.
6. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może 
postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować o 
przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez 
nowo utworzoną jednostkę.



Finansowanie jednostek budżetowych

Ø Nie jest ich głównym celem osiąganie dochodów (wydatki nie są 
limitowane dochodami), aczkolwiek mogą je osiągać.

Ø Rozliczane w formie budżetowania brutto (pełnymi kwotami 
dochodów i wydatków). 

Ø Posiadają zdolność prawnofinansową (zdolność posiadania 
uprawnień i obowiązków związanych z gromadzeniem lub 
rozporządzaniem środkami pieniężnymi w ramach publicznej 
działalności finansowej).

Ø Przykłady:
- szkoły samorządowe,
- zakłady karne,
- jednostki Policji,
- urzędy skarbowe.



Samorządowy zakład budżetowy

Ø Nie posiada osobowości prawnej.

Ø Może wykonywać tylko enumeratywnie określone w art. 14 
zadania własne JST (w zakresie np. lokalnego transportu 
zbiorowego, zieleni gminnej, dróg, targowisk, cmentarzy).

Ø Działa na podstawie statutu oraz planu finansowego (ograniczona 
swoboda finansowa - może być zmieniany w ciągu roku pod 
warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

Ø Tworzony, wyposażany w mienie, łączony i likwidowany przez 
organy stanowiące JST (wymagane jest wskazanie przeznaczenia 
mienia oddanego w zarząd). Przekształcenie wymaga uprzedniej 
likwidacji.



Ø Prowadzi działalność odpłatnie, pokrywając koszty swojej 
działalności z przychodów własnych.

Ø SZB może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego:

1)  dotacje przedmiotowe;
2)  dotację podmiotową (w zakresie określonym innymi ustawami);
3) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków 

zagranicznych;
4)  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji;
5) jednorazową dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Ø  Dotacje z p-któw 1-4 nie mogą przekroczyć łącznie 50% kosztów 
działalności zakładu. Jeżeli nastąpi przekroczenie tej wartości, to taki 
samorządowy zakład budżetowy ulega likwidacji lub przekształceniu. 

 



Ø Samorządowy zakład budżetowy rozlicza się na zasadzie 
budżetowania netto.

Ø Przychody uzyskane z prowadzonej działalności nie są 
odprowadzane do budżetu JST tylko przeznaczone na 
finansowanie kosztów aktywności jednostki.

Ø Zakład budżetowy wpłaca do budżetu JST nadwyżkę 
środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu 
sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

Ø Przykład:
- „Targowiska Miejskie samorządowy zaklad budżetowy” w 
Sandomierzu.



Agencja wykonawcza
Ø Państwowa osoba prawna, tworzona na podstawie odrębnych ustaw.

Ø Prowadzi działalność na podstawie właściwej ustawy, statutu oraz rocznego planu 
finansowego (ustalanego przez właściwy organ agencji w porozumieniu z 
nadzorującym ją ministrem).

Ø Realizuje odpłatnie wyznaczone zadania państwa, w związku z czym pokrywa 
koszty działalności z osiąganych dochodów (w szczególnych przypadkach może 
otrzymać dotację z budżetu państwa).

Ø W planie dochodów i wydatków agencji wykonawczej wydatki nie powinny być 
wyższe od planowanych dochodów (chyba, że za zgodą ministra sprawującego 
nadzór nad agencją wykonawczą, wydaną w porozumieniu z Ministrem Finansów).

Ø W planie finansowym agencji wykonawczej mogą być dokonywane zmiany 
przychodów i kosztów po uzyskaniu zgody ministra sprawującego nadzór nad 
agencją, wydanej po uzyskaniu opinii sejmowej komisji właściwej do spraw 
budżetu, z zastrzeżeniem, że nie mogą powodować zwiększenia zobowiązań 
agencji ani pogorszenia planowanego wyniku finansowego agencji, chyba że 
odrębne ustawy stanowią inaczej. O dokonanych zmianach należy niezwłocznie 
powiadomić Ministra Finansów.



Gospodarka finansowa agencji wykonawczej

Art.  31. ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w 
sporcie

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie 
planu finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez 
Radę Agencji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad 
projektem ustawy budżetowej.

3. Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od 1 stycznia do 
dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 
rocznego planu finansowego Agencji stanowi projekt tego planu.



Rozliczanie nadwyżki agencji wykonawczej

Agencja wykonawcza jest obowiązana corocznie wpłacać do budżetu 
państwa, na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki 
budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją, 
nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku, pozostającą po 
uregulowaniu zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

Nadwyżkę, agencja wykonawcza przekazuje niezwłocznie po 
uregulowaniu zobowiązań wymagalnych z okresu sprawozdawczego, nie 
później jednak niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w 
którym nadwyżka powstała.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności 
zapewnienia sprawnego i pełnego wykonywania zadań agencji 
wykonawczej Rada Ministrów może, na wniosek ministra sprawującego 
nadzór nad agencją wykonawczą, wyrazić zgodę, w formie uchwały, na 
niewpłacenie nadwyżki.



Przykłady agencji wykonawczych



Zdjęcie: Anna Kurkiewicz, http://www.kurierlubelski.pl/styl-zycia/g/agencja-mienia-
wojskowego-przy-ul-leczynskiej-zaprasza-na-zakupy-zdjecia-wideo,12542630,25787574/ 



Instytucja gospodarki budżetowej

Ø Dysponująca własnym majątkiem państwowa osoba prawna, tworzona 
do realizacji zadań publicznych.

Ø Uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS.

Ø Odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania. Zobowiązania oraz koszty 
swojej działalności pokrywa z uzyskiwanych przychodów (forma 
samofinansowania - budżetowanie netto, ale bez obowiązku wpłaty 
nadwyżki).

Może być tworzona (łączona, przekształcana, likwidowana) przez:

Ø 1)  ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za zgodą 
Rady Ministrów, udzieloną na jego wniosek;

Ø 2)  organ lub kierownika jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2, 
jako organu wykonującego funkcje organu założycielskiego (chodzi 
m.in. o Kancelarię Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, IPN, KRRiT, 
PUODO, NSA, Sąd Najwyższy czy Rzecznika Praw Dziecka).



Czy IGB jest przedsiębiorcą?

Wykonując zadania, które wykonywać może również inny 
podmiot w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, 
instytucja gospodarki budżetowej musi zostać uznana jako 
podmiot prowadzący taką działalność gospodarczą. Przyjęcie 
odmiennego założenia prowadziłoby do zakłócenia konkurencji, 
co byłoby działaniem niedopuszczalnym. Instytucja gospodarki 
budżetowej może zostać uznana za podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą,  jeżel i  je j  działalność będzie 
odpowiadać definicji działalności gospodarczej, określonej w 
u.s.d.g.

Wyrok WSA w Krakowie z 15 listopada 2011 r., sygn. I SA/Kr 1377/11



IGB - działanie

Ø Działa na podstawie statutu nadanego przez organ 
wykonujący funkcje organu założycielskiego.

Ø Kierowana jest przez dyrektora, powoływanego przez organ 
założycielski.

Ø Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

Ø Wyjątkowo może otrzymywać dotacje z budżetu państwa (z 
wyjątkiem jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie w 
środki obrotowe).

Z informacji o wynikach kontroli NIK z 2014 r. wynika, że IGB nie spełniły 
postawionych przed nimi oczekiwań - w większości nie są zdolne do 
samofinansowania, doszło do uszczuplenia ich majątku, natomiast działają 
przeważnie tylko na rzecz organów założycielskich.

Pełna informacja o wynikach kontroli NIK w IGB dostępna m.in. na moim profilu pracowniczym.



Gospodarka finansowa IGB



Geneza  Zachodniej Instytucji Gospodarki 
Budżetowej PIAST w Wołowie

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST została utworzona na podstawie 
zarządzenia nr 219/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. 
Instytucja powstała poprzez przekształcenie następujących gospodarstw pomocniczych:
- Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w 
Wołowie,
- Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Kłodzku,
- Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie 
Śledczym w Poznaniu,
- Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w 
Rawiczu.
Celem statutowym firmy jest realizacja zadań publicznych, polegających na 
prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób 
skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej 
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez 
prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowo-usługowej oraz poprzez 
wykonywanie robót remontowo-budowlanych na rzecz jednostek organizacyjnych 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek 
organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących 
jednostkami sektora finansów publicznych.



Państwowy fundusz celowy

Ø Nie posiada osobowości prawnej. 

Ø Ma postać rachunku bankowego, którym dysponuje minister 
wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany 
w tej ustawie.

Ø Przychody pochodzą z określonych środków publicznych, a koszty 
są przeznaczane na realizację wyodrębnionych zadań państwowych 
(tzw. gospodarka parabudżetowa; zasada funduszowania). 

Ø Koszty mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków 
finansowych, obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z 
budżetu państwa i pozostałości środków z okresów poprzednich.

Ø Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy 
(może być zmieniany poprzez zwiększenie prognozowanych 
przychodów i kosztów ale nie może powodować zwiększenia 
dotacji).



Zmiana planu finansowgo funduszu celowego

Art. 29.9.W planie finansowym państwowego funduszu celowego 
mogą być dokonywane zmiany polegające na zwiększeniu 
prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów.

10. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego nie 
mogą powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa.

11. Jeżeli państwowy fundusz celowy posiada zobowiązania 
wymagalne, w tym kredyty i pożyczki, zwiększenie przychodów w 
pierwszej kolejności przeznacza się na ich spłatę.

12. Zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu 
celowego ujętych w planie finansowym dokonuje odpowiednio 
minister lub organ dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody 
Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu.



Przykłady funduszy celowych

art. 31-32 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego



1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego 
fundusze.

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze 
zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

3. Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

5. Uczelnie publiczne.

6. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki 
organizacyjne.

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury.



Państwowe i samorządowe osoby prawne

Ø Tworzone na podstawie odrębnej ustawy.

Ø Podstawą ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.

Ø Przykłady:



Sporządzanie planów w układzie zdaniowym

Art.  32.

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, 
dysponenci państwowych funduszy celowych oraz państwowe 
osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzają 
plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i 
dwa kolejne lata.



A Zakład Ubezpieczeń Społecznych?



Zadanie

Ustal, jakiego rodzaju jednostką sektora finansów publicznych jest:
- Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;
- Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa;
- Polski Komitet Normalizacyjny;
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;
- Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy
- Polski Instytut Sztuki Filmowej;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie.


