
PRAWO FINANSOWE

ZAGADNIENIA WSTĘPNE



„Podatki są sprężyną państwa”

- Cyceron



DLACZEGO PRAWO FINANSOWE? 
DO CZEGO JEST POTRZEBNE?

Dochody budżetu państwa w 2020 r. (plan) - 429 530 000 000 zł

Dochody podatkowe budżetu państwa w 2019 r. (plan) - 392 506 800 000 zł

Wydatki budżetu państwa w 2020 r. (plan) – 429 530 000 000 zł

Wydatki w 2019 r. - 416 111 586 000 zł

• szacowany koszt EJ 1 – ok. 50 000 000 000 zł

• 32 nowe samoloty wielozadaniowe F-35A – ok. 25 000 000 000 zł

• budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - 171 900 000 zł (43 mln)

• 1 pociąg PESA Dart – ok. 50 000 000 zł

• 1 trolejbus przegubowy Solaris Trollino 18M – ok. 2 008 000 zł

• 1 przystanek autobusowy w Kielcach – ok. 400 000 zł

• miesięczne wynagrodzenie prezydenta miasta Lublina – 12 250 zł

• najniższa miesięczna emerytura z ZUS (spełnienie warunku wieku oraz co najmniej 

20/25 okresów składkowych)  – 1100 zł

• najniższa faktyczna miesięczna emerytura z ZUS – 0,10 zł (składki odprowadzane za 

4 dni prowadzenia DG)

• (do niedawna - 0,04 zł)



§ 1 Ustala się od dnia 1 lipca 2018 r. dla Prezydenta Miasta Lublin - Pana Krzysztofa Żuka -

następujące wynagrodzenie miesięczne:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 5000,00 zł;

- dodatek funkcyjny w wysokości: 2500,00 zł;

- dodatek specjalny w wysokości 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego w kwocie: 3750,00 zł;

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 

1000,00 zł

Uchwała Nr 1144/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin



FINANSE

- Szczególnego rodzaju stosunki ekonomiczne, o wyłącznie pieniężnym 

charakterze.

- Także: metoda podziału PKB za pomocą pieniądza.

- Całokształt procesów gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w 

celu zaspokajania potrzeb – zarówno prywatnych jak i publicznych.



CECHY 
FINANSÓW

charakter pieniężny (ściśle 
związane z ruchem pieniądza);

charakter dwustronny 
(polegają na gromadzeniu i 
wydatkowaniu środków 
pieniężnych);

charakter obiektywny 
(niezależne od woli podmiotów 
uczestniczących w procesie 
wymiany dóbr i usług).



FINANSE PUBLICZNE A FINANSE 
PRYWATNE

Kryterium mienia publicznego i prywatnego

Kryterium zaspokajania potrzeb publicznych i prywatnych



Tak długo, jak istnieją instytucje władzy 

publicznej - tak długo będzie istniał podział na 

finanse prywatne i publiczne.

Poziom finansów publicznych zależy od zaangażowania władzy publicznej w

procesy gospodarcze. Wiele zadań współcześnie uznawanych za publiczne (np.

ochrona bezpieczeństwa, transport zbiorowy, szkolnictwo) może stać się

zadaniami sektory prywatnego (tzw. prywatyzacja zadań publicznych).

Z zadaniami wiążą się środki (pieniądze) na ich realizację.



ŚRODKI
PRYWATNE
A 
ŚRODKI
PUBLICZNE



Początki prawa finansowego są ściśle związane z instytucją władzy 
publicznej.

Współczesne prawo finansowe wyodrębniło się z prawa 
administracyjnego.

Podobnie jak administracyjne, posługuje się publicznoprawną metoda 
regulacji (jeden podmiot może władczo kształtować sytuację innego).

Prawo finansowe pozostaje w ścisłych związkach z innymi gałęziami 
prawa, np. cywilnym, administracyjnym, handlowym.



ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

⚫ Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (głównie dział VII „Samorząd terytorialny” i X 

„Finanse publiczne”), 

⚫ Ratyfikowane umowy międzynarodowe (w tym o unikaniu podwójnego 

opodatkowania),

⚫ Przepisy prawa UE (pierwotnego i wtórnego),

⚫ Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,

⚫ Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.,

⚫ Ustawy podatkowe (m.in. PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa),

⚫ Rozporządzenia wykonawcze do ustaw,

⚫ Akty prawa miejscowego,

⚫ Inne.



Działy prawa finansowego:

- prawo finansów publicznych;

- prawo rynku finansowego;

- prawo podatkowe.



STOSUNEK 
PRAWNOFINANSOWY

- Więź prawna pomiędzy dwoma podmiotami, przejawiająca się w ich 

obowiązkach i uprawnieniach związanych z działalności finansową państwa.

- Stosunki prawnofinansowe powstają (ulegają zmianie oraz wygasają) w 

przypadku ziszczenia się zdarzeń określonych w hipotezie norm 

prawnofinansowych, a więc faktów prawotwórczych.

- Stosunki o których mowa mogą mieć charakter równorzędny i 

nierównorzędny.

- Przedmiotem uprawnień i obowiązków stron stosunku są określone 

zachowania (działanie, zaniechanie, znoszenie).



PRZEDMIOT REGULACJI U.F.P.
Art. 1. Ustawa określa:

1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

2) zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy 
celowych;

3) zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;

4) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych 
oraz gospodarowaniem mieniem;

5) zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;

6) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

7) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego;

8) zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;

9) zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

10) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów 
publicznych;

11) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych 
źródeł zagranicznych;

12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.



ZAKRES PODMIOTOWY

Art. 4. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) jednostek sektora finansów publicznych;

2) innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki 

publiczne lub dysponują tymi środkami.

2. Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje 

się odpowiednio do związków metropolitalnych oraz związków 

gmin i powiatów.



FUNKCJE FINANSÓW 
PUBLICZNYCH

• rozdzielcza/redystrybucyjna (odbieranie środków 

finansowych jednym podmiotom i przekazywanie ich 

drugim);

• stymulacyjna (oddziaływanie na zachowanie podmiotów, 

które obejmują zjawiska finansowe);

• ewidencyjno-kontrolna (umożliwienie rejestracji przebiegu 

zdarzeń pieniężnych).



POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Finanse publiczne - procesy związane z gromadzeniem środków 

publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;

2) wydatkowanie środków publicznych;

3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;

4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;

5) zarządzanie środkami publicznymi;

6) zarządzanie długiem publicznym;

7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

• art. 3 u.f.p.



Środki publiczne

Dochody

Środki 
zagraniczne 

niepodlegające 
zwrotowi (w tym 

z budżetu UE)

Przychody



ŚRODKI PUBLICZNE

Środkami publicznymi są:

1) dochody publiczne;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2a) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669);

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w 
pkt 2;

4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 
jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych,

b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e) z innych operacji finansowych;

5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie 
działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

art. 5 ust. 1 u.f.p

KATALOG JEST ZAMKNIĘTY!



DOCHODY PUBLICZNE

1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw 

państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których 

obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy 

celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;

2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów 

publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych;

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych;

4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:

a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych,

c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,

d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych;

5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych;

6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych;

7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a 

i b.

Art. 5 ust. 2 u.f.p.

• KATALOG ZAMKNIĘTY, DEFINICJI BRAK



NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI ZAGRANICZNE 
(W TYM POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE)

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;

2)  niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

b)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c)  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

3)  środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;

4)  środki na realizację wspólnej polityki rolnej;

5)  środki przeznaczone na realizację:

a)  programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,

b)  programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 

października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 

Partnerstwa (Dz.Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,

c)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,

d)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;

5a)  środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

5b)  środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

5c)  środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.Urz. UE L 

348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);

6)  inne środki.

Art. 5 ust. 3 u.f.p.



PRZYCHODY PUBLICZNE

- wiążą się z operacjami o charakterze ZWROTNYM!

- mają charakter czasowy i uzupełniający;

- są ściśle skorelowane z rozchodami.



NA CO PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI 
PUBLICZNE? 

Środki publiczne przeznacza się na dwa cele:

1) wydatki publiczne (bezzwrotne, definitywne i ostateczne 

rozdysponowanie środków pieniężnych w danym okresie);

2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zwrotne).

art. 6 ust. 1 u.f.p.



WYDATKI PUBLICZNE

Wydatkiem jest takie przeznaczenie środków publicznych, które nie 

jest zaliczane do rozchodów.

Wydatki dzieli się na bieżące i majątkowe.

Wydatkami są nakłady dokonywane na realizację zadań publicznych, m.in. na:

- funkcjonowanie organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów 
kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;

- zadania wykonywane przez administrację rządową;

- subwencje ogólne i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego;

- wpłaty do budżetu Unii Europejskiej;

- subwencje dla partii politycznych;

- dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami;

- obsługę długu publicznego;

- wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.



PRZYCHODY A ROZCHODY PUBLICZNE

Przychody:

1) przychody budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych 

pochodzące:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych,

b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz 

majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 

środków publicznych,

d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e) z innych operacji finansowych;

2) przychody jednostek sektora finansów 

publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych 

źródeł.

art. 5 ust. 1 pkt 4-5 u.f.p.

Na 2020 r. zaplanowano 330 801 247 000 zł 

przychodów.

Rozchody:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;

2) wykup papierów wartościowych;

3) udzielone pożyczki i kredyty;

4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, 

których źródłem finansowania są przychody z 

prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

5) inne operacje finansowe związane z 

zarządzaniem długiem publicznym i płynnością;

6) płatności związane z udziałami Skarbu 

Państwa w międzynarodowych instytucjach 

finansowych.

art. 6 ust. 2 u.f.p.

Na 2020 r. zaplanowano 313 847 366 000 zł 

rozchodów.



ROZCHODY

Dotyczą wyłącznie budżetów 
państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego.

Pozostałe jednostki sektora 
finansów publicznych 
ponoszą koszty a nie 
rozchody (niemniej, uzyskują 
przychody).



ZAKRES PODMIOTOWY - SEKTOR 
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Sektor publiczny ≠ Sektor finansów publicznych

Bo sektor publiczny (pojęcie szersze) to wszystkie podmioty przyporządkowane

do państwa lub samorządu, np. państwowe i komunalne spółki prawa

handlowego, przedsiębiorstwa państwowe itd.

Sektor finansów publicznych tworzą jednostki sektora finansów 

publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych - podmioty finansowane

ze środków publicznych, których przedmiotem działalności jest

wykonywanie zadań publicznych.



DEFICYT I NADWYŻKA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Nadwyżka - dodatnia różnica między dochodami publicznymi a 

wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego po 

wyeliminowaniu przepływów finansowych między jednostkami tego 

sektora.

Deficyt - ujemna różnica między dochodami publicznymi a wydatkami 

publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego po wyeliminowaniu 

przepływów finansowych między jednostkami tego sektora.

Deficyt jest finansowany przychodami.



PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY A DŁUG 
SKARBU PAŃSTWA
Państwowy dług publiczny (PDP)

1. Państwowy dług publiczny obejmuje 

zobowiązania sektora finansów publicznych z 

następujących tytułów:

1) wyemitowanych papierów wartościowych 

opiewających na wierzytelności pieniężne;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;

3) przyjętych depozytów;

4) wymagalnych zobowiązań:

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz 

prawomocnych orzeczeń sądów lub 

ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) uznanych za bezsporne przez właściwą 

jednostkę sektora finansów publicznych będącą 

dłużnikiem.

art. 72 ust. 1 u.f.p.

Dług Skarbu Państwa (SP)

- brak definicji,

- nominalne zadłużenie Skarbu Państwa-

stanowi ok. 92% PDP,

- Minister Finansów opracowuje czteroletnią 

strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa.



PAŃSTWOWY 
DŁUG 
PUBLICZNY 
(PDP)

Państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną 

zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych po 

wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego 

sektora.

Przez wartość nominalną zobowiązania rozumie się wartość nominalną:

1) wyemitowanych papierów wartościowych;

2) zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania, to jest kwotę 

świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności 

zobowiązania.

Minister Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów 

publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, że 

państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości 

rocznego produktu krajowego brutto.

Minister Finansów opracowuje czteroletnią strategię zarządzania 

długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług 

publiczny.

Art. 74 ust. 1 i 2 u.f.p.



Państwowy dług publiczny w 

podziale na podsektory.





PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY (PDP, ZADŁUŻENIE SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH PO KONSOLIDACJI) NA KONIEC II 
KWARTAŁU 2019 R. WYNIÓSŁ 997.882,2 MLN ZŁ, CO OZNACZAŁO
WZROST O 13.568,8 MLN ZŁ (+1,4%) W STOSUNKU DO KOŃCA 2018 R.





Dług sektora instytucji rządowych i 

samorządowych czyli dług EDP

(ang. excessive deficit procedure).



JEDNOSTKI 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.

Art. 9 u.f.p.



PO ZAJĘCIACH POWTÓRZYĆ: 
ss. 29-55 Podręcznika

PRZYGOTOWAĆ NA KOLEJNE 
ZAJĘCIA: ss. 57-87 Podręcznika


