
Finanse państwa
Dług



Jedność budżetu

Jedność formalna

- obowiązek zawarcia budżetu w 
jednym akcie prawnym.

Np. budżet państwa, budżet gminy.

Wyjątek?

Państwowe fundusze celowe (art. 9 
pkt 7 u.f.p)

Jednosć materialna

- środki trafiające do budżetu stanowią 
jeden wspólny zasób, bez 
przypisywania konkretnych 
dochodów do konkretnych 
wydatków (zakaz funduszowania).

Środki publiczne pochodzące z 
poszczególnych tytułów nie mogą 
być przeznaczane na finansowanie 
imiennie wymienionych wydatków, 
chyba że odrębna ustawa stanowi 
inaczej (art. 42 ust. 2. u.f.p., wyjątki 
w ust. 3 i 4)



Państwowy dług publiczny

Jest obliczany jako wartość nominalna zobowiązań jednostek sektora 
finansów publicznych (wyemitowanych papierów wartościowych, 
zaciągniętych kredytów, pożyczek) po wyeliminowaniu wzajemnych 
zobowiązań między jednostkami tego sektora (konsolidacji).

Stanowi kumulację deficytów budżetowych z poprzednich lat.

Minister Finansów określa w rozporządzeniu szczegółowe zasady 
ustalania państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa. 
Sprawuje on kontrolę nad sektorem finansów publicznych oraz stanem 
długu Skarbu Państwa, w celu przestrzegania zasady, zgodnie z którą 
PDP nie może przekroczyć 60% PKB rocznie.

Minister Finansów opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem 
Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny.



Wartość nominalna 
zobowiązań

Przez wartość nominalną zobowiązania rozumie się wartość nominalną 
(czyli początkową):

1) wyemitowanych papierów wartościowych;

2) zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania, to jest kwotę 
świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności 
zobowiązania.

Odmiennym pojęciem jest wartość realna. Wartość ta uwzględnia 
zjawiska inflacyjne wpływające na wartość zobowiązania ze względu na 
aktualną siłę nabywcza pieniądza, w którym dokonuje się jego spłaty.



Elementy składowe 
państwowego długu publicznego
Art. 72 ust. 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.





Dług Skarbu Państwa

Brak definicji legalnej długu SP.

Obejmuje zobowiązania jednego z podsektorów sektora finansów 
publicznych, tzn. podsektora rządowego.

Pozostałe: podsektor jednostek samorządu terytorialnego oraz podsektor 
ubezpieczeń społecznych.

Za zarządzeniem długiem Skarbu Państwa jest odpowiedzialny Minister 
Finansów. 

W ujęciu ekonomicznym, największą część PDP stanowi dług Skarbu 
Państwa.



„Potrzebami pożyczkowymi” jest zapotrzebowanie 
na środki finansowe niezbędne do sfinansowania 
deficytu budżetu państwa oraz budżetu środków 

europejskich a także rozchodów budżetu państwa.



Źródła finansowania potrzeb 
pożyczkowych
Art. 113

2. Deficyt budżetu państwa oraz inne pożyczkowe potrzeby budżetu 
państwa mogą być sfinansowane przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i 
zagranicznym;

2) kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych;

3) pożyczek;

4) prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;

5) kwot pochodzących ze spłat udzielonych kredytów i pożyczek;

6) nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych;

7) nadwyżki budżetu środków europejskich, z zastrzeżeniem art. 118 ust. 
4;

8) innych operacji finansowych.



Finansowanie potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa

Art. 77 

Minister Finansów w celu sfinansowania potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z 
zarządzaniem długiem Skarbu Państwa jest upoważniony do:

1)  zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu 
Państwa, w szczególności w drodze emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągania pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym i zagranicznym;

2)  spłaty zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w pkt 1;

3)  przeprowadzania innych operacji finansowych związanych 
z zarządzaniem długiem, w tym operacji związanych z 
finansowymi instrumentami pochodnymi;

4)  zarządzania nadwyżką budżetu środków europejskich.



Zarządzanie długiem Skarbu 
Państwa („zarządzanie 
płynnością”)
Art. 78 

1. Minister Finansów realizuje zadania wynikające z zarządzania długiem 
Skarbu Państwa w szczególności przez:

1)  dokonywanie czynności prawnych i faktycznych związanych z:

a)  pozyskiwaniem zwrotnych środków finansujących potrzeby pożyczkowe 
budżetu państwa,

b)  obsługą zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;

2)  zarządzanie wolnymi środkami budżetu państwa, a także zarządzanie 
pasywami finansowymi oraz aktywami finansowymi Skarbu Państwa, w 
tym środkami publicznymi wyodrębnionymi w związku z zarządzaniem 
długiem Skarbu Państwa.

2. Zarządzanie wolnymi środkami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obejmuje w szczególności ich lokowanie na rynku finansowym.



Zarządzanie aktywami i 
pasywami

Art. 78

3. Zarządzanie pasywami finansowymi oraz aktywami 
finansowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje w 
szczególności wykonywanie operacji i działań na rynkach 
finansowych, które wpływają na zmianę struktury zadłużenia 
Skarbu Państwa, w celu:

1) zwiększenia bezpieczeństwa finansowego potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa;

2) obniżenia ryzyka lub kosztów obsługi długu Skarbu Państwa;

3) realizacji innych zadań związanych z zarządzaniem długiem 
Skarbu Państwa, określonych w dokumencie, o którym mowa w art. 
75 ust. 1.



Przyjmowanie depozytów
Art. 78a Minister Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, w celu 
sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z 
zarządzaniem długiem Skarbu Państwa jest upoważniony do przyjmowania 
wolnych środków w depozyt.

Szczegóły -> art. 78a - 78h u.f.p.

Obowiązek przyjmowania w depozyt środków publicznych spoczywa również na 
innych podmiotach -> patrz art. 91a u.f.p.



Oprocentowanie depozytów
Art. 78e 

1. Wolne środki przyjęte w depozyt lub zarządzanie:

1) na okres do 3 dni są oprocentowane w wysokości nie niższej niż stopa depozytowa 
Narodowego Banku Polskiego;

2) na okres dłuższy niż 3 dni i nie dłuższy niż 6 dni są oprocentowane według stawki 
wynikającej z równania prostej wyznaczonej przez stopę depozytową Narodowego Banku 
Polskiego dla depozytu na okres 3 dni oraz przez stopę równą iloczynowi mnożnika, który nie 
może być niższy niż 0,9, i stopy procentowej za depozyty na warszawskim rynku 
międzybankowym, notowanej przez agencję informacyjną (WIBID), dla 1 tygodnia;

3) na okres od 7 dni są oprocentowane w wysokości iloczynu stawki WIBID właściwej dla 
danego okresu lokowania i mnożnika, o którym mowa w pkt 2.

2. Wysokość mnożnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Minister Finansów i ogłasza ją w 
formie komunikatu na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Finansów.

3. W przypadku rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed 
upływem terminu, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w 
zarządzanie, odsetki nie przysługują.



Zaciąganie pożyczek i 
kredytów
Art. 80

1. Skarb Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie 
potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 81.

2. W imieniu Skarbu Państwa pożyczki i kredyty może zaciągać, z zastrzeżeniem ust. 
3, wyłącznie Minister Finansów.

3. W przypadku zaciągania pożyczki lub kredytu w drodze umowy, w tym umowy 
międzynarodowej, zgodnie z którą wymagane jest, aby organem działającym w 
imieniu pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) była Rada Ministrów, upoważnia ona 
Ministra Finansów do podpisania umowy i określa warunki jej wykonywania.

Art. 81 

1. Na wniosek Rady Polityki Pieniężnej Skarb Państwa może zaciągać 
średnioterminowe pożyczki i kredyty od Wspólnoty Europejskiej i jej państw 
członkowskich w celu wsparcia bilansu płatniczego.

2. Na wniosek Rady Unii Europejskiej Skarb Państwa może uczestniczyć w udzieleniu 
pożyczki na wsparcie bilansu płatniczego innego państwa członkowskiego, na 
zasadach określanych w ustawie budżetowej.



Limit kredytowy

Art. 82

Kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 80 ust. 
1 i art. 81 ust. 1, nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie 
budżetowej.

Limit na 2020 r.:

70 mld zł.



Skarbowe papiery wartościowe
Art. 95 

1. Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb 
Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobowiązuje się 
wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter 
pieniężny lub niepieniężny.

2. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub wystawiane w granicach 
limitów określonych w ustawie budżetowej.

3. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne mogą być 
emitowane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów.

4. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje 
Minister Finansów.

(...)

6. Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z 
wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych.



Okres emisji

Art. 96

Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub wystawiane jako 
papiery wartościowe o pierwotnym terminie wykupu:

1) nie dłuższym niż rok, do których zalicza się w szczególności bony 
skarbowe (krótkoterminowe skarbowe papiery wartościowe);

2) dłuższym niż rok, do których zalicza się w szczególności obligacje 
skarbowe.





Rodzaje skarbowych papierów 
wartościowych

Bon skarbowy

- krótkoterminowy papier wartościowy 
oferowany do sprzedaży w kraju na 
rynku pierwotnym z dyskontem i 
wykupywanym według wartości 
nominalnej po upływie okresu, na jaki 
został wyemitowany.

- o pierwotnych terminie wykupu nie 
dłuższym niż rok (od 1 do 90 dni lub 
od 1 do 52 tygodni).

- art. 99 u.f.p.

Obligacja skarbowa

- papier wartościowy oferowany do 
sprzedaży w kraju lub za granicą, 
oprocentowanym w postaci dyskonta 
lub odsetek. 

- sprzedawana na rynku pierwotnym z 
dyskontem, według wartości 
nominalnej bądź powyżej wartości 
nominalnej i wykupywana po upływie 
okresu, na jaki została wyemitowana.

- o pierwotnym terminie wykupu dłuższym 
niż rok (na 2, 3, 4 lub 10 lat).

- art. 100 u.f.p.



Skarbowe papiery 
oszczędnościowe

Art. 101 

1. Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym papierem 
wartościowym oferowanym do sprzedaży:

1)  osobom fizycznym;

2)  stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz 
fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów 
- również wpisanym do innego rejestru urzędowego, o ile warunki 
emitowania tak stanowią.

2. Skarbowy papier oszczędnościowy może być wyłączony z obrotu na 
rynku wtórnym albo może być przedmiotem obrotu tylko między 
podmiotami, o których mowa w ust. 1, o ile warunki emitowania tak 
stanowią.



obligacjeskarbowe.pl



Limit zadłużenia
Art. 216 ust. 5. Konstytucji

Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń 
finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny 
przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. 
Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz 
państwowego długu publicznego określa ustawa.

Art. 38 Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku 
następnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1)  kwotę i relację do produktu krajowego brutto:
a)  państwowego długu publicznego,
b)  długu Skarbu Państwa,
c)  niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa,
2)  kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych
- według stanu na koniec roku budżetowego.



Procedura nadmiernego deficytu
Procedura nadmiernego deficytu jest nakładana na podstawie art. 126 TFUE 
przez Radę UE na państwo członkowskie, w przypadku niewypełniania  
kryteriów konwergencji (spójności):

- 3% dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu publicznego do 
produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych,

- 60% dla stosunku zadłużenia publicznego do produktu krajowego brutto 
wyrażonego w cenach rynkowych.

W celu zapewnienia efektywności procedury stosowanej w przypadku 
nadmiernego deficytu, rządy państw członkowskich, w ramach tej procedury, są 
odpowiedzialne za deficyt publiczny. Państwa członkowskie zdają Komisji 
regularnie i bezzwłocznie sprawozdania dotyczące ich planowanych i 
rzeczywistych deficytów oraz poziomów ich zadłużenia. Procedury 
nadmiernego deficytu nie wszczyna się, jeżeli wzrost deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych powyżej progu 3% PKB uważa się za przejściowy 
i wyjątkowy i deficyt ten pozostaje w pobliżu progu. 



Procedury ostrożnościowe i 
sanacyjne - I próg cz. I

Art. 86 ust. 1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego 
do produktu krajowego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z 
art. 38:

1) (uchylony od 1 stycznia 2014 r., wcześniej – patrz art. 86a u.f.p.)

2)  jest większa od 55%, a mniejsza od 60%, to:

a)  na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym:

-  nie przewiduje się deficytu budżetu państwanie przewiduje się deficytu budżetu państwa ,

-  nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, w 
tym pracowników jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2,

-  waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego 
wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok budżetowy,

-  wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa ,

-  nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach, o których mowa w art. 139 ust. 2, 
na poziomie wyższym niż w administracji rządowej,



Procedury ostrożnościowe i 
sanacyjne - I próg cz. II

b)  Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa 
finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz 
przeglądu programów wieloletnich,

c)  Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny,

d)  wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale 
budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o 
kwotę związaną z realizacją zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3,

e)  Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu 
przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom 
dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących VAT,

(...)



Procedury ostrożnościowe i 
sanacyjne - II próg

Art. 86 ust. 1 pkt 3)  jest równa lub większa od 60%, to:

a)  stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2 lit. a, b oraz e-g,

b)  Rada Ministrów, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia 
relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi program 
sanacyjny mający na celu ograniczenie tej relacji do poziomu poniżej 
60%,

c)  wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w 
uchwale budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego 
budżetu,

d)  poczynając od siódmego dnia po dniu ogłoszenia relacji, o której mowa 
w art. 38 pkt 1 lit. a, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą 
udzielać nowych poręczeń i gwarancji.



Program sanacyjny

Art. 87 

Program sanacyjny obejmuje:

1)  wskazanie przyczyn kształtowania się relacji państwowego długu 
publicznego, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a;

2)  program przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do 
ograniczenia relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, uwzględniający w 
szczególności propozycje rozwiązań prawnych mających wpływ na 
poziom wydatków i rozchodów w sektorze finansów publicznych;

3)  trzyletnią prognozę dotyczącą relacji państwowego długu publicznego 
do produktu krajowego brutto, wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji 
makroekonomicznej kraju.



Wyłączenie stosowania progów 
ostrożnościowych i sanacyjnych

Art. 88 

Przepisów art. 86 i art. 87 nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:

1)  stanu wojennego;

2)  stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.



Stabilizująca reguła 
wydatkowa
Art. 112aa ust. 1. Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa 
w art. 9 pkt 1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i w pkt 9 
oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy 
utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na 
podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana według wzoru:

Reguła wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków sektora rządowego i 
samorządowego, uzależniony od corocznego wzrostu PKB.

Wyłączenia stosowania - art. 112d ust. 1 u.f.p. (patrz też art. 88 u.f.p).



„Złota reguła budżetowa JST”
Art. 242 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może 
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż 
planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być 
wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o 
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

W niektórych państwach na świecie „złota reguła” dotyczy nieuchwalania 
z deficytem budżetu państwa. Należą do nich m.in. Wielka Brytania oraz 

Niemcy.
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