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o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 
poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, 
poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, 

poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, 
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z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)
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Dział I. Zasady finansów publicznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zakres regulacji

Art. 1. Ustawa okreś la:
1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżeto-

wych i samorządowych zakładów budżetowych;
2) zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji 

gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
3) zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicz-

nych w zakresie gospodarki finansowej;
4) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem 

i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospoda-
rowaniem 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 za-
daniowym;

9) zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwa-
lania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego;
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10) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdaw-
czości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;

11) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzący-
mi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagra-
nicznych;

12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz ko-
ordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jed-
nostkach sektora finansów publicznych.

Słowniczek ustawowy — definicje

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Ministrze Finansów – rozumie się przez to odpowiednio 

ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do 
spraw instytucji finansowych;

2) zarządzie jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się 
przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

3) układzie zadaniowym – rozumie się przez to zestawienie 
odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jed-
nostki sektora finansów publicznych sporządzone według 
funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań 
państwa, oraz:
a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
b) podzadań budżetowych grupujących działania umożli-

wiające realizację celów zadania, w ramach którego po-
dzadania te zostały wyodrębnione

 – wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z ba-
zowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów 
działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe 
lub opisowe okreś lenie bazowego i docelowego poziomu 
efektów z poniesionych nakładów;

4) odrębnych ustawach – rozumie się przez to ustawy inne niż 
niniejsza ustawa oraz ustawa budżetowa;

Art. 2
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5)1 środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c;

6) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organi-
zacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, 
z późn. zm.);

7) jednostce w dziale – rozumie się przez to jednostkę sekto-
ra finansów publicznych podległą ministrowi kierującemu 
okreś lonym działem administracji rządowej lub przez niego 
nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych 
obsługującą organ podległy ministrowi kierującemu okreś-
lonym działem administracji rządowej lub przez niego nad-
zorowany;

8) dysponencie części budżetowej – rozumie się przez to kierow-
ników jednostek oraz organy wymienione w art. 139 ust. 2, 
właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, 
wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek or-
ganizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, dyspo-
nujących częściami budżetu państwa.

Finanse publiczne

Art. 3. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gro-
madzeniem 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.

1 Art. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 92 pkt 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 
poz. 1146 z późn. zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 września 2014 r.

Art. 3
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