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Rozdział I

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 
– ANALIZA PRAWNA

1. Sektor finansów publicznych

Sektor finansów publicznych to oddzielna grupa podmiotów funk-
cjonujących na wspólnym rynku i  w  konkretnych realiach ekono-
micznych i  gospodarczych, rządząca się jednak własnymi prawami 
i zasadami, co odróżnia ją od tzw. sektora prywatnego.

C Zgodnie z  przepisem art.  9 ustawy z  dnia 27  sierpnia 2009  r. 
o  finansach  publicznych1 sektor finansów publicznych tworzą 

podmioty kierujące się specyficznymi zasadami funkcjonowania 
w zakresie gospodarki finansowej, zasadami i  trybem kontroli pro-
cesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków 
publicznych oraz gospodarowania mieniem i zasadami zarządzania 
państwowym długiem publicznym, a także wprowadzonymi w tym 
celu procedurami ostrożnościowymi i  sanacyjnymi. Ponadto sektor 
ten musi uwzględniać zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania 
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz zasady i  tryb opra-
cowywania, jak również uchwalania wieloletniej prognozy finanso-
wej jednostki samorządu terytorialnego jako elementów planowania 
strategicznego uwzględniającego nie tylko planowane zadania, ale 
także podporządkowanie tych zadań nałożonym przez ustawodawcę 
limitom zadłużenia. Przy tworzeniu planów finansowych i budżetów 

1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.



22 Rozdział I. Sektor finansów publicznych – analiza prawna

mają one obowiązek uwzględniać zakres i szczegółowość oraz zasady 
i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa lub 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wszak plan finanso-
wy i budżety tych jednostek są powiązane z tymi dokumentami cho-
ciażby poprzez limity przyznanych im kwot.

Jednostki sektora finansów publicznych stosują szczególne zasady 
rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sek-
torze finansów publicznych oraz zasady gospodarowania środkami 
publicznymi pochodzącymi z  budżetu Unii Europejskiej oraz z  in-
nych źródeł zagranicznych. Charakterystyczne dla tego sektora jest 
także wprowadzenie odrębnych zasad kontroli zarządczej i  audytu 
wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i  audytu we-
wnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Jednostki sektora finansów publicznych

Chcąc opisać zagadnienie obowiązków finansowych i  księgowych 
w  jednostkach sektora finansów publicznych w  roku budżetowym 
oraz nieprawidłowości w nich występujących, należy wskazać, jakich 
jednostek to zagadnienie dotyczy. Jednostki sektora finansów pub-
licznych są tworzone w  formach określonych w  przepisach ustawy 
o finansach publicznych. Tworzenie tych jednostek może się odbywać 
na podstawie ustawy o finansach publicznych albo na podstawie in-
nych ustaw, co oznacza, że podstawą ich tworzenia nie powinny być 
akty prawne rangi niższej niż ustawowa, np. rozporządzenia.

A Sektor finansów publicznych tworzą: organy władzy publicznej, 
w  tym organy administracji rządowej, organy kontroli pań-

stwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu 
terytorialnego, a  także ich związki, jednostki budżetowe, samorzą-
dowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospo-
darki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz 
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Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie 
publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki or-
ganizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, jak rów-
nież 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.

3. Procesy zachodzące w sektorze 
finansów publicznych

Podmioty zaliczone do tego sektora dokonują szeregu czynności 
prawnych skutkujących określonymi wymiernymi rezultatami eko-
nomicznymi odbijającymi się nie tylko na tym sektorze, ale również 
na pozostałych podmiotach funkcjonujących w  realiach wspólne-
go rynku. Procesy te są o  tyle interesujące, że inna jest ich specyfi-
ka, gdy dochodzi do powiązań z  podmiotami sektora publicznego, 
a  inna w  przypadku sektora prywatnego. Relacje z  sektorem pry-
watnym mogą przybierać formę normalnych relacji gospodarczych 
na zasadzie działania równorzędnych uczestników wspólnego ryn-
ku, a w pozostałych relacjach nacechowane są nierównorzędnością. 
W  obu tych sferach dokonywane są procesy ekonomiczne rodzące 
określone konsekwencje prawne i finansowe. Ustawodawca zdefinio-
wał, jakie są to procesy, w art. 3 u.f.p.

Finanse publiczne obejmują procesy zwią zane z  gromadzeniem 
środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem. Ujęcie takie 
oznacza, że wszelkie procesy obejmujące gromadzenie środków pub-
licznych oraz ich rozdysponowywanie mieszczą się w pojęciu finan-
sów publicznych.

A Ustawodawca zwrócił szczególną uwagę na takie procesy, jak:
1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;

2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
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