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OD AUTORÓW

Podręcznik akademicki Podstawy prawa finansów publicznych skierowany jest przede 
wszystkim do studentów zwłaszcza takich kierunków, jak prawo, administracja i do-
radztwo podatkowe.

Problematyka prawa finansów publicznych regulowana jest przez różne akty prawne – 
Konstytucję RP, akty prawa Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, roz-
porządzenia, akty prawa miejscowego. Zamiarem autorów było przedstawienie zarysu 
problematyki prawa finansów publicznych, a opracowanie to należy traktować jako 
materiał pomocniczy do zapoznania się z podstawami prawa finansów publicznych.

Podręcznik to efekt współpracy między pracownikami Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Powstał on na bazie publikacji J. Wantoch-Rekowskiego i W. Mo-
rawskiego Podstawy prawa finansów publicznych. Podręcznik akademicki (Toruń 2019).
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Rozdział I

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH – POJĘCIA, 
DEFINICJE, CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1. Podstawowe pojęcia i definicje 

Finanse – jako kategoria ogólna – dzielą się na finanse publiczne i prywatne1. Występu-
jące między nimi różnice powodują, że taki podział jest zasadny. Tak również twierdzi 
T. Dębowska-Romanowska, według której w celu odróżnienia finansów publicznych 
od prywatnych należy dokonać przeciwstawienia tych pojęć. Z tego punktu widzenia 
wskazuje na sześć podstawowych różnic:
1) finanse publiczne tworzone są w oparciu o władztwo finansowe podmiotu pub-

licznego, istotnym ich elementem jest przymus, natomiast finanse prywatne po-
wstają na płaszczyźnie cywilnoprawnej;

2) wydatki podmiotów publicznych, w granicach prawa, mają charakter dyskrecjo-
nalny;

3) finanse publiczne służą realizacji interesu publicznego, a nie zwiększeniu mająt-
ku podmiotu publicznego;

4) finanse podmiotów publicznych mają większą wartość niż zasoby podmiotów 
prywatnych, dlatego podmioty publiczne, poprzez swoje wydatki, wywierają zna-
czący wpływ na rynek oraz na zachowanie równowagi finansowej państwa;

5) państwo, jako suweren i podmiot publiczny, kształtuje politykę pieniężną;
6) finanse publiczne są jawne, a finanse prywatne objęte są sferą prywatności2.

Relacje finansowe – w zakresie finansów publicznych – oparte są na zasadzie władztwa, 
przymusowości i najczęściej wynikają z działania podmiotów publicznych bazującego 
na przymusie. Finanse prywatne opierają się zwykle na relacjach prywatnoprawnych, 
charakteryzuje je dowolność i równość stron.

1  Zob. np. A. Adamczyk, S. Franek, Finanse publiczne a finanse prywatne: problemy, diagnozy, perspek-
tywy, Szczecin 2020.

2  Zob. szerzej T. Dębowska-Romanowska [w:] B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kalinowski, 
W. Wójtowicz, Prawo finansowe, Warszawa 1997, s. 20–21.
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Finanse publiczne realizują cele publiczne, finanse prywatne – interesy indywidualne. 
Stosunki prawne z zakresu finansów publicznych są pochodną stosowania przepisów 
powszechnie obowiązujących, natomiast stosunki prawne z zakresu finansów prywat-
nych opierają się na umowach.

Rodzi się pytanie, czy finanse publiczne są potrzebne? Według A. Borodo niektóre 
ludzkie potrzeby mogą być zaspokajane indywidualnie, przy wykorzystaniu finansów 
prywatnych, co wymaga indywidualnych starań jednostki. Są jednak takie potrzeby 
ludzkie, które muszą być zaspokajane ze środków publicznych, drogą wspólnych wysił-
ków, na przykład poprzez działalność państwa czy innego związku publicznoprawnego. 
Istotne przy tym jest to, że podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie nie 
jest wyraźny, sztywny, zmienia się wraz z przeobrażeniami cywilizacyjnymi, społecz-
nymi, kulturowymi3.

Normatywne pojęcie finansów publicznych wynika z art. 3 u.f.p., wg którego finanse 
publiczne obejmują 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.

Analizując pojęcie „finanse”, należy mieć na uwadze, że może być ono „różnie rozumiane 
w ekonomii, prawie czy w znaczeniu potocznym, kiedy to jest najczęściej utożsamiane 
z posiadanymi zasobami pieniężnymi”4. T. Dębowska-Romanowska wskazuje, że „Fi-
nanse publiczne, będące podstawą unormowań prawa finansowego, to układ nerwowy 
państwa. Słowo »finanse« wywodzi się ze średniowiecznej łaciny ze słowa finire (koń-
czyć). Czasownik zaczęto w praktyce używać w formie zmienionej na finare. Z tego 
zaś czasownika powstały z kolei rzeczowniki finatio, financia pecuniaria i podobne”5.

Wiele różnych definicji finansów (finansów publicznych, prawa finansów publicznych) 
jest efektem dorobku doktryny prawa finansowego. Na przykład E. Ruśkowski w pojęciu 
„finanse publiczne” widzi dwa człony, dwa elementy. Według powołanego autora „finan-
se to zjawiska związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych, wraz 

3  A. Borodo, Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Bydgoszcz 2000, s. 13.
4  W. Wójtowicz [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 

2003, s. 15.
5  T. Dębowska-Romanowska [w:] B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wój-

towicz, Prawo..., s. 19.
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z całą ich otoczką, polegającą na planowaniu, ewidencji, sprawozdawczości i kontroli”, 
natomiast przymiotnik „publiczny” jest synonimem określeń „ogólnonarodowy” lub 
„społeczny”6.

Prawo finansowe, według A. Borodo, to „[...] regulacje prawne odnoszące się do dzia-
łalności finansowej organów państwa i samorządu oraz różnych publicznych instytucji 
i jednostek organizacyjnych. Wspomniane państwowe, rządowe i samorządowe organy 
oraz jednostki organizacyjne dokonują różnorodnych wydatków, wypłacają wynagrodze-
nia dla urzędników, sędziów i policjantów, kupują towary i usługi, prowadzą działalność 
inwestycyjną, pobierają podatki i opłaty od przedsiębiorców i ludności, emitują papiery 
wartościowe, zaciągają pożyczki i udzielają ich. Prowadzona jest więc przez podmioty 
sektora finansów publicznych codzienna gospodarka finansowa”7.

Prawo finansowe nie jest jednorodne, zalicza się do niego „[...] prawo budżetowe (po-
jęcie, zakres i organizacja budżetu, prawo o wydatkach i o długu publicznym), prawo 
podatkowe, prawo finansowe samorządu terytorialnego. Ponadto do prawa finansowego 
należy zaliczyć niektóre elementy prawa bankowego, prawa ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych, prawa o działalności przedsiębiorstw publicznych w takiej części, która 
zawiera regulacje prawne o publiczno-prawnym charakterze. Do prawa finansowego 
należą regulacje określające zadania i kompetencje banku centralnego (Narodowego 
Banku Polskiego), natomiast jest dyskusyjne, czy należą do niego przepisy regulujące 
czynności bankowe banków komercyjnych (będące grupą czynności cywilnoprawnych”8.

Należy podkreślić, że kluczowe pojęcia z zakresu finansów („środki publiczne” i „do-
chody publiczne”) nie zostały w ustawie o finansach publicznych zdefiniowane. Usta-
wodawca wskazał w art. 5 ust. 1 u.f.p., że środkami publicznymi są:
1) dochody publiczne;
2) środki pochodzące z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 

środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) środki, o których mowa w art. 3b ustawy z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju9;

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

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

6  E. Ruśkowski [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 
2006, s. 19.

7  A. Borodo, Prawo budżetowe, Warszawa 2008, s. 11.
8  A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2010, s. 23.
9  Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.
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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;

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

Z całą pewnością najważniejszy rodzaj środków publicznych to dochody publiczne, 
którymi są:
1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i  jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 
banków państwowych, a  także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek 
ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwo-
wych 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 fi-
nansów 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 finan-
sów publicznych;

6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych;
7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielo-

nych poręczeń i gwarancji;
8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw.

2. Źródła prawa finansów publicznych 

Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce określa Konstytucja RP w rozdzia-
le III „Źródła prawa”. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego 
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prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, 
także akty prawa miejscowego (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Jeśli chodzi o akty prawa 
miejscowego to, jak stanowi art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego 
oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień 
zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, które obowiązują na obszarze 
działania tych organów.

W zakresie finansów publicznych źródła prawa muszą być takie same jak te, które 
wymienia art. 87 Konstytucji RP. Najważniejszym jest Konstytucja RP, która finansom 
publicznym poświęca rozdział X „Finanse publiczne”. Regulacje prawnofinansowe wy-
nikają także z innych przepisów Konstytucji RP, na przykład z art. 84, zgodnie z którym 
każdy ma obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, 
określonych w ustawie, czy z art. 167, który stanowi, że:
1) jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicz-

nych odpowiednio do przypadających im zadań (ust. 1);
2) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz sub-

wencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa (ust. 2);
3) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w  ustawie 

(ust. 3);
4) zmiany w  zakresie zadań i  kompetencji jednostek samorządu terytorialnego 

następują wraz z  odpowiednimi zmianami w  podziale dochodów publicznych 
(ust. 4).

Wśród obowiązujących w Polsce ustaw część z nich dotyczy problematyki prawnofinan-
sowej, według W. Miemiec jest ich około 19010. Jako ważną ustawę, regulującą podsta-
wowe zagadnienia dotyczące finansów publicznych, należy wskazać ustawę o finansach 
publicznych. Duża liczba ustaw reguluje problematykę podatkową i inne płaszczyzny 
prawa finansów publicznych.

Do źródeł prawa finansowego trzeba niewątpliwie zaliczyć ratyfikowane umowy mię-
dzynarodowe i prawo unijne. W zakresie prawa unijnego w literaturze wskazuje się, 
że ważne są jego dwa obszary – prawo finansowe samej Unii Europejskiej oraz wpływ 
i skutki tego prawa na polskie prawo finansowe11.

Źródłami prawa finansowego są także rozporządzenia, głównie Rady Ministrów oraz 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

10  W. Miemiec [w:] Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Warszawa 
2018, s. 43.

11  M. Tyniewicki, Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej, PBPS 2015/2, s. 25.



zamówienia:
infolinia: 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl

Kup e-book i czytaj 
w aplikacji Smarteca

Jacek Wantoch-Rekowski, Wojciech Morawski, Paweł Majka

Podstawy Prawa  
finansów 

Publicznych

Podstaw
y Praw

a finansów
 Publicznych 

Jacek W
antoch-Rekow

ski, W
ojciech M

oraw
ski, Paw

eł M
ajka

SERIA AKADEMICKA

CENA 59 ZŁ (W TYM 5% VAT) 

Problematyka prawa finansów publicznych regulowana jest przez wiele aktów prawnych: 
Konstytucję RP, przepisy Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporzą-
dzenia, akty prawa miejscowego. W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagad-
nienia dotyczące prawnych regulacji finansów publicznych, m.in.:
•  prawo budżetowe państwa,
•  źródła i instytucje prawa podatkowego,
•  dochody jednostek samorządu terytorialnego,
•  publiczne prawo bankowe,
•  zarys finansów Unii Europejskiej.

Podręcznik akademicki będzie przydatny przede wszystkim studentom, zwłaszcza takich 
kierunków, jak prawo, administracja i doradztwo podatkowe.

Jacek Wantoch-Rekowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu 
w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; 
wykładowca na kierunkach prawo, administracja i doradztwo podatkowe; dyrektor 
Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych UMK; autor ponad 150 publikacji z zakresu 
prawa finansów publicznych.

Wojciech Morawski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UMK; kierownik 
Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
ds. Doradztwa Podatkowego; wykładowca na kierunkach prawo, administracja i doradztwo 
podatkowe UMK, autor ponad 400 publikacji z zakresu prawa podatkowego, finansowego 
i celnego.

Paweł Majka – doktor nauk prawnych; adwokat; kierownik Zakładu Prawa Finansowego 
w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalizujące się w proble-
matyce prawa finansów publicznych; członek etatowy Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Rzeszowie.

Podstawy prawa finansow publicznych g16.indd   2-3Podstawy prawa finansow publicznych g16.indd   2-3 20/09/2022   13:2620/09/2022   13:26




