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§ 1. Istota sektora finansów publicznych

1Po raz pierwszy pojêcia „sektor finansów publicznych” u¿yto w ustawie

z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15,

poz. 148 ze zm.), a nastêpnie powtórzono w ustawie z 30.6.2005 r. o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w aktualnie obowi¹zuj¹cej

ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze

zm.). W ka¿dej z tych ustaw ograniczono siê do wyliczenia jednostek organiza-

cyjnych oraz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to

wyliczenie wyczerpuj¹ce, a katalog jednostek i podmiotów ma charakter za-

mkniêty. Powy¿sze stwierdzenie ma istotne znaczenie nie tylko pod wzglêdem

porz¹dkuj¹cym (formalnym), ale przede wszystkim merytorycznym. W ramach

sektora finansów publicznych obowi¹zuj¹ bowiem szczególne, tj. rygorystycz-

ne, zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasady odpowiedzialnoœci

w tym zakresie
1
.

2Sektor finansów publicznych jest czêœci¹ sektora publicznego wystêpu-

j¹cego w gospodarce ka¿dego pañstwa. W zale¿noœci od przyjêtego modelu go-

spodarki oraz metod zarz¹dzania sektor publiczny jest odpowiednio wiêkszy lub
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mniejszy, ale bez sektora publicznego okreœlone zadania publiczne nie mog¹ byæ

wykonywane z uwagi na prawid³owe funkcjonowanie pañstwa
1

(np. w zakresie

bezpieczeñstwa publicznego, obronnoœci, wymiaru sprawiedliwoœci, zabezpie-

czenia zasobów naturalnych). W gospodarce centralnie zarz¹dzanej sektor pu-

bliczny jest bardzo du¿y, a pañstwo bezpoœrednio anga¿uje siê w procesy gospo-

darcze. Wspó³czeœnie sektor publiczny w wiêkszoœci pañstw jest mniejszy od

sektora prywatnego, w którym realizowana jest wiêkszoœæ przedsiêwziêæ gospo-

darczych. Sektor prywatny jest wewnêtrznie uporz¹dkowanym uk³adem, w któ-

rego funkcjonowaniu podstawow¹ rolê odgrywaj¹ przedsiêbiorstwa prywatne

oraz gospodarstwa domowe. Sektor publiczny stanowi¹ przede wszystkim ró¿ne

instytucje publiczne oddzia³uj¹ce na gospodarkê w sferze regulacji oraz w sferze

realnej dzia³alnoœci podmiotów gospodaruj¹cych. Analiza zasad funkcjonowania

sektora publicznego powinna byæ kompleksowa, jednak przede wszystkim musi

obejmowaæ finanse sektora publicznego, politykê instytucji publicznych, wp³yw

rz¹du i jego agencji na gospodarkê
2
.

3 Dzia³alnoœæ sektora publicznego opiera siê na funkcjonowaniu i interwen-

cyjnej roli pañstwa we wspó³czesnej gospodarce. Im wiêksza jest rola pañstwa,

tym wiêkszy jest sektor publiczny. Zale¿noœæ ta pod¹¿a w pe³ni za rozwojem

funkcji opiekuñczej oraz interwencyjnej pañstwa, a zwiêkszanie ich roli jest

równoznaczne z rozszerzaniem sektora publicznego. W pañstwie o gospodarce

wolnorynkowej sektor publiczny ulega zredukowaniu do niezbêdnego mini-

mum. Sektor ten dostarcza spo³eczeñstwu dóbr publicznych zaspokajaj¹cych

potrzeby zbiorowe, a wiêc dominuje w nim konsumpcja zbiorowa. Wzrost zna-

czenia sektora publicznego prowadzi do wzrostu produkcji dóbr publicznych

i konsumpcji zbiorowej oraz redukcji dóbr prywatnych i konsumpcji indywidu-

alnej. Miêdzy sektorem publicznym a sektorem prywatnym wystêpuje relacja

substytucji. Sektor publiczny wraz z rozszerzaniem opiekuñczej roli pañstwa

zastêpuje w okreœlonej czêœci sektor prywatny. Niemniej jednak te dwa sektory

charakteryzuj¹ siê wzajemn¹ relacj¹ komplementarnoœci. W ka¿dej wspó³cze-

snej gospodarce konieczne jest wystêpowanie i wzajemne uzupe³nianie siê sek-

tora publicznego oraz sektora prywatnego
3
. Istot¹ wszelkich rozwi¹zañ formal-
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nych powinno byæ zachowanie i tolerowanie wzajemnej odrêbnoœci w osi¹ga-

niu w³asnych celów stawianych przez podmioty sektora publicznego oraz sek-

tora prywatnego
1
.

4W sektorze finansów publicznych dokonywane s¹ operacje zwi¹zane z gro-

madzeniem i wydatkowaniem œrodków publicznych. Ogó³ tych operacji

sk³ada siê na publiczn¹ gospodarkê finansow¹, tj. gospodarkê finansow¹ pañ-

stwa, samorz¹du terytorialnego i innych podmiotów publicznoprawnych. Coraz

czêœciej w publiczn¹ gospodarkê finansow¹ w³¹czaj¹ siê inne podmioty, które

sytuuj¹ siê pomiêdzy typowymi strukturami sektora publicznego a jednostkami

ze sfery gospodarki prywatnej, np. fundusze emerytalne, samorz¹dy zawodo-

we, zwi¹zki zawodowe, zwi¹zki pracodawców, fundacje i stowarzyszenia
2
.

Przedmiotem publicznej gospodarki finansowej s¹ finanse publiczne, których

normatywna definicja sformu³owana w art. 3 FinPublU wskazuje na ich dyna-

mikê. Finanse publiczne obejmuj¹ bowiem procesy zwi¹zane z gromadzeniem

œrodków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególnoœci:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,

2) wydatkowanie œrodków publicznych,

3) finansowanie potrzeb po¿yczkowych bud¿etu pañstwa,

4) zaci¹ganie zobowi¹zañ anga¿uj¹cych œrodki publiczne,

5) zarz¹dzanie œrodkami publicznymi,

6) zarz¹dzanie d³ugiem publicznym,

7) rozliczenia z bud¿etem Unii Europejskiej.

Ustawodawca w tym katalogu wymienia tylko najbardziej typowe i najczê-

œciej wystêpuj¹ce procesy. Nie jest to zatem katalog zamkniêty, o czym decydu-

je u¿ycie zwrotu „w szczególnoœci”. W praktyce mo¿e to byæ Ÿród³em ró¿nych

w¹tpliwoœci interpretacyjnych o istotnym znaczeniu dla podmiotów zaanga-

¿owanych w realizacjê takich procesów, zw³aszcza ¿e w sektorze finansów pu-

blicznych obowi¹zuj¹ szczególne, tj. bardzo rygorystyczne, zasady prowadze-

nia gospodarki finansowej.

5Unikniêcie ewentualnych negatywnych konsekwencji zwi¹zanych z nie-

w³aœciwym wykonywaniem procesów sk³adaj¹cych siê na finanse publiczne

mo¿liwe jest przy zachowaniu prawid³owej kwalifikacji ró¿nych œrodków do

zbiorczej kategorii „œrodków publicznych”. Okreœlone procesy bêd¹ ujmowa-

ne w kategorii „finanse publiczne” wy³¹cznie wtedy, gdy zwi¹zane s¹ z groma-
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dzeniem i rozdysponowaniem „œrodków publicznych”, a nie gromadzeniem

i rozdysponowaniem jakichkolwiek œrodków. Zgodnie z postanowieniami art. 5

FinPublU, œrodkami publicznymi s¹:

1) dochody publiczne;

2) œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj¹ce zwroto-

wi œrodki z pomocy udzielanej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (tzn. œrodki pochodz¹ce z fundu-

szy strukturalnych, Funduszu Spójnoœci i Europejskiego Funduszu Rybac-

kiego; œrodki przeznaczone na realizacjê programów przedakcesyjnych oraz

Programu Œrodki Przejœciowe; œrodki na realizacjê Wspólnej Polityki Rol-

nej, tj. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja

Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskie-

go Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; niepodlegaj¹ce

zwrotowi œrodki z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie EFTA,

œrodki Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy), inne œrodki;

3) inne œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³ zagranicznych, niepodlegaj¹ce zwrotowi

(przeznaczone na realizacjê: programów w ramach celu Europejska

Wspó³praca Terytorialna
1
, programów w ramach Europejskiego Instrumen-

tu S¹siedztwa i Partnerstwa
2
, a tak¿e œrodki z Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2004–2009 oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2004–2009);

4) przychody bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego

oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodz¹ce:

a) ze sprzeda¿y papierów wartoœciowych,

b) z prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa oraz maj¹tku jednostek sa-

morz¹du terytorialnego,

c) ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych ze œrodków publicznych,

d) z otrzymanych po¿yczek i kredytów,

e) z innych operacji finansowych;

5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodz¹ce z prowa-

dzonej przez nie dzia³alnoœci oraz pochodz¹ce z innych Ÿróde³.
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6Podstawowe znaczenie dla rozmiarów publicznej gospodarki finansowej,

prowadzonej w sektorze finansów publicznych maj¹ dochody publiczne. Jest

to kategoria wewnêtrznie zró¿nicowana, obejmuje bowiem:

1) daniny publiczne, do których zaliczono: podatki, sk³adki, op³aty, wp³aty

z zysku przedsiêbiorstw pañstwowych i jednoosobowych spó³ek Skarbu

Pañstwa oraz inne œwiadczenia pieniê¿ne, których obowi¹zek ponoszenia

na rzecz pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego, pañstwowych fun-

duszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wyni-

ka z odrêbnych ustaw, tzn. innych ni¿ ustawa o finansach publicznych lub

ustawa bud¿etowa;

2) inne dochody bud¿etu pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz in-

nych jednostek sektora finansów publicznych nale¿ne na podstawie odrêb-

nych ustaw lub umów miêdzynarodowych (np. z kar pieniê¿nych nak³ada-

nych na cz³onków zarz¹du zak³adu ubezpieczeñ lub prokurentów, a tak¿e na

zak³ady ubezpieczeñ za niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceñ

organu nadzoru lub wykonywanie dzia³alnoœci z naruszeniem przepisów

prawa, statutu, zawartych umów ubezpieczenia albo planu dzia³alnoœci lub

nie udzielanie informacji oraz wyjaœnieñ
1
; z tytu³u wspólnotowej pomocy

finansowej, przyznawanej przez Radê Europy na wniosek Komisji Europej-

skiej, w przypadku gdy pañstwo cz³onkowskie ma trudnoœci lub jest istotnie

zagro¿one powa¿nymi trudnoœciami z racji nadzwyczajnych okolicznoœci

pozostaj¹cych poza jego kontrol¹, w tym gdy powa¿ne trudnoœci s¹ spowo-

dowane klêskami ¿ywio³owymi
2
);

3) wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i us³ug œwiadczonych przez jednostki sekto-

ra finansów publicznych;

4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zali-

cza siê w szczególnoœci: wp³ywy z umów najmu, dzier¿awy i innych umów

o podobnym charakterze, odsetki od œrodków na rachunkach bankowych,

odsetki od udzielonych po¿yczek i od posiadanych papierów wartoœcio-

wych, dywidendy z tytu³u posiadanych praw maj¹tkowych;

5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej na rzecz jednostek sektora

finansów publicznych;

6) odszkodowania nale¿ne jednostkom sektora finansów publicznych;
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7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytu³u

udzielonych porêczeñ i gwarancji;

8) dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, rzeczy i praw, które nie s¹ przychodami ze

sprzeda¿y papierów wartoœciowych lub przychodami z prywatyzacji

maj¹tku Skarbu Pañstwa oraz maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego.

Wœród dochodów publicznych mo¿na zatem wyodrêbniæ ró¿ne ich katego-

rie, np. typowe formy „danin publicznych” (podatki, sk³adki, op³aty) oraz inne

przymusowe œwiadczenia, których obowi¹zek ponoszenia wynika z przepisów

odrêbnej ustawy (wp³aty z zysku przedsiêbiorstw pañstwowych i jednoosobo-

wych spó³ek Skarbu Pañstwa). Wprost w ustawie o finansach publicznych nie

wymieniono ce³, ale powinny one byæ traktowane jako daniny publiczne, po-

niewa¿ obowi¹zek ich ponoszenia wynika z przepisów odrêbnej ustawy. Nie

wszystkie sk³adki s¹ daninami publicznymi. Charakter taki maj¹ np. obo-

wi¹zkowe sk³adki pobierane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
1

lub ubez-

pieczenia spo³ecznego, ale takiego charakteru nie maj¹ sk³adki op³acane przez

pracowników z tytu³u ubezpieczenia na ¿ycie
2
.

Nie w ka¿dym przypadku pobór dochodów publicznych oparty jest o przy-

mus prawny. Niektóre rodzaje dochodów publicznych pobiera siê bez stosowa-

nia takiego przymusu, np. wykonuj¹c umowy sprzeda¿y wyrobów i us³ug

œwiadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych, a tak¿e umowy

najmu, dzier¿awy i inne umowy o podobnym charakterze albo umowy rachun-

ku bankowego. Ponadto wp³ywy mo¿na osi¹gaæ jednorazowo ze sprzeda¿y lub

periodycznie z czynszów lub odsetek. Dochody publiczne mog¹ byæ osi¹gane

w wyniku uzgodnienia woli dwóch stron (z umów) oraz w rezultacie wyra¿enia

woli tylko przez jedn¹ stronê (spadek, zapis). Mo¿na ponadto wyró¿niæ docho-

dy publiczne pochodz¹ce ze Ÿróde³ o charakterze cywilnoprawnym (czynsze

najmu lub dzier¿awne) oraz o charakterze kapita³owym (dywidendy, odsetki).

Niektóre dochody publiczne mo¿na szczegó³owo zaplanowaæ (np. cena sprze-

da¿y, kwota odsetek), inne natomiast s¹ wynikiem zaistnienia zdarzeñ loso-

wych (odszkodowania).

7 Œrodki publiczne przeznacza siê na:

1) wydatki publiczne,

2) rozchody publiczne, w tym na rozchody bud¿etu pañstwa i bud¿etów jedno-

stek samorz¹du terytorialnego (s¹ to: sp³aty otrzymanych po¿yczek i kredy-

Nb. 7

6 Rozdzia³ I. Sektor finansów publicznych – zagadnienia podstawowe

1
B. Draniewicz, Indywidualne interpretacje w zakresie prawa daninowego po noweliza-

cji, PP 2009, Nr 3, s. 31.

2
G. ¯bik, Ubezpieczenie grupowe poza ustaw¹, Monitor Zamówieñ Publicznych 2009,

Nr 9, s. 52.



tów, wykup papierów wartoœciowych, udzielone po¿yczki i kredyty, p³atno-

œci wynikaj¹ce z odrêbnych ustaw, których Ÿród³em finansowania s¹ przy-

chody z prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa, inne operacje finansowe

zwi¹zane z zarz¹dzaniem d³ugiem publicznym i p³ynnoœci¹, p³atnoœci

zwi¹zane z udzia³ami Skarbu Pañstwa w miêdzynarodowych instytucjach

finansowych).

Nie sformu³owano legalnej definicji pojêcia „wydatki publiczne”, a wiêc

w celu ich zidentyfikowania nale¿y odwo³ywaæ siê do innych postanowieñ

ustawy o finansach publicznych dotycz¹cych m.in. zasad planowania, ustala-

nia, klasyfikowania, dokonywania (realizowania) i kontroli wydatków publicz-

nych, jak i odpowiednich postanowieñ innych ustaw, np. o odpowiedzialnoœci

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zamówieniach publicznych
1
,

a tak¿e reguluj¹cych zasady dzia³alnoœci podmiotów zaliczonych do sektora

finansów publicznych.

8Wydatki publiczne to podstawowy instrument realizacji polityki spo³ecz-

no-gospodarczej pañstwa w fazie podzia³u œrodków finansowych stanowi¹cych

przedmiot redystrybucji dokonywanej poprzez system finansów publicznych,

w tym przede wszystkim poprzez system bud¿etowy
2
. Podstaw¹ dokonywania

wydatków publicznych s¹ zadania pañstwa oraz samorz¹du terytorialnego.

Rodzaje i zakres tych zadañ s¹ przedmiotem regulacji konstytucyjnych i usta-

wowych
3
. Charakterystyczne jest to, ¿e mimo dominacji teorii liberalnych i kryty-

ki nadmiernego zaanga¿owania pañstwa w ró¿ne procesy spo³eczne i gospodarcze,

w wielu pañstwach zauwa¿alne jest zjawisko sta³ego wzrostu wydatków publicz-

nych. Zwi¹zane jest to z nowymi zadaniami, które pañstwo przyjmuje do realiza-

cji, np. w dziedzinie bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego (zwalczanie

terroryzmu, wojskowe misje rozjemcze i pokojowe, zwalczanie patologii), wzro-

stem biurokracji wynikaj¹cym z zobowi¹zañ miêdzynarodowych (nowe i bardziej

zabezpieczone dokumenty, np. paszporty biometryczne, prowadzenie ró¿nych reje-

strów i ewidencji w celu wymiany informacji miêdzy pañstwami), wzrostem li-

czebnoœci ró¿nych instytucji kontrolnych (sanitarnych, handlowych, budowlanych,

standaryzacyjnych, jakoœciowych). Wzrost wydatków publicznych wymuszaj¹

tak¿e zjawiska demograficzne (starzenie siê spo³eczeñstw, niski przyrost natural-

ny), które powoduj¹ zwiêkszanie nak³adów na funkcjonowanie ubezpieczeñ

spo³ecznych oraz ochronê zdrowia.

Nb. 8

§ 1. Istota sektora finansów publicznych 7

1
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9 Do wykonywania licznych funkcji i zadañ pañstwo potrzebuje coraz wiêk-

szych zasobów finansowych. Pañstwo jest czêsto postrzegane jako zrzeszenie

obywateli zaanga¿owanych we wspólne przedsiêwziêcie, s³u¿¹ce rozwi¹zywa-

niu problemów spo³ecznego wspó³istnienia w sposób sprawiedliwy i demokra-

tyczny. W tym znaczeniu pañstwo to przedsiêwziêcie kontraktowe, wyra¿aj¹ce

wspóln¹ troskê o swoich indywidualnych cz³onków. W ten sposób pañstwo

i sektor publiczny tworz¹ integraln¹ czêœæ wieloaspektowego ³adu spo³ecz-

no-ekonomicznego. Zachowanie tego ³adu wymaga jednak ponoszenia na-

k³adów finansowych. Stanowi¹ one swoist¹ cenê, jak¹ nale¿y ponieœæ, aby

utrzymaæ ³ad spo³eczno-ekonomiczny, poczucie sprawiedliwoœci oraz zapew-

niæ funkcjonowanie instytucji demokratycznego pañstwa
1
.

Wysokoœæ i cele wydatków publicznych, zgodnie z art. 44 ust. 1 FinPublU,

okreœlane s¹ w: ustawie bud¿etowej (ewentualnie w ustawie o prowizorium bud-

¿etowym), uchwale bud¿etowej (ewentualnie uchwale o prowizorium bud¿etowym)

jednostki samorz¹du terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów

publicznych. Zasady i tryb dokonywania wydatków publicznych reguluj¹ przepisy

dotycz¹ce poszczególnych rodzajów wydatków. Pojêcie „wydatki publiczne” sto-

sowane w ustawie o finansach publicznych ma charakter zbiorczy, mo¿na bowiem

wœród nich wyodrêbniæ np. wydatki maj¹tkowe, wydatki inwestycyjne, wydatki

strukturalne, wydatki sta³e, wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego, wydatki rozwo-

jowe, wydatki planowane, wydatki nieprzewidziane, wydatki bie¿¹ce.

Wed³ug kryterium Ÿród³a finansowania wydatków publicznych mo¿na

m.in. wyodrêbniæ wydatki dokonywane z bud¿etu pañstwa, z bud¿etów j.s.t. lub

bud¿etów (planów finansowych) innych jednostek sektora finansów publicznych,

np. pañstwowych funduszy celowych, instytucji gospodarki bud¿etowej, agencji

wykonawczych. Klasyfikacje uwzglêdniaj¹ce formê prawn¹ dokonywanego wy-

datku publicznego umo¿liwiaj¹ wyodrêbnienie m.in. wydatków formie dotacji,

subwencji, œwiadczeñ na rzecz osób fizycznych (finansowanie z bud¿etu pañstwa

sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych kategorii osób, np. osób, które

utraci³y wzrok w wyniku dzia³añ wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji

niewypa³ów i niewybuchów pozosta³ych po tych dzia³aniach).

Wydatki publiczne, które s¹ dokonywane w ramach ustalonych limitów,

zgodnie z przepisami prawa (legalnie) oraz w sposób celowy i efektywny, maj¹

charakter definitywny (ostateczny). Mo¿e jednak zaistnieæ sytuacja, w której

powstanie obowi¹zek zwrotu dokonanych ju¿ wydatków publicznych, np. w ra-

zie wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
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Istotê „rozchodów publicznych” okreœlono przy wykorzystaniu dwóch od-

miennych metod. Ich finansowanie nastêpuje ze œrodków publicznych, g³ównie

metod¹ bud¿etow¹, poniewa¿ wymieniono wprost w art. 6 ust. 1 pkt 2 Fin-

PublU rozchody bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów j.s.t. W ust. 2 tego przepisu

wymieniono, w zasadzie wyczerpuj¹co, formy rozchodów publicznych. Tworz¹

one wewnêtrznie zró¿nicowany katalog, s¹ bowiem zarówno zwi¹zane z przy-

chodami zwrotnymi (po¿yczki, kredyty, sprzeda¿ d³u¿nych papierów warto-

œciowych), jak i przychodami bezzwrotnymi (wp³ywy z prywatyzacji maj¹tku

Skarbu Pañstwa oraz maj¹tku j.s.t.). Wœród rozchodów publicznych wymienio-

no ponadto „inne operacje finansowe” (zwi¹zane z zarz¹dzaniem d³ugiem pu-

blicznym i p³ynnoœci¹), p³atnoœci wynikaj¹ce z odrêbnych ustaw (Ÿród³em ich

finansowania s¹ przychody z prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa) oraz p³at-

noœci (zwi¹zane z udzia³ami Skarbu Pañstwa w miêdzynarodowych instytu-

cjach finansowych, np. w Europejskim Banku Inwestycyjnym lub Miêdzynaro-

dowym Banku Odbudowy i Rozwoju, które podlegaj¹ zwrotowi w momencie

rezygnacji z cz³onkostwa w danej instytucji).

P³atnoœci wynikaj¹ce z odrêbnych ustaw a finansowane z przychodów

z prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa to m.in. wp³ywy przekazywane na za-

silenie Funduszu Rezerwy Demograficznej
1
, finansowanie inwestycji zwi¹za-

nych z zakwaterowaniem ¿o³nierzy zawodowych
2
. Ponadto wp³ywy z prywaty-

zacji pañstwowych instytucji filmowych s¹ przychodami Polskiego Instytutu

Sztuki Filmowej
3
.

10Procesy gromadzenia i rozdysponowania œrodków publicznych realizowane

s¹ przez ró¿ne podmioty i jednostki organizacyjne tworz¹ce sektor finansów pu-

blicznych. Do 2009 r. w³¹cznie stosowano jego formalny wewnêtrzny podzia³

na podsektory (w latach 1998–2005 na dwa podsektory: rz¹dowy oraz sa-

morz¹dowy, natomiast w latach 2006–2009 wprowadzono podzia³ na trzy pod-

sektory: rz¹dowy, samorz¹dowy oraz ubezpieczeñ spo³ecznych). Pocz¹wszy od

2010 r. odst¹piono od stosowania podzia³u sektora finansów publicznych na pod-

sektory, ograniczaj¹c siê w art. 9 FinPublU do wymienienia poszczególnych ka-

tegorii podmiotowych tworz¹cych sektor finansów publicznych, którymi s¹:
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Por. art. 58 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (tekst jedn.

Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
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pospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.).

3
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z 2007 r. Nr 102, poz. 710 ze zm.).



1) organy w³adzy publicznej, w tym organy administracji rz¹dowej, organy

kontroli pañstwowej i ochrony prawa oraz s¹dy i trybuna³y,

2) jednostki samorz¹du terytorialnego oraz ich zwi¹zki,

3) jednostki bud¿etowe,

4) samorz¹dowe zak³ady bud¿etowe,

5) agencje wykonawcze,

6) instytucje gospodarki bud¿etowej,

7) pañstwowe fundusze celowe,

8) Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i zarz¹dzane przez niego fundusze oraz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego i fundusze zarz¹dzane przez

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,

9) Narodowy Fundusz Zdrowia,

10) samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej,

11) uczelnie publiczne,

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez ni¹ jednostki organizacyjne,

13) pañstwowe i samorz¹dowe instytucje kultury oraz pañstwowe instytucje

filmowe,

14) inne pañstwowe lub samorz¹dowe osoby prawne utworzone na podstawie

odrêbnych ustaw w celu wykonywania zadañ publicznych (z wy³¹czeniem

przedsiêbiorstw, instytutów badawczych, banków i spó³ek prawa handlo-

wego).

W porównaniu do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego przed 1.1.2010 r.

nast¹pi³y istotne zmiany w katalogu podmiotów tworz¹cych sektor finansów

publicznych, a mianowicie polegaj¹ce na: likwidacji pañstwowych zak³adów

bud¿etowych i pozostawieniu samorz¹dowych zak³adów bud¿etowych wyko-

nuj¹cych zadania w³asne j.s.t. tylko w œciœle okreœlonych obszarach; likwidacji

samorz¹dowych funduszy celowych; likwidacji gospodarstw pomocniczych

jednostek bud¿etowych. Ponadto do tego sektora nie s¹ ju¿ zaliczane jednostki

badawczo-rozwojowe (aktualnie nazywane instytutami badawczymi). Nowymi

natomiast podmiotami w tym katalogu s¹: agencje wykonawcze, instytucje go-

spodarki bud¿etowej oraz pañstwowe instytucje filmowe (np. Wytwórnia Fil-

mów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, Wytwórnia Filmów Fabu-

larnych we Wroc³awiu, Wytwórnia Filmów Oœwiatowych i Programów Eduka-

cyjnych w £odzi, Studio Filmowe „Kronika” w Warszawie, Wytwórnia Filmowa

„Czo³ówka” w Warszawie, Studio Miniatur Filmowych w Warszawie)
1
.
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