
Przedmowa

Procesy zwi¹zane z gromadzeniem i wydatkowaniem publicznych œrodków
finansowych regulowane s¹ przepisami prawa finansowego. Sposób regulacji
jest szczególny z uwagi na znaczenie tej problematyki dla funkcjonowania pañ-
stwa i poszczególnych jego instytucji, tworz¹cych siê relacji miêdzy ró¿nymi
grupami spo³ecznymi na tle pobierania dochodów i dokonywania wydatków pu-
blicznych, oraz odpowiedzialnoœci za prawid³ow¹ realizacjê zadañ w tym zakre-
sie. Finanse publiczne, jako ogó³ tych procesów, realizowane s¹ w sektorze
finansów publicznych tworzonym przez ró¿ne podmioty i jednostki organizacyj-
ne. Z jednej strony, ich status prawny, zadania, sposób funkcjonowania i struktu-
rê organizacyjn¹ reguluj¹ przepisy prawa, w tym równie¿ prawa finansowego.
Sektor finansów publicznych nie móg³by sprawnie i efektywnie funkcjonowaæ
bez odpowiednich regulacji prawnych. Z drugiej natomiast strony, ujawniaj¹ce
siê w praktyce ró¿ne zjawiska warunkuj¹ tworzenie nowych regulacji prawnych
dla sektora finansów publicznych. Mo¿na przyj¹æ twierdzenie o sprzê¿eniu
zwrotnym miêdzy sektorem finansów publicznych a prawem reguluj¹cym jego
funkcjonowanie. Obie te wartoœci wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ i warunkuj¹
swój rozwój.

Wewnêtrzne zró¿nicowanie sektora finansów publicznych, w tym odmienny
status prawny i zakres realizowanych zadañ przez jednostki organizacyjne tego
sektora, sprawiaj¹ ¿e zadaniem wrêcz niemo¿liwym jest unormowanie wszyst-
kich tych kwestii w jednym uniwersalnym akcie prawnym. Prawo finansowe
i prawo finansów publicznych od wielu lat pozostaje w stanie rozproszenia.
Niniejsza tendencja systematycznie nasila siê, bowiem nowe zjawiska z zakresu
finansów publicznych regulowane s¹ w odrêbnych aktach prawnych, przede
wszystkim w ustawach i aktach wykonawczych do ustaw. Problematyka finan-
sów publicznych obecna jest równie¿ w aktach prawa miêdzynarodowego (umo-
wach dwustronnych i wielostronnych) oraz prawa europejskiego. Rozleg³y
zakres zadañ i kompetencji samorz¹du terytorialnego sprawia, ¿e kwestie finan-
sowoprawne regulowane s¹ corocznie w kilku tysi¹cach aktów prawa miejsco-
wego (uchwa³y bud¿etowe, uchwa³y w sprawach podatków i op³at lokalnych,
uchwa³y w sprawach emisji komunalnych papierów wartoœciowych, itd.).



Konstrukcja podrêcznika uwzglêdnia wewnêtrzne zró¿nicowanie sektora fi-
nansów publicznych w Polsce, pomimo rezygnacji przez ustawodawcê od 1.1.2010 r.
z jego formalnego podzia³u na trzy podsektory: rz¹dowego, samorz¹dowego oraz
ubezpieczeñ spo³ecznych. W zwi¹zku z tym w kolejnych rozdzia³ach wyodrêbnio-
no zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem i gospodark¹ finansow¹ jednostek
organizacyjnych zwi¹zanych z bud¿etem pañstwa, bud¿etami jednostek samo-
rz¹du terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych. W celu uzyskania wiêkszej
przejrzystoœci prezentowanych zagadnieñ wyodrêbniono problematykê finansów
publicznych regulowan¹ przepisami prawa materialnego oraz proceduralnego.
Przed ka¿dym rozdzia³em zamieszczono wykaz literatury uzupe³niaj¹cej umo¿li-
wiaj¹cej pog³êbienie wiedzy przez osoby zainteresowane okreœlonymi aspektami,
zarówno prawnymi, jak i ekonomicznymi, funkcjonowania sektora finansów
publicznych, których szczegó³owe omówienie nie jest mo¿liwe z uwagi na ograni-
czone ramy podrêcznika.

Zamiarem autora jest prezentacja wielow¹tkowej problematyki prawnej pol-
skiego sektora finansów publicznych. Przyjêto wzglêdnie szeroki zakres oma-
wiania poszczególnych zagadnieñ, wychodz¹c poza podstawowe ramy wyzna-
czone przez akty prawne polskiego prawa finansów publicznych. W zwi¹zku
z tym przedstawiono nie tylko uregulowania zamieszczone w ustawie o finan-
sach publicznych, ustawie o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych oraz ustawie o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego,
ale równie¿ regulacje wynikaj¹ce z wielu innych ustaw w ró¿nym, czasami na-
wet epizodycznym, zakresie normuj¹ce funkcjonowanie okreœlonych jednostek
sektora finansów publicznych. W ten sposób podjêto próbê przedstawienia
skomplikowanego obszaru regulacji prawnych odnosz¹cych siê do sektora
finansów publicznych i wzajemnych relacji miêdzy poszczególnymi aktami
prawnymi.

Podrêcznik zawiera systematyczny wyk³ad obowi¹zuj¹cego polskiego pra-
wa finansów publicznych, z uwzglêdnieniem dorobku orzecznictwa oraz doktry-
ny i wp³ywu wybranych standardów Unii Europejskiej na ewolucjê i rozwój ró¿-
nych instytucji prawnych. Adresatami podrêcznika s¹ studenci studiów
prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych i zarz¹dzania, a tak¿e innych
kierunków studiów, których programy przewiduj¹ ró¿ne elementy wiedzy z za-
kresu finansów i prawa finansowego, np. bezpieczeñstwo narodowe, bezpiecze-
ñstwo wewnêtrzne, finanse i rachunkowoœæ, europeistyka). Mo¿e byæ on rów-
nie¿ wykorzystywany przez s³uchaczy studiów podyplomowych z zakresu
finansów publicznych, a tak¿e przez ka¿dego, kto z osobistych lub zawodowych
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wzglêdów jest zainteresowany t¹ wa¿n¹ dla funkcjonowania pañstwa problema-
tyk¹.

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e nie ma doskona³ych i pozbawionych wad
podrêczników, autor bêdzie wdziêczny za ewentualne spostrze¿enia, uwagi
i propozycje, które z pewnoœci¹ zostan¹ wykorzystane w kolejnych lub podob-
nych opracowaniach z zakresu prawa finansów publicznych.

Szczecin, paŸdziernik 2010 r. Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
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