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Rozdział I

PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW
PUBLICZNYCH
Elżbieta Chojna-Duch

1. POJĘCIE I ZAKRES FINANSÓW PUBLICZNYCH

Pojęcie „finanse” pojawiło się wraz z rozwojem gospodarki pieniężnej i pań-
stwa. Finire (łac. kończyć) oznaczało orzeczenia sądu kończące spory o zapłatę 
należności pieniężnych, a następnie – te należności.

Rozwój finansów publicznych jest związany z  rozwojem państwa i  potrzeb 
publicznych. Towarzyszył początkom rozwoju państwowości i  gospodarki pie-
niężnej. W poszczególnych ustrojach, w kolejnych okresach historycznych i for-
macjach społeczno-politycznych finanse publiczne pełniły różną rolę i  miały 
różny zakres. Pierwotne świadczenia naturalne (osobowe i rzeczowe) zastąpiono 
świadczeniami pieniężnymi − były one początkowo dobrowolne, uiszczane rów-
nież w postaci ekwiwalentu, np. bydła (pecus), zastępującego pieniądz (pecunia), 
następnie uzyskały charakter świadczeń przymusowych. W formach demokra-
tycznych państwa świadczenia na jego rzecz wynikały z obowiązku prawnego.

Współcześnie pojęcie „finanse publiczne” występuje w większości języków 
świata. Potocznie oznacza ono publiczne środki pieniężne i  posługiwanie się 
nimi. Związane jest z gospodarką i polityką państwa. W literaturze finanse pub-
liczne są określane różnorodnie – najczęściej jako:

– zasoby publicznych środków finansowych,
– transfery, operacje środkami finansowymi, zjawiska i procesy pieniężne,
– gospodarka publicznymi środkami finansowymi (działalność finansowa),
– pieniężna forma podziału produktu narodowego (lub krajowego) brutto,
– proces gromadzenia i rozdziału (redystrybucji) zasobów pieniężnych,
–  stosunki społeczne powstające w  związku z  gromadzeniem i  wydatkowa-

niem środków pieniężnych.
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Finanse publiczne są  obiektywną, złożoną kategorią ekonomiczną i  poli-
tyczną. Ich cechą jest to, iż mają charakter:

1) dynamiczny – procesy gromadzenia dochodów i przychodów oraz doko-
nywania wydatków i  rozchodów, czyli gospodarowania środkami pieniężnymi 
na cele publiczne, zachodzą stale, nieustannie, a środki pieniężne są ciągle w ru-
chu;

2) dwustronny – z jednej strony ma miejsce pobieranie (gromadzenie, czer-
panie, uzyskiwanie) dochodów, a także przychodów (wpływów, wpłat), z drugiej 
zaś – rozdysponowanie, podział na różne potrzeby społeczne za pośrednictwem 
pieniądza, czyli dokonywanie wydatków oraz rozchodów (wypłat).

Pojęcie finansów publicznych nie jest definiowane w prawie. W Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konstytucja RP1)) pojęcie to stanowi tytuł roz-
działu X. Również w kolejnych ustawach o finansach publicznych nie występuje 
definicja tego pojęcia. Ustawa ta  określa jedynie zakres finansów publicznych. 
Są  to  różne procesy związane z  gromadzeniem i  rozdysponowaniem środków 
publicznych, czyli gospodarką finansową albo gospodarką środkami publiczny-
mi, służące zaspokajaniu potrzeb publicznych.

W toku gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi zachodzą wie-
lorakie, częstotliwe i nieustanne, zawsze o dwustronnym charakterze, publiczne 
operacje finansowe (procesy, transfery, czynności, przelewy, przenoszenia), któ-
re można zaliczyć do jednego z następujących rodzajów tych operacji:

– gromadzenia dochodów i przychodów,
– dokonywania wydatków,
– zarządzania przepływami przychodów i rozchodów,
–  zarządzania długiem publicznym, w  tym finansowania deficytów budże-

tów podmiotów sektora publicznego i zaciągania zobowiązań angażujących 
środki publiczne.

Uzupełniają je operacje mające charakter wstępny (przygotowawczy) lub pod-
sumowujący, merytoryczny albo formalny bądź techniczny, jak np. przygotowa-
nie analiz ekonomicznych i wyznaczeń strategicznych, założeń programowych, 
politycznych, prawa, planów wykonawczych, prowadzenie ewidencji, sprawo-
zdawczości, rachunkowości, kontroli, audytu i nadzoru wykonań, egzekucji fi-
nansowej czy obsługi finansowej. Są one określane wspólnym szerokim pojęciem 
„zarządzanie środkami publicznymi”.

W związku z rozbudowaniem relacji finansowych z Unią Europejską do pub-
licznych krajowych operacji finansowych należą także rozliczenia (wzajemne 
transfery środków) z budżetem Unii Europejskiej oraz wspólnotowe operacje fi-
nansowe prowadzone przez organy Unii Europejskiej.

1) Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.).
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Artykuł 3 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.2)) stanowi, iż finan-
se publiczne obejmują następujące procesy związane z gromadzeniem środków 
publicznych oraz ich rozdysponowaniem:

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.
Wyliczenie to nie ma charakteru zamkniętego.

Finanse publiczne odróżnia się od finansów prywatnych. Finanse publiczne 
w państwach demokratycznych mają następujące cechy:

–  są  tworzone w  drodze aktu władztwa państwa lub innych organów pub-
licznych mających mandat wyborców (legitymizowanych bezpośrednio lub 
pośrednio w procesie wyborczym);

–  ich wielkości i  strukturę, jako publicznych środków pieniężnych, ustalają 
i kontrolują organy stanowiące władzy publicznej (przede wszystkim parla-
mentarne) lub – z ich upoważnienia – inne podmioty publiczne;

–  organy publiczne, dysponujące środkami finansowymi są  wyposażone 
w środki przymusu prawnego podmiotu publicznego (państwa lub samo-
rządu terytorialnego) podporządkowania; nie są  to więc instrumenty do-
browolne;

–  metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finanso-
wymi są właściwe trybowi politycznemu i procedurom administracyjnym, 
a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi, mający-
mi cechę równorzędności uprawnień;

–  są skierowane na realizację interesu publicznego (społecznego) i jego ochro-
nę, zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznych, a nie na maksymaliza-
cję zysku; ochrona tego interesu następuje z urzędu w formie zastosowania 
władztwa (przymusu) państwowego;

–  podstawowym dążeniem publicznej działalności finansowej powinno być 
utrzymanie równowagi finansowej w skali państwa (wspólnoty terytorial-
nej) oraz wartości pieniądza;

–  rozmiarami swymi, co  do  zasady, przewyższają zasoby i  środki pieniężne 
podmiotów prywatnych, choć w coraz większym stopniu globalne, wielo-
narodowe korporacje dysponują kapitałami o  stabilniejszym charakterze 
i większych rozmiarach.

2) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
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Niniejsza publikacja jest kontynuacją dobrze znanej już pozycji „Prawo finanso-
we”. Jest to IV wydanie książki, uzupełnione, poprawione i odnowione. Nowym 
rozwiązaniem jest podział książki na dwa odrębne tomy, co ułatwia poruszanie się 
po tematyce finansów publicznych oraz prawa podatkowego.

W tomie I omówione zostały podstawy krajowego i unijnego systemu finansów 
publicznych: zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządo-
wymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomię-
dzy poszczególnymi pozycjami w tych budżetach, jak również kwestie związane 
z formami budżetowania brutto i netto oraz dyscypliną i odpowiedzialnością bu-
dżetową. Poruszono w nim także tematykę związaną z funduszami unijnymi, m.in. 
dotyczącą rozwoju regionalnego, sposobów i procedur jego finansowania, poli-
tyki spójności oraz zasad jej realizowania. Szczegółowo przedstawiono fundusze 
strukturalne i  Fundusz Spójności, jak również politykę rozwoju. Zagadnieniem, 
któremu poświęcono dużo uwagi, jest publiczne prawo bankowe. Pozycja ta za-
wiera wiele praktycznych przykładów, tabel i  schematów, odsyła też do krajo-
wych i unijnych dokumentów programowych.

W tomie II natomiast w obszerny sposób przedstawione zostały zagadnienia kra-
jowego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Książka ta przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa, administracji, za-
rządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, podatkowych, 
jak również dla pracowników naczelnych i  centralnych organów administracji 
publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie osoby 
zainteresowane problematyką finansów publicznych w  ujęciu prawnym znajdą 
w niej coś dla siebie. 

Autorzy publikacji są pracownikami naukowymi w Katedrze Prawa Finansowego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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