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Efektywno  w przepisach ustawy 
o finansach publicznych

Piotr Sokó *

W artykule przedstawiono znaczenie poj cia efektywno ci w obszarze finansów publicznych. 
Rozwa ania przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych. Dla potrzeb tekstu wyró niono efektywno  w dwóch przekrojach. Pierwszy 
dotyczy efektywno ci przedmiotowej w zakresie gospodarowania rodkami publicznymi. Drugi 
obejmuje efektywno  podmiotow  zwi zan  z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych 
sektora finansów publicznych.
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Efficiency in the provisions of the Public Finance Act

The article discusses the importance of efficiency in the regulations on public finances. The 
considerations were based on the provisions of the Act of 27 August 2009 on public finances. 
For the purposes of this article, efficiency has been distinguished in two sections. The first deals 
with the effectiveness of the public funds management. The second involves the subjective 
efficiency associated with the functioning of organizational units of the public finance sector.
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Wprowadzenie

Efektywno  w obszarze finansów 
publicznych jest, szczególnie obecnie, przed-
miotem wielu opracowa  i dyskusji o cha-
rakterze naukowym. Wskazuje si  w nich, 
e gospodarowanie rodkami publicznymi 

oraz funkcjonowanie wielu form jednostek 

sektora finansów publicznych powinno mie  
na celu maksymalizacj  skuteczno ci i efek-
tywnego realizowania zada  publicznych 
(Jasztal, 2015). Ten w tek jest rozwijany 
w aspektach ekonomicznych, spo ecznych 
czy politycznych. W tym miejscu warto 
zastanowi  si , jak problematyka efek-
tywno ci finansów publicznych ujmowana 
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jest w obowi zuj cych przepisach zawar-
tych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r 
o finansach publicznych (zwanej dalej ufp). 
Celem niniejszego artyku u jest przedsta-
wienie regulacji ustawowych odnosz cych 
si  do efektywno ci przedmiotowej ( rodki 
publiczne) i podmiotowej (jednostki sektora 
finansów publicznych). Ze wzgl du na tak 
przyj ty cel w przeprowadzonej analizie for-
malno-prawnej pomini te zostan  aspekty 
dotycz ce metod oceny efektywno ci oraz 
pomiaru dokona  jednostek sektora finan-
sów publicznych (Str k, 2012; Zi bicki, 
2014). 

1. Wymiary efektywno ci

Efektywno  jest jedn  z podstawowych 
kategorii wykorzystywanych do opisu stanu 
jednostek, dzia a /procesów czy rezultatów. 
Z tego punktu widzenia efektywno  jest 
poj ciem wieloznacznym, przedstawianym 
z ró nych perspektyw w naukach: prakse-
ologii, ekonomii i zarzadzania. 

W prakseologii efektywno  jest ci-
le powi zana ze sprawno ci  i oznacza 

dodatni  cech  dzia a , które daj  pozy-
tywnie oceniany wynik. Nie ma tu zna-
czenia, czy wynik ten by  zamierzony, czy 
te  nie (Pszczo owski, 1978). Mamy tu do 
czynienia z realizacj  celów i zwi zanymi 
z tym nak adami. Atrybutami sprawnego 
dzia ania s : skuteczno , korzystno  
i ekonomiczno  (Kie un, 1998). Skutecz-
no  oznacza zgodno  z zamierzonym 
celem. Korzystno  to dodatnia ró nica 
mi dzy wynikiem u ytecznym a kosztami 
dzia ania. Z kolei ekonomiczno  wyra a 
stosunek wyniku u ytecznego do kosztów 
dzia ania. Dzia anie mo na okre li  jako 
ekonomiczne, gdy stosunek ten jest wi kszy 
od jedno ci.

W wymiarze ekonomicznym efektyw-
no  to dzia anie, którego celem jest osi -
gni cie danego efektu przy wykorzystaniu 
jak najmniejszej ilo ci dost pnych zasobów 
lub osi gni cie najlepszego rezultatu przy 
wykorzystaniu okre lonej ilo ci zasobów 
(Black, 2008). Dzia anie to oznacza osi -
ganie okre lonego celu przy wykorzystaniu 
posiadanych zasobów zawsze w sposób jak 
najbardziej skuteczny i najmniej marno-
trawny (Szudy, 2013). Efektywno  eko-
nomiczna jest funkcj  warto ci produktu 
postrzegan  przez klienta i produktywno ci. 
Wp yw na te kategorie maj : u yteczno  
(jako ), cena produktu, wielko  produktu 

i koszt jednostkowy (Paw owski, 2009). Dla 
klienta warto  produktu jest postrzegana 
jako relacja u yteczno ci (jako ci) do ceny, 
natomiast w przypadku produktywno ci 
uwzgl dnia si  relacj  warto ci produkcji 
i kosztu jednostkowego.

W naukach o zarz dzaniu efektywno  
mo na rozpatrywa  w kilku p aszczyznach 
(Paw owski, 2014). Pierwsza, zwi zana 
z podej ciem celowo ciowym, polega na 
nast puj cej sekwencji – najpierw dokony-
wana jest ocena efektywno ci stopnia reali-
zacji za o onego celu, a pó niej – ocena 
poziomu wykorzystania dost pnych zaso-
bów. Druga obejmuje podej cie systemowe. 
W tym znaczeniu efektywno  to umiej t-
no  funkcjonowania organizacji w niepew-
nym otoczeniu z jednoczesnym kszta towa-
niem tego otoczenia w kierunku dogodnym 
dla samej organizacji. Wreszcie, p aszczyzna 
trzecia, zwi zana z podej ciem wielokryte-
rialnym, w której efektywno  opiera si  na 
osi ganych przez organizacj  wyznaczonych 
celach, spe nianiu okre lonych warunków 
i utrzymywaniu przyj tych standardów. We 
wszystkich tych p aszczyznach w efektyw-
no ci akcentuje si  wykorzystanie w pe ni 
posiadanych zasobów do wytwarzania pro-
duktów, na które wyst puje zapotrzebowa-
nie na rynku, przy czym dzia alno  ta pro-
wadzona jest bez zb dnego gromadzenia 
zapasów (Sulmicki, 1978). Mo na wskaza , 
e w naukach o zarz dzaniu dominuje poj -

cie efektywno ci organizacyjnej, okre lanej 
równie  efektywno ci  funkcjonowania 
systemu, przez któr  rozumie si  zdolno  
organizacji do bie cego i strategicznego 
przystosowania si  do zmian w otoczeniu 
oraz produktywnego wykorzystania posia-
danych zasobów do realizacji zaplanowa-
nych celów (Szyma ska, 2010).

Z dotychczasowych rozwa a  wynika, e 
efektywno  oznacza wielko  uzyskanych 
efektów w relacji do wielko ci poniesionych 
nak adów. W wietle tak rozumianej efek-
tywno ci nale y wskaza  dodatkowo spraw-
no  oraz skuteczno  jako kategorie ci le 

cz ce si  z efektywno ci . Sprawno ci  
jest dzia anie we w a ciwy sposób, a sku-
teczno  wi e si  z przyj ciem w a ciwego 
celu do realizacji. Efektywno  mo e zatem 
stanowi  wypadkow  skuteczno ci i spraw-
no ci (Caba a, 2007). Identyfikacja efektyw-
no ci rozumianej jako stosunek efektu do 
nak adu jest stosunkowo atwa do zastoso-
wania tylko w przypadku niektórych rodza-
jach dzia alno ci. Mog  to by  np. procesy 
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produkcji czy sprzeda y. Natomiast znacz-
nie trudniejsze jest wykazanie efektywno ci 
w realizacji zada  publicznych. W tym przy-
padku efektywno  oznacza zbiór relacji 
ekonomicznych w postaci przep ywów pie-
ni nych pomi dzy uczestnikami dzia alno-
ci s u cej realizacji zada  wyznaczonych 

prawem przez w adz  publiczn  i zale y 
w znacznej mierze od trafno ci doboru oraz 
prawid owo ci skonstruowania instrumen-
tów pieni nych (Filipiak, 2011). 

Mo na jednak, maj c ca y czas na uwa-
dze trudno ci w okre leniu efektywno ci 
w realizacji zada  publicznych, przyj , e 
w obszarze finansów publicznych – uwzgl d-
niaj c przepisy ufp – efektywno  nale y 
rozpatrywa  w dwóch p aszczyznach. To 
rozró nienie wynika z uj cia efektywno ci 
w naukach prakseologii, ekonomii i zarza-
dzania, gdzie wyra nie wskazuje si  na efek-
tywno  procesu/czynno ci oraz efektywno  
podmiotu/jednostki. P aszczyzna pierwsza 
dotyczy efektywno ci procesów/czynno ci. 
W przypadku finansów publicznych cho-
dzi tu o procesy zwi zane z gromadzeniem 
i rozdysponowaniem rodków publicznych. 
P aszczyzna druga dotyczy efektywno ci 
podmiotu/jednostki. W przypadku finansów 
publicznych s  to jednostki organizacyjne 
sektora finansów publicznych. Uwzgl dnia-
j c dotychczasowe rozwa ania, mo emy, dla 
potrzeb niniejszego opracowania, wyró ni  
efektywno  przedmiotow  i podmiotow  
w obszarze finansów publicznych regulowa-
nych ufp. W tak rozumianej efektywno ci 
nale y tak e zwraca  uwag  na skuteczno  
i sprawno . 

2. Efektywno  przedmiotowa 
w ustawie o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 3 ufp w uj ciu przedmio-
towym finanse publiczne obejmuj  pro-
cesy zwi zane z gromadzeniem rodków 
publicznych oraz ich rozdysponowaniem, 
w szczególno ci:
– gromadzenie dochodów i przychodów 

publicznych,
– wydatkowanie rodków publicznych,
– finansowanie potrzeb po yczkowych 

bud etu pa stwa,
– zaci ganie zobowi za  anga uj cych 

rodki publiczne,
– zarz dzanie rodkami publicznymi,
– zarz dzanie d ugiem publicznym,
– rozliczenia z bud etem Unii Euro-

pejskiej.

Z powy szej enumeracji jednoznacz-
nie wynika, e obiektem kompleksowo 
obejmuj cym przedmiot zainteresowania 
finansów publicznych s  rodki publiczne. 
Na gruncie przepisów prawa nie wyst puje 
definicja rodków publicznych. Analizu-
j c art. 3 uofp, mo na jednak wskaza , e 
w zakresie rodków publicznych mo emy 
rozró ni  rodki o charakterze wp ywów do 
sektora finansów publicznych, zarówno od 
podmiotów zaliczanych do tego sektora, jak 
i spoza niego, a tak e wyp ywów z tego sek-
tora do podmiotów zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, a tak e innych. 

Po stronie wp ywów art. 5 ufp wymie-
nia trzy formy rodków publicznych. S  
to: dochody, rodki zagraniczne oraz przy-
chody. rodki publiczne w pierwszej for-
mie w postaci dochodów obejmuj  szeroki 
katalog, do którego zalicza si  m.in.: daniny 
publiczne oraz inne dochody bud etu pa -
stwa, jednostek samorz du terytorialnego 
oraz innych jednostek sektora finansów 
publicznych, wp ywy ze sprzeda y wyrobów 
i us ug wiadczonych przez jednostki sek-
tora finansów publicznych, dochody z mie-
nia jednostek sektora finansów publicznych.

Druga forma, rodki zagraniczne, obej-
muje rodki pochodz ce z bud etu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi 
rodki z pomocy udzielanej przed pa stwa 

cz onkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz rodki 
pochodz ce ze róde  zagranicznych, nie-
podlegaj ce zwrotowi.

W ród przychodów obejmuj cych grup  
trzeci  rodków publicznych wymieniono 
natomiast przychody bud etu pa stwa 
i bud etów jednostek samorz du teryto-
rialnego oraz innych jednostek sektora 
finansów publicznych, pochodz ce m.in. ze 
sprzeda y papierów warto ciowych, z pry-
watyzacji maj tku Skarbu Pa stwa oraz 
maj tku jednostek samorz du terytorial-
nego, ze sp at po yczek i kredytów udzie-
lonych ze rodków publicznych, z otrzyma-
nych po yczek i kredytów.

Podzia  ten jest nieostry. Wydawa oby 
si , e dochody maj  charakter rodków 
pochodzenia krajowego, bezzwrotnego 
i ogólnego, rodki z bud etu Unii Euro-
pejskiej maj  charakter rodków zagranicz-
nych, bezzwrotnych ale celowych. Nato-
miast przychody s  rodkami zwrotnymi, 
krajowymi lub zagranicznymi. Uwa na 
analiza wskazuje, e ta klasyfikacja cza-
sami nie ma odzwierciedlania w praktyce 
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finansów publicznych. Zdarza si  bowiem, 
e niektóre formy przychodów nie maj  

charakteru zwrotnego (np. przychody z pry-
watyzacji). Wszystkie wymienione formy 
przychodów czy natomiast przeznaczenie, 
którym jest pokrycie potrzeb po yczkowych 
bud etu pa stwa.

W przypadku wp ywów rodków publicz-
nych zagadnienie efektywno ci mo e by  
rozpatrywane w postaci ich absorpcji 
przez system finansów publicznych. Wiel-
ko  tych wp ywów zale y od polityki 
spo ecznej i gospodarczej w adzy publicz-
nej, obowi zuj cej doktryny politycznej 
oraz konsekwencji w realizacji programu 
wyborczego. Efektywno  z naciskiem na 
skuteczno  wp ywów rodków publicznych 
polega przede wszystkim na ich ci galno ci 
(np. w postaci podatków, sk adek i op at). 
Zgodnie z art. 162 ufp ustalanie, pobieranie 
i odprowadzanie dochodów bud etu pa -
stwa nast puje na zasadach i w terminach 
wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów. 
Nale y w tym miejscu pami ta , e bud et 
pa stwa jako plan finansowy w zakresie 
dochodów jest tylko prognoz  na nast pny 
rok bud etowy. Zgodnie z art. 52.1 ufp 
uj te w bud etach dochody i przychody s  
warto ciami minimalnymi. O skuteczno ci 
mo na mówi  zatem w sytuacji, gdy zosta-
nie osi gni ty przynajmniej minimalny, 
za o ony poziom wp ywów. 

W wi kszym stopniu o efektywno ci 
mo emy mówi , je li dokonamy zestawie-
nia dotycz cego przeznaczenia rodków 
publicznych. W tym miejscu nale y wska-
za , e podstawowe kryterium podzia u 
wydatków publicznych wi e si  z w a ciw  
(efektywn , przejrzyst ) organizacj  funkcji 
wykonywanych przez pa stwo na rzecz oby-
wateli (Postu a, 2012). Zgodnie z art. 6 ufp 
rodki publiczne przeznacza si  na wydatki 

i rozchody publiczne, które w odró nie-
niu do dochodów i przychodów, stanowi  
w prognozie warto ci maksymalne.

Wydatki publiczne maj  bardzo zró ni-
cowany charakter. Ufp wymienia np. grupy 
wydatków bud etu pa stwa, zaliczaj c do 
nich (art. 124 ufp):
– dotacje i subwencje,
– wiadczenia na rzecz osób fizycznych,
– wydatki bie ce jednostek bud etowych,
– wydatki maj tkowe,
– wydatki na obs ug  d ugu Skarbu Pa stwa,
– wydatki na realizacj  programów finan-

sowanych z udzia em rodków zagranicz-
nych,

– rodki w asne Unii Europejskiej.
Rozchodami publicznymi s  natomiast 

(art. 6 ufp):
– sp aty otrzymanych po yczek i kredytów,
– wykup papierów warto ciowych,
– udzielone po yczki i kredyty,
– p atno ci wynikaj ce z odr bnych ustaw, 

których ród em finansowania s  przy-
chody z prywatyzacji maj tku Skarbu 
Pa stwa,

– inne operacje finansowe zwi zane 
z zarz dzaniem d ugiem publicznym 
i p ynno ci ,

– p atno ci zwi zane z udzia ami Skarbu 
Pa stwa w mi dzynarodowych instytu-
cjach finansowych.
Dzia alno  rz du mo e by  ród em 

nieefektywno ci zarówno w produkcji jakie-
go  dobra czy us ugi, jak i w jego konsump-
cji. Wynika to st d, e „(…) decyzje pa -
stwa o tym, czy b dzie ono wytwarza  dane 
dobro lub us ug  samodzielnie, czy zamówi 
je w firmach prywatnych, zachowuj c dla 
siebie monopol dystrybucji, czy te  deleguje 
na firmy prywatne i produkcj , i sprzeda  
dobra (us ugi), przy czym dzia alno  ta 
zostanie poddana regulacji pa stwa, mog  
znacz co wp yn  na wysoko  kosztów 
zwi zanych z produkcj  i dystrybucj  tego 
dobra czy us ugi” (Stiglitz, 2004).

Wskazanie na zapewnienie efektywno ci 
w zakresie wydatkowania rodków publicz-
nych jest przewidziane w przepisach ufp. 
Art. 44 ufp stanowi, e wydatki publiczne 
powinny by  dokonywane:
– w sposób celowy i oszcz dny z zacho-

waniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nak adów oraz opty-
malnego doboru metod i rodków s u-

cych osi gnieciu za o onych celów,
– w sposób umo liwiaj cy terminow  

realizacj  zada ,
– w wysoko ci i terminach wynikaj cych 

z wcze niej zaci gni tych zobowi za .
Je li w uj ciu prakseologicznym efektyw-

no  jest ci le zwi zana ze sprawno ci , 
to wymienione wy ej cechy – celowo , 
oszcz dno , terminowo  – nale y trak-
towa  jako atrybuty sprawnego dzia ania. 
Ustawodawca nie podaje jednak szczegó-
owych charakterystyk tych atrybutów, dla-

tego nale y je rozumie  literalnie. 
Zasady wymienione w art. 44 ufp zosta y 

powtórzone w zakresie wydatków bud etu 
pa stwa. Zgodnie z art. 162 ufp pe na 
realizacja zada  nast puje w terminach 
okre lonych przepisami i harmonogramem 
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realizacji bud etu pa stwa. Dokonywanie 
wydatków nast puje w granicach kwot okre-
lonych w planie finansowym, z uwzgl dnie-

niem prawid owo dokonanych przeniesie  
i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, 
w sposób celowy i oszcz dny, z zachowa-
niem zasady uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nak adów. Zlecanie zada  
powinno nast powa  na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty, z uwzgl dnieniem 
przepisów o zamówieniach publicznych. 
W przypadku niewykorzystanych dotacji 
udzielonych z bud etu pa stwa, w tym dota-
cji na realizacj  zada  za granic  i dotacji 
celowych dla jednostek samorz du teryto-
rialnego, przepisy przewiduj  ich zwrot (art. 
168 ufp). Dotyczy to tak e dotacji wykorzy-
stanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 
pobranych nienale nie lub w nadmiernej 
wysoko ci (art. 168 ufp). 

Zapewnienie efektywno ci gospoda-
rowania rodkami publicznymi nale y do 
Ministra Finansów i innych dysponentów 
cz ci bud etowych, a tak e kierowników 
jednostek organizacyjnych sektora finansów 
publicznych. Minister Finansów zgodnie 
z art. 174 ufp sprawuje ogóln  kontrol  nad:
– realizacj  dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów,
– efektywno c  i skuteczno ci  realizacji 

bud etu w uk adzie zadaniowym,
– wykorzystaniem rodków zagranicznych,
– poziomem deficytu sektora finansów 

publicznych.
Minister Finansów mo e tak e dokona  

oceny planowania i gospodarowania rod-
kami publicznymi w niektórych jednostkach 
sektora finansów publicznych (art. 176 ufp). 

Podobnie do obowi zków dysponentów 
cz ci bud etowych zaliczono nadzór i kon-
trol  (art. 175 ufp) nad:
– ca o ci  gospodarki finansowej podle-

g ych im jednostek organizacyjnych, 
w tym nad dokonywaniem przez te jed-
nostki wst pnej oceny celowo ci ponie-
sionych wydatków oraz realizacj  w a ci-
wych procedur,

– wykorzystanianiem dotacji udzielonych 
z bud etu pa stwa,

– realizacj  zada  finansowanych z bud-
etu pa stwa,

– efektywno ci  i skuteczno ci  realiza-
cji planów w uk adzie zadaniowym na 
podstawie mierników stopnia realizacji 
celów.
Przedmiotem wymienionego nadzoru 

i kontroli jest:

– prawid owo  i terminowo  pobierania 
dochodów,

– zgodno  wydatków z planowanym prze-
znaczeniem,

– prawid owo  wykorzystania rodków 
finansowych, w tym zakres zrealizowa-
nych zada ,

– wysoko  i terminy przekazywania do -
tacji,

– prawid owo  wykorzystania dotacji 
udzielonych z bud etu pa stwa, pod 
wzgl dem zgodno ci z przeznaczeniem 
oraz wysoko ci otrzymanej dotacji a stop-
niem realizacji zada  przewidzianych do 
sfinansowania dotacja z bud etu pa stwa. 
W ramach prowadzonego nadzoru i kon-

troli Minister Finansów mo e podj  decy-
zj  o blokowaniu wydatków bud etowych. 
Decyzja taka mo e by  podj ta, zgodnie 
z art. 177.1 ufp, w przypadku stwierdzenia:
– niegospodarno ci w okre lonych jed-

nostkach,
– opó nie  w realizacji zada , 
– nadmiaru posiadanych rodków i
– naruszenia zasad gospodarki finansowej, 

o których mowa w art. 162 ufp.

4. Efektywno  podmiotowa 
w ustawie o finansach publicznych

Zakres podmiotowy sektora finansów 
publicznych zosta  okre lony w art. 9 ufp. 
Zgodnie z nim sektor finansów publicznych 
tworz :
– organy w adzy publicznej, w tym organy 

administracji rz dowej, organy kontroli 
pa stwowej i ochrony prawa oraz s dy 
i trybuna y,

– jednostki samorz du terytorialnego oraz 
ich zwi zki,

– jednostki bud etowe,
– samorz dowe zak ady bud etowe,
– agencje wykonawcze,
– instytucje gospodarki bud etowej,
– pa stwowe fundusze celowe,
– Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych i za -

rz dzane przez niego fundusze oraz 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
ecznego i fundusze zarz dzane przez 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo ecznego,

– Narodowy Fundusz Zdrowia,
– samodzielne publiczne zak ady opieki 

zdrowotnej,
– uczelnie publiczne,
– Polska Akademia Nauk i tworzone przez 

ni  jednostki organizacyjne,
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– pa stwowe i samorz dowe instytucje 
kultury,

– inne pa stwowe lub samorz dowe osoby 
prawne utworzone na podstawie odr b-
nych ustaw w celu wykonywania zada  
publicznych.
Nie s  natomiast zaliczane do tego sek-

tora przedsi biorstwa, instytuty badawcze, 
banki i spó ki prawa handlowe, których 
w a cicielem jest w adza publiczna. Nale y 
jednak wskaza , e podmioty te razem 
z podmiotami sektora finansów publicz-
nych tworz  szeroko rozumiany sektor 
publiczny.

Katalog wymienionych w art. 9 ufp pod-
miotów jest skonstruowany bardzo cha-
otycznie. Nie zosta  stworzony w oparciu 
o jednolite kryteria. Mamy tu do czynienia 
z pomieszaniem kryteriów prawnych, orga-
nizacyjnych i finansowych. Analizuj c kon-
kretne podmioty sektora finansów publicz-
nych odnosi si  wra enie, e mog  one by  
z powodzeniem wymienione w wielu miej-
scach przedstawionej klasyfikacji. Pomimo 
tych w tpliwo ci mo na wskaza , e sek-
tor finansów publicznych to wyodr bniona 
organizacyjnie i instytucjonalnie cz  
sektora publicznego, oparta na w asnym, 
publicznym (pa stwowym i samorz do-
wym) maj tku, dokonuj ca poboru rod-
ków finansowych i redystrybucji publicz-
nych zasobów pieni nych, zorientowana 
na zaspokajanie potrzeb ogólnospo ecz-
nych i nienastawiona na osi ganie zysku ze 
swojej podstawowej dzia alno ci. 

Dla uporz dkowania form organiza-
cyjnych sektora finansów publicznych 
pomocne jest przyj cie kryterium sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej, czyli 
bud etowania brutto i netto. W przypadku 
gospodarki brutto jednostka ni  obj ta 
nie ma swoich wp ywów i wydatków, lecz 
wchodzi do bud etu (pa stwa lub jednostki 
samorz du terytorialnego) ca o ci  reali-
zowanych przez siebie wp ywów. Wydatki 
tej jednostki s  traktowane jako wydatki 
bud etu jako ca o ci. Natomiast w gospo-
darce netto jednostka ma ju  swoje wp ywy 
i wydatki i z bud etem rozlicza si  swoim 
wynikiem finansowym – nadwy k  lub 
deficytem. Dokonuj c po czenia formy 
jednostki z form  finansowania, mo emy 
do gospodarki brutto zaliczy  jednostk  
bud etow  (art. 11 ufp), a do gospodarki 
netto – samorz dowy zak ad bud e-
towy (art. 15 ufp), agencj  wykonawcz  
(art. 21 ufp), instytucj  gospodarki bud eto-

wej (art. 23 ufp) i pa stwowy fundusz celowy 
(art. 28 ufp). Cech  gospodarki brutto jest 
mo liwo  dokonywania wydatków nieza-
le nie od uzyskiwanych dochodów oraz 
mo liwo  cis ego kontrolowania przez 
jednostk  nadrz dn  wydatków tej formy 
organizacyjnej. Trzeba jednak stwierdzi , 
e podmioty funkcjonuj ce w takiej formie 

organizacyjnej s  ma o aktywne w procesie 
realizacji dochodów oraz nie s  zaintereso-
wane oszcz dnym gospodarowaniem przy-
dzielonymi rodkami Z kolei cech  bud e-
towania netto jest oszcz dne i elastyczne 
gospodarowanie rodkami publicznymi, 
jednak przy mniejszym zakresie kontroli. 

Dzia aj ca w systemie finansowania 
brutto jednostka bud etowa jest klasycznym 
przyk adem formy organizacyjnej, której 
podstawowym zadaniem jest alokacja dóbr 
publicznych do obywateli, najcz ciej na 
zasadzie nieodp atnej. Proces ten polega na 
dostarczaniu dóbr i us ug do spo ecze stwa 
w zwi zku z realizacj  zada  publicznych 
wynikaj cych z funkcji pa stwa. Odbywa si  
to przy wykorzystaniu metod politycznych 
i administracyjnych. Mechanizm rynkowy 
ulega w tym zakresie znacznemu ograni-
czeniu. Efektywno  jednostki bud etowej, 
a raczej jej skuteczno , oceniana jest przez 
pryzmat zaspokojenia potrzeb spo ecze -
stwa, które z kolei mo e preferowa  nie 
ekonomiczno  dzia a , ale sprawiedliwo . 
Trudno jest zatem mówi  o efektywno ci 
jednostki bud etowej w sytuacji, gdy ta jest 
tylko swego rodzaju po rednikiem mi dzy 
w adz  publiczn  a obywatelami. Podmiot 
ten nie ma osobowo ci prawnej i pokrywa 
swoje wydatki bezpo rednio z bud etu, 
a pobrane dochody odprowadza na rachu-
nek w a ciwego bud etu (art. 11 ufp). 
Ograniczonej efektywno ci nale y si  dopa-
trywa  w finansowej podstawie dzia ania 
jednostki bud etowej. Jest ni  plan finan-
sowy, b d cy w istocie jedynie zestawie-
niem planowanych dochodów i wydatków 
(art. 11 ufp).

Inaczej natomiast wygl da problem 
efektywno ci podmiotów obj tych finan-
sowaniem netto. Mo na to zauwa y  ju  
przy analizie finansowych podstaw ich dzia-
alno ci. Plan finansowy samorz dowego 

zak adu bud etowego zawiera bowiem: 
przychody, w tym dotacje z bud etu samo-
rz dowego, koszty i inne obci enia, stan 
rodków obrotowych, stan nale no ci 

i zobowi za  na pocz tek i koniec okresu 
oraz rozliczenia z bud etem samorz dowym 
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(art. 15 upf). W przypadku instytucji gospo-
darki bud etowej i agencji wykonawczej 
plan finansowy jest bardzo rozbudowany 
i zawiera: przychody z prowadzonej dzia-
alno ci, dotacje z bud etu pa stwa, zesta-

wienie kosztów funkcjonowania i realizacji 
zada  z wyszczególnieniem wynagrodze  
i sk adek od nich naliczanych, p atno ci 
odsetkowych wynikaj cych z zaci gni tych 
zobowi za  oraz zakupu towarów i us ug. 
Ponadto plan obejmuje: rodki na wydatki 
maj tkowe, wynik finansowy, rodki przy-
znane innym podmiotom, stan nale no ci 
i zobowi za  na pocz tek i koniec roku 
oraz stan rodków pieni nych na pocz tek 
i koniec roku (art. 21 i 23 ufp). Argumenty 
za wi ksz  efektywno ci  jednostek obj -
tych finansowaniem netto wynikaj  tak e 
z ekonomizacji ich dzia a . Samorz dowy 
zak ad bud etowy i instytucja gospodarki 
bud etowej wykonuj  bowiem odp atnie 
zadania, pokrywaj c koszty swojej dzia-
alno ci z przychodów w asnych (art. 15 

i 23 ufp). Instytucja gospodarki bud eto-
wej podlega wpisowi do Krajowego Reje-
stru S dowego i w momencie tego wpisu 
nabywa osobowo  prawn  (art. 23 ufp). 
Tym samym uzyskuje zdolno  do bycia 
podmiotem praw i obowi zków oraz doko-
nywania we w asnym imieniu czynno ci 
prawnych. Te atrybuty nie zmieniaj  oczy-
wi cie statusu tej jednostki. Nie staje si  
ona podmiotem prywatnym, ale ca y czas 
zachowuje pozycj  instytucji publicznej, 
jednak e o wi kszej elastyczno ci i samo-
dzielno ci w dzia aniu, co skutkuje zwi k-
szeniem jej efektywno ci i skuteczno ci 
w porównaniu do innych form sektora 
finansów publicznych. Niestety nie zawsze 
id  za tym wi ksze mo liwo ci finansowe, 
bowiem podmiot ten ma przede wszystkim 
realizowa  i finansowa  zadania statutowe 
o charakterze zada  publicznych.

5. Podsumowanie

Proces alokowania w spo ecze stwie 
dóbr publicznych sfinansowanych przez 
m.in. rodki publiczne powinien w sku-
teczny i efektywny sposób doprowadzi  do 
zaspokojenia potrzeb spo ecznych. S u  
temu z jednej strony mechanizmy poli-
tyczne, z drugiej za  metody administra-
cyjne. Kszta tuj  si  one w wyniku stoso-
wania obowi zuj cych przepisów prawa. Na 
tym tle szczególn  rol  odgrywa ufp, której 
regulacje w istotny sposób podkre laj  zna-

czenie efektywno ci w uj ciu przedmioto-
wym (gospodarowanie rodkami publicz-
nymi) i podmiotowym (funkcjonowanie 
jednostek sektora finansów publicznych). 
Ufp efektywno  traktuje jednak niejed-
nolicie. Przepisy ufp w wi kszym stop-
niu reguluj  efektywno  przedmiotow , 
zwi zan  z gospodarowaniem rodkami 
publicznymi, wi c j  ci le ze sprawno ci  
(art. 44 ufp). Tak okre lona efektywno  
w ufp ma jedynie charakter kierunkowy. 
Prawne uszczegó owienie efektywno ci 
finansów publicznych znajduje si  w innych 
ni  ufp regulacjach. 
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