
Finanse publiczne
1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gro-

madzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, 
a w szczególności: gromadzenie dochodów i przychodów pu-
blicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie 
potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego (gmin, miast na prawach powiatu, 
powiatów oraz województw), zaciąganie zobowiązań angażu-
jących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, za-
rządzanie długiem publicznym oraz rozliczenia z budżetem Unii 
Europejskiej. Podstawę prawną określającą te procesy stanowi 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 305) i przepisy wprowadzające ustawę o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1241, z późn. zm.). 
W przypadku gospodarki finansowej jednostek samorządu tery-
torialnego również ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz ustawa z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 23).

2. Prezentowane dane obejmują informacje dotyczące: do-
chodów, wydatków i wyniku budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, z uwzględnieniem dotacji celowych z budżetu 
państwa oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. 

3. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego są określane w uchwale budżetowej przez właściwe or-
gany stanowiące na rok kalendarzowy (budżetowy), w terminach 
i na zasadach określonych w ustawach ustrojowych oraz ustawie 
o finansach publicznych. 

Miasto na prawach powiatu realizuje równocześnie zadania 
z zakresu działania gminy oraz powiatu i sporządza jeden bu-
dżet, w którym określone są poszczególne dochody z uwzględ-
nieniem źródeł dochodów gminy i powiatu oraz wydatki realizo-
wane łącznie przez gminę i powiat.

4. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego grupuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
o finansach publicznych, tj. w podziale na działy – określające 
rodzaj działalności oraz paragrafy – określające rodzaj dochodu, 
przychodu lub wydatku. Dane opracowano zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz-
nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Prezentowane dane w zakresie wydatków według działów 
obejmują wszystkie paragrafy wydatkowe zrealizowane w da-
nym dziale.

5. Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu te-
rytorialnego zaprezentowano na podstawie sprawozdawczości 
Ministerstwa Finansów

Public finance
1. Public finance includes processes connected with the 

accumulation and allocation of public funds, and particularly: 
collecting and accumulating revenue, spending public funds, fi-
nancing of loan needs of the state budget and of the budgets of 
local government units (i.e. gminas, cities with powiat status, po-
wiats and voivodships), incurring liabilities involving public funds, 
managing public funds and public debt, as well as settlements 
with the European Union budget. The legal basis defining such 
processes is the Act of 27 August 2009 on Public Finance (Jo-
urnal of Laws 2021 item 305) and inter-temporal provisions of 
the Act on the Public Finance (Journal of Laws 2009 item 1241, 
as amended). With respect to the financial management of local 
government units, the legal basis is additionally provided by the 
Act of 8 March 1990 on Gmina Local Government (Journal of 
Laws 2020 item 713), the Act of 5 June 1998 on Powiat Local 
Government (Journal of Laws 2020 item 920), the Act of 5 June 
1998 on Voivodship Local Government (Journal of Laws 2019 
item 512) and the Act of 13 November 2003 on Incomes of Local 
Government Units (Journal of Laws 2020 item 23).

2. The presented data include information regarding: revenue, 
expenditure and budgets result of local government units, taking 
into account the targeted grants from the state budget and gene-
ral subvention from the state budget. 

3. Revenue and expenditure of the budgets of local govern-
ment units are determined in the budgetary law passed by re-
levant councils for a period of one calendar year (a budgetary 
year) within the periods and in accordance with the principles 
set forth in statutory acts and in the Act on the Public Finance.

City with powiat status fulfils the tasks of a gmina as well as 
of a powiat. There is one budget drawn up every year, which 
consists of revenue (income received by both the gmina and the 
powiat) as well as expenditure realized jointly by the gmina and 
the powiat. 

4. Revenue and expenditure of the budgets of local govern-
ment units are grouped in accordance with the provisions in the 
Act on the Public Finance, i.e. they are grouped into divisions 
– defining types of activity, and into paragraphs – defining types 
of revenue, income or expenditure. The data were compiled in 
accordance with the Regulation of the Minister of Finance of 2 
March 2010 on the detailed classification of income, expense, 
revenue and expenditure, and funds from the foreign sources 
(Journal of Laws 2014 item 1053, as amended).

The presented data on expenditure by divisions cover all the 
paragraphs of expenditure realized in that division.

5. Information concerning the budgets of local government 
units is presented on the basis of reporting by the Ministry of 
Finance.




