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Wstęp
Problematyka finansów publicznych jest uregulowana w ustawie z 27.8.2009 r. o finan-
sach publicznych oraz aktach wykonawczych do niej, a także w innych aktach prawnych, 
w szczególności dotyczących podatków, dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz wielu innych, regulujących zagadnienia powiązane z problematyką finansów pu-
blicznych, takie jak działalność pożytku publicznego, ochrona środowiska czy zamówie-
nia publiczne. 

Celem systemu finansów publicznych jest zapewnienie państwu środków finansowych 
umożliwiających mu sprawne funkcjonowanie i wykonywanie przez jego organy zadań, 
które zostały na nie nałożone. Przepisy regulujące system finansów publicznych w dużej 
mierze zawierają normy nakazujące dokonanie określonych czynności w wyznaczonym 
terminie lub okresie. Taka konstrukcja przepisów regulujących tę problematykę gwaran-
tuje bezpieczeństwo finansowe państwa. Przepisy te muszą bowiem zapewniać rzetelne 
i  sprawne wykonywanie obowiązków przez podmioty odpowiedzialne za finanse pu-
bliczne zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Obligują one adresata danej 
normy do zrealizowania nakazanych prawem obowiązków w określonych ramach czaso-
wych. W połączeniu z sankcją przewidzianą za niezrealizowanie obowiązku wykonania 
czynności w wyznaczonym terminie stanowią skuteczne narzędzie obligujące podmiot 
odpowiedzialny do rzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych na niego przepi-
sami prawa finansów publicznych. 

Realizacja obowiązków określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych 
przybiera często postać sekwencji czynności wykonywanych przez odpowiednie organy 
w określonych przepisami terminach. I tak np. procedura projektowania i opracowywa-
nia budżetu państwa jest złożona z wielu czynności dokonywanych przez dysponentów 
budżetowych i organy państwowe, które powinny zostać wykonane w określonych przez 
przepisy terminach, tak aby ostatecznym rezultatem tych czynności było uchwalenie 
ustawy budżetowej. Podmioty takie obowiązuje więc swoisty kalendarz finansów pu-
blicznych, zgodnie z którym każdy podmiot wypełnia nałożone na niego obowiązki, 
a przestrzeganie go przez wszystkie podmioty sektora finansów publicznych zapewnia 
sprawne funkcjonowanie całego systemu. 

Prezentowane kalendarium stanowi pierwsze na rynku opracowanie problematyki fi-
nansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem terminów określonych w przepi-
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sach. Przyjęty w niniejszym opracowaniu nowatorski sposób prezentacji zagadnień 
z zakresu finansów publicznych jest efektem kilkumiesięcznej pracy zespołu ekspertów 
zajmujących się problematyką finansów publicznych zarówno od strony teoretycznej, jak 
i praktycznej. Celem niniejszego opracowania było stworzenie kalendarium finansów 
publicznych, w którym w sposób przejrzysty zostaną przedstawione wszelkie terminy 
wynikające z przepisów o finansach publicznych oraz ustaw i rozporządzeń z nią powią-
zanych, wraz ze szczegółowym opisaniem zadań i obowiązków, które powinny zostać 
wykonane przez dany podmiot. 

Autorzy niniejszego opracowania przyjęli, w ich przekonaniu, możliwie najbardziej 
przystępny i klarowny sposób prezentacji poszczególnych terminów. Każdy z zaprezen-
towanych terminów został opracowany, tak aby możliwie jak najpełniej informować 
o wszelkich zagadnieniach z nim związanych. Jeśli było to możliwe, autorzy – opisując 
termin wykonania określonej czynności – starali się przedstawić opis zagadnienia, pod-
miot odpowiedzialny za wykonanie danej czynności, wskazać ewentualne wzory doku-
mentów (jeżeli takie zostały określone w przepisach) lub formę dokonania czynności, 
skutki związane z wykonaniem albo niewykonaniem obowiązków w opisywanym termi-
nie lub przekroczeniem terminu (w tym ewentualną szczególną formę odpowiedzialno-
ści, jeśli taką przewidują przepisy) oraz wskazać podstawę prawną danego terminu.

Warte podkreślenia jest również to, że prezentowane kalendarium ma postać swoistego 
„wiecznego kalendarza finansów publicznych” – przyjęta metoda jego opracowania po-
zwala korzystać z niego przez wiele lat, jeśli nie zmienią się przepisy regulujące dane za-
gadnienie, ponieważ w kalendarium zostały uwzględnione wszystkie terminy cyklicznie 
się powtarzające. 

Kalendarium zostało podzielone na rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom 
z szeroko rozumianego prawa finansów publicznych, w ramach których dokonano opisu 
terminów z danej dziedziny regulacji.

Terminy podejmowania określonych działań oraz terminy dokonywania określonych 
czynności, opisywane w poszczególnych rozdziałach, zostały podzielone na dwie grupy 
– terminy oznaczone datami i terminy uzależnione od dokonania innej czynności. 

Przez terminy oznaczone datami należy rozumieć terminy, które wynikają wprost 
z przepisów i nie są uzależnione od dokonywania innych czynności (są to tzw. terminy 
sztywne). Należy tu zaznaczyć, że w większości przypadków wskazane terminy są nie-
przekraczalne, nawet wówczas, gdy termin upływa w dniu wolnym od pracy. Jedynie 
w  odniesieniu do niektórych obowiązków przepisy przewidują możliwość dokonania 
określonej czynności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu określonym 
w przepisach, jeżeli ten akurat był dniem wolnym od pracy. Przykładowo ta zasada doty-
czy terminów dotyczących sprawozdań budżetowych. Kwestie te zostały zaznaczone 
w opracowaniu.
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Druga grupa obejmuje terminy uzależnione od dokonania innej czynności – są one 
uzależnione od dokonania innych czynności, a także od dokonania czynności przez inne 
podmioty (tzw. terminy ruchome). W tej grupie można wyodrębnić w szczególności 
następujące: 

1. Terminy uzależnione od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej lub uchwały budżeto-
wej JST na dany rok

W związku z tym, że nie można z góry przewidzieć daty ogłoszenia ustawy budżetowej 
oraz z uwagi na to, że ustawa budżetowa może zostać uchwalona i ogłoszona po rozpo-
częciu roku budżetowego, którego dotyczy, daty wykonania czynności określonych tymi 
terminami będą co roku inne. To samo dotyczy uchwały budżetowej JST. 

2. Terminy uzależnione od terminów określonych w rozporządzeniu w sprawie wy-
kazu tzw. wydatków niewygasających lub w uchwale organu stanowiącego JST w tej 
samej sprawie

Zgodnie z art. 181 ust. 2 FinPublU Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządze-
nia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, 
wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
i ostateczny termin ich dokonania, nie dłuższy niż 31 marca następnego roku budżeto-
wego. Terminy określone w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz aktów wy-
konawczych do tej ustawy są uzależnione od terminów określonych w tym rozporządze-
niu w sprawie wykazu tzw. wydatków niewygasających. To samo dotyczy uchwały JST 
w tej samej sprawie.

3. Terminy określone w tzw. nocie budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów określa, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów 
do projektu ustawy budżetowej (tzw. nota budżetowa). Przepisy ustawy o finansach pu-
blicznych nie nakazują wydawania tego rozporządzenia corocznie, odrębnie na potrzeby 
przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok, jednak dotych-
czasowa praktyka została ukształtowana w ten sposób, że takie rozporządzenie jest  
wydawane corocznie. Skutkiem tego terminy wykonania określonych czynności przez 
dysponentów części budżetowych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie przygo-
towania projektu ustawy budżetowej są co roku inne. Tytułem przykładu warto wskazać 
dwa ostatnie rozporządzenia Ministra Finansów regulujące te kwestie, które przewidują 
różne terminy na dokonanie takich samych czynności:

 – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.3.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 
2011 (Dz.U. Nr 42, poz. 245),

 – rozporządzenie Ministra Finansów z 9.3.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, 
trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 
2012 (Dz.U. Nr 56, poz. 290).




