
    
 
 

 
Uchwała Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  

z dnia 4 stycznia 2022 r.  
w sprawie wniosków i rekomendacji dotyczących narastającego problemu 

nieprzejrzystości finansów publicznych w Polsce. 
 
 

Przejrzystość finansów publicznych w Polsce była przedmiotem 99. posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 13 grudnia 2021 r. 
Komisja uchwałą z dnia 4 stycznia 2022 r. skierowała do Ministra Finansów następujące 
wnioski i rekomendacje: 
 
1. Przejrzystość finansów publicznych – kompleksowość, jasność, wiarygodność, 

terminowość i adekwatność sprawozdawczości publicznej na temat przeszłego, 
obecnego i przyszłego stanu finansów publicznych – ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego zarządzania fiskalnego i odpowiedzialności fiskalnej i jest warunkiem 
koniecznym do zapewnienia rządom i parlamentom dokładnego obrazu finansów przy 
podejmowaniu decyzji gospodarczych, w tym kosztów zmian polityki i korzyści z tych 
zmian oraz potencjalnych zagrożeń dla finansów publicznych. 

 
2. W Polsce od kilku lat widzimy rosnącą skalę omijania przez rządzących reguł i zasad 

prowadzenia odpowiedzialnej, bezpiecznej i transparentnej polityki budżetowej. Polski 
Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucje poza budżetem państwa, 
zadłużają się w imieniu państwa w celu finansowania programów rządowych, z 
pominięciem parlamentu i krajowej definicji państwowego długu publicznego. Tworzy 
się kolejne fundusze, fundacje, agencje, instytuty i inne jednostki poza budżetem 
państwa, które nie są włączane do monitorowanego zakresu finansów publicznych, co 
jest jednym ze sposobów omijania reguł budżetowych. Pojawiają się zaskakujące 
rozwiązania budżetowe, jak na przykład przekazywanie skarbowych papierów 
wartościowych zamiast dotacji czy wypychanie niektórych wydatków poza budżet 
państwa, mające na celu wyłącznie omijanie reguł i prawnie wiążących ograniczeń. 
Najbardziej rażące metody zaciemniania stanu finansów publicznych dotyczą 
zadłużania państwa przy użyciu funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskim 
Funduszu Rozwoju, które nie podlegają kontroli parlamentarnej, z czego wynika 
problem jawności planów i sprawozdań oraz niejasności zasad podziału i rozliczania 
środków. 
 

3. Przejrzystości finansów publicznych nie służy także propagandowe eksponowanie 
sytuacji ograniczanego budżetu państwa zamiast całego sektora finansów publicznych 
(szczególnie w ujęciu definicji i metodologii unijnej), czy propagandowe wprowadzanie 
opłat i danin, spełniających definicję podatków, zasłanianie się tajemnicą statystyczną i 
bankową w ujawnianiu informacji dotyczących celowości wydatkowania środków 
publicznych, nadmierne wykorzystywanie instytucji wydatków niewygasających i 
wynikający z tego problem braku jasnych reguł sprawozdawczości i niezgodności z 
konstytucyjną zasadą roczności budżetu. 

 



    
 
 
4. W efekcie stosowania powyższych bezprecedensowych praktyk, Polska znalazła się na 

pierwszym miejscu wśród dużych krajów Unii Europejskiej i drugim wśród wszystkich 
krajów UE (przed Polską znalazł się tylko Cypr) z najbardziej nieprzejrzystymi 
finansami. W kontekście kontroli parlamentarnej oznacza to, że znaczna część długu 
publicznego znajduje się poza kontrolą parlamentu, a skala omijania konstytucyjnego 
limitu długu publicznego rośnie od kilku lat, osiągając w 2021 r. już kilkanaście procent 
PKB.  

 
5. Polityka fiskalna stała się procykliczna i proinflacyjna, udział wydatków rozwojowych i 

inwestycji spada (maleje stopa inwestycji). Efekt takiej polityki makroekonomicznej nie 
poprawia jej konkurencyjności, a ponadto przerzuca ciężar kosztów tej polityki na 
przyszłe pokolenia. Efekt proinflacyjny prowadzonej polityki może mieć trudne do 
określenia skutki społeczne i gospodarcze w najbliższych latach oraz pociągać ogromne 
koszty dla finansów publicznych. 

 
6. Konieczne jest przywrócenie budżetowi państwa odpowiedniej rangi związanej z jego 

szczególnym charakterem oraz centralną pozycją w systemie finansów publicznych. W 
tym celu należy dążyć do tego, aby operacje dokonywane w sektorze rządowym, 
mające wpływ na zmianę wysokości długu Skarbu Państwa były, co do zasady, 
ujmowane w dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich. Podstawowy charakter budżetu oznacza, iż musi on mieć charakter 
podstawowego aktu zarzadzania politycznego częścią finansową mienia publicznego. 
Pominięcie w ustawie budżetowej planów finansowych państwowych jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania publiczne o znaczeniu podstawowym dla oceny 
wykonywania przez państwo swoich konstytucyjnych i ustawowych funkcji albo 
nadanie tym planom informacyjnego, niewiążącego znaczenia prowadzi wprost do 
naruszenia art. 219 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 109 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

 
7. Sprawozdania budżetowe powinny zawierać kompleksowy przegląd działalności 

finansowej sektora publicznego, jego podsektorów, zgodnie z międzynarodowymi 
standardami. Sprawozdania powinny być publikowane często, regularnie i terminowo. 
Wyniki budżetowe w całym sektorze publicznym powinny być analizowane i ujawniane. 

 
8. Jawność finansów publicznych powinna być realizowana przez m.in.: podawanie 

zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych, podawanie do publicznej 
wiadomości wysokości środków publicznych przekazanych na realizację zadań, 
podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z 
wykonania planów działalności. Prognozy budżetowe powinny być przedstawiane w 
sposób ułatwiający analizę polityki budżetowej i jej weryfikację. Zagrożenia dla 
finansów publicznych powinny być regularnie monitorowane, ujawniane oraz 
odpowiednio zaadresowane i zarządzane. 

 
9. Konieczna jest szeroka debata nad uszczelniającymi i wymuszającymi na rządzie pełną 

przejrzystość w finansach publicznych zmianami ram prowadzenia polityki budżetowej. 
Debata ta powinna odbywać się z udziałem ekspertów, partnerów społecznych, obu izb 
parlamentu i prowadzić w szczególności do istotnego znowelizowania ustawy o 



    
 
 

finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Zakres prac powinien obejmować m.in.: 

 
a. przywrócenie budżetowi państwa rangi głównego instrumentu polityki finansowej 

państwa, zgodnie z konstytucją, a także zasady roczności budżetu, 
b. uszczelnienie stabilizującej reguły wydatkowej poprzez: 

i. uwzględnienie  w niej (włączenie) państwowych funduszy celowych, agencji i 
innych jednostek sektora finansów publicznych oraz zakaz tworzenia nowych 
jednostek, pozostających poza zakresem reguły wydatkowej, 

ii. określenie ram ujmowania w regule finansów Polskiego Funduszu Rozwoju i 
funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego 

iii. uszczelnienie definicji trwałych i jednorazowych dochodów ujmowanych w 
limicie wydatkowym, 

iv. objęcie procederu „rozdawania” obligacji skarbowych zakresem reguły, tj. 
traktowanie ich jak dotacji (wydatków), 

v. wprowadzenie obowiązku publikowania w ustawie budżetowej szczegółowych 
informacji o stosowaniu reguły wydatkowej, 
 

c. wprowadzenie obowiązku publikowania w ustawie budżetowej planów finansowych 
wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, według zakresu metodologii 
unijnej, 

d. wprowadzenie obowiązku publikowania w sprawozdaniu z wykonania ustawy 
budżetowej omówienia realizacji planów finansowych wszystkich jednostek sektora 
finansów publicznych, według zakresu metodologii unijnej, 

e. przeniesienie akcentu w ustawie budżetowej i jej uzasadnieniu na deficyt sektora 
finansów publicznych, deficyt całego budżetu centralnego (wraz z funduszami, 
agencjami i innymi jednostkami) oraz deficyt podsektora ubezpieczeń społecznych,  

f. utworzenie publicznego rejestru jednostek sektora finansów publicznych z 
informacjami finansowymi, w tym o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

g. utworzenie rejestru danin publicznych, 
h. wprowadzenie wymogu akceptacji zmian w regułach fiskalnych przez 2/3 

parlamentu oraz oparcie klauzuli wyjścia z reguł fiskalnych na stanach 
nadzwyczajnych określonych w konstytucji, wpisanie stanu epidemii do konstytucji, 

i. pełne stosowanie w zakresie polskich ram fiskalnych, zasad i reguł budżetowych, 
metodologii unijnej. 

 
10. Powyższe zmiany powinny przyczynić się do poprawy jakości debaty nad polityką 

finansową państwa, większego zaangażowania w niej ekspertów, reprezentantów 
strony przedsiębiorców, pracodawców i pracowników oraz całego społeczeństwa i jego 
reprezentantów w Sejmie i Senacie, a w efekcie do poprawy jakości i transparentności 
samej polityki budżetowej. 


