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Ćwiczenia 8. Zasady budżetowe w świetle planów finansowych 

Akty prawne, z których należy skorzystać: 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 wraz ze wszystkimi załącznikami  

2) Uchwała rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok 

3) Plany finansowe: 

a) Agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Nauki (NCN), Agencji Mienia 

Wojskowego 

b) Instytucji gospodarki budżetowej: Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego 

c) Państwowego Funduszu Celowego: Funduszu Pracy 

 
 

1) Co to jest plan finansowy? Czy każdy plan finansowy jest budżetem? Czy każdy budżet 
jest planem finansowym? 

2) Czy terminy „zasada” i „reguła” są synonimami. Odpowiedź uzasadnij. 
3) Podaj definicję zasad budżetowych. 
4) Wymień zasady budżetowe.  
5) Które z zasad budżetowych zakwalifikowałbyś do norm prawnych, a które do postulatów 

nauki. Odpowiedz na przykładach ustawy budżetowej oraz uchwały budżetowej Miasta 
Białegostoku.  

6) Podaj po 3 przykłady zasad budżetowych mających swoje źródło w Konstytucji RP i ufp. 
7) Na czym polega zasada niefunduszowania? Wskaż w uchwale budżetowej Miasta 

Białegostoku wyjątek od tej zasady.  
8) Na czym polega zasada powszechności? I Czy jest ona w aktualnym stanie prawnym 

przestrzegana?  
9) Podaj jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe nie są uchwalane 

jako załączniki do ustawy budżetowej.  
10) Jakie korzyści wynikają z zasady jedności budżetu? 
11) Jaka zachodzi relacja pomiędzy zasadą roczności budżetu a wieloletniości? Odpowiedź 

uzasadnij w oparciu o ustawę budżetową na 2019 r. 
12) Czemu służy zasada szczegółowości ustawy i uchwały budżetowej?  
13) Jakim regułom podlegają szczegółowe zasady klasyfikacji budżetowej? 
14) Porównaj klasyfikację budżetową wynikającą z ustawy budżetowej z klasyfikacją 

zadaniową (źródło: projekt ustawy budżetowej na rok 2019 w układzie zadaniowym). Która z tych 
klasyfikacji sprzyja zasadzie szczegółowości budżetu? 

15) Czy w ustawie budżetowej na 2019 r. realizowana jest zasada równowagi budżetowej?  
16) Na czym polega zasada uprzedniości budżetu? Czy w ustawie budżetowej na 2019 r. i 

uchwale budżetowej Miasta Białegostoku realizowana jest ta zasada? 
17) Jaka jest różnica pomiędzy układem memoriałowym a kasowym planu finansowego 

Narodowego Centrum Nauki?  
18) Na czym polega podstawowa różnica pomiędzy planem finansowym Narodowego 

Centrum Nauki a planem finansowym Agencji Mienia Wojskowego? Z czego wynika ta 
różnica? 

19) Porównaj plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z planem finansowym agencji wykonawczej 
NCN. Na czym polega podstawowa różnica między tymi planami? 
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20) Przeanalizuj plan finansowy Funduszu Pracy i odpowiedz na pytanie, które z zasad 
budżetowych nie mają w ogóle zastosowania lub stosowane są w ograniczonym zakresie 
(pomocna literatura: A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, rozdz. 
12). 

21) Wymień wszystkie ustawy, które zobowiązują do zamieszczenia określonych postanowień 
w ustawie budżetowej. Zrób to na przykładzie ustawy budżetowej na 2019 r. 

22) Opisz część normatywną ustawy budżetowej na rok 2019. 
23) Opisz część rachunkową ustawy budżetowej na rok 2019. 
24) Wskaż w uchwale budżetowej Miasta Białegostoku przepis z którego wynika zasada 

równowagi budżetowej. 
25) Na podstawie części normatywnej uchwały budżetowej Miasta Białegostoku, mając na 

uwadze poszczególne jej przepisy, wskaż, które z elementów tej uchwały mają charakter 
obligatoryjny i fakultatywny, jak również przyporządkuj tym przepisom odpowiednie 
regulacje z ufp. 

26) Określ jakie zachodzą relacje pomiędzy częścią normatywną a tabelaryczną 
(załącznikową) uchwały budżetowej Miasta Białegostoku. Które z tych załączników mają 
najistotniejsze znaczenie dla całego budżetu miasta. 

27) Czy Twoim zdaniem art. 211 ust. 5 ufp. został prawidłowo skonstruowany? 
28) Jakie zasady budżetowe realizują załączniki do uchwały budżetowej? 
29) W dn. 31.12.2018 r. Rada Gminy Wilkowyje podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu na rok 2019. Z uwagi, że był to ostatni dzień roku poprzedzającego rok 
budżetowy, postanowiono przyjąć uchwałę budżetową bez załącznika określającego plan 
wyodrębnionego rachunku dochodów własnych, o którym stanowi art. 223 ufp. Określ 
czy doszło do naruszenia przepisów ufp. oraz co w powyższej sytuacji powinna zrobić 
Rada Gminy. 

30) Na podstawie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 
funkcjonujących w 2019 r. w Mieście Białystok określ, które z zasad budżetowych 
znalazły tam zastosowanie. 
 

 


