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Wprowadzenie

• Procedura nadmiernego deficytu – Excessive Deficit Procedure (EDP)

• Sektor instytucji rządowych i samorządowych – general government sector 
(GG lub S13)

• Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych – European system 
of accounts (ESA 2010)

• System rachunków narodowych – System of national accounts (SNA 2008)

• Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych –
Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)

• Statystyka finansowa sektora instytucji rządowych i samorządowych –
government finance statistics (GFS)



Akty prawne Unii Europejskiej (1)

 Ramy prawne w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania 
statystyki europejskiej

 Europejski System Statystyczny 

 Poufność informacji statystycznych

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej, z późniejszymi 
zmianami



Akty prawne Unii Europejskiej (2)

 Metodyka opracowywania GFS oraz danych na potrzeby EDP

 Podział zadań między krajowe organy statystyczne a KE (Eurostat)

 Jakich danych i informacji możemy potrzebować

 Zakres informacji wynikowych i terminy przekazywania do KE (Eurostatu)

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i 
regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010)

• Aneks A – metodyka

• Aneks B – program transmisji danych



Akty prawne Unii Europejskiej (3)

• Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

• Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu 
załączony do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o 
stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

• Rozporządzenie Rady (UE) nr 679/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych 
statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

• Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich



Inne źródła wytycznych metodycznych
• Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych (MGDD)

• Decyzje Eurostatu

• Wytyczne zmieniające obowiązujący MGDD kraje - Eurostat

• Pozostałe wytyczne

• Interpretacje dotyczące GFS

• Objaśnienia

• Porady dwustronne

• Raporty z misji dialogu EDP i wizyt ad-hoc kraj - Eurostat

• Pozostałe porady dwustronne

• MFW Government Finance Statistics Manual (GFSM 2014)



Podział kompetencji pomiędzy krajowe organy 
statystyczne i Eurostat (procedura EDP)

• Krajowe organy statystyczne: przekazywanie KE spójnych statystyk i 
prognoz dotyczących deficytu i długu S13 oraz innych danych i informacji 
niezbędnych dla oceny jakości przekazanych statystyk

• Eurostat: ocena jakości przekazanych danych, żądanie dodatkowych 
informacji, dostarczenie danych na potrzeby EDP oraz raportów 
dotyczących ich jakości, ewentualne formułowanie zastrzeżeń dotyczących 
danych lub korygowanie danych krajowych przed ich przekazaniem na 
potrzeby EDP

• Krajowe organy statystyczne i Eurostat: ciągły dialog



Krajowe akty prawne (1)

 Jakie dane, od kogo, w jakich terminach zbieramy

 Zakres informacji wynikowych, forma i terminy udostępniania

• Ustawa o statystyce publicznej

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej (PBSSP)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów 
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz 
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 
statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej 



Krajowe akty prawne (2)
 Regulacje dotyczące danych źródłowych

• Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

• Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych

• Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 
tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

• Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 Inne ważne akty prawne
• Ustawa o finansach publicznych

• Ustawa budżetowa

• Ustawa o rachunkowości



Współpraca krajowa (1)

 Zespół ds. statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych

 Zespoły zadaniowe

 Podmioty przekazujące dane

 Użytkownicy danych

 „Użytkownicy naszej wiedzy”

 Zespół ds. partnerstwa publiczno-prywatnego



Współpraca krajowa (2)

 Podział obowiązków pomiędzy GUS, MF i NBP

 Zbieranie danych źródłowych:

 Sprawozdawczość budżetowa

 Sprawozdawczość statystyczna

 Inne dane i informacje

 Opracowywanie danych:

 Na potrzeby EDP (statystyki, prognozy, opis metodyki, lista jednostek 
sektora instytucji rządowych i samorządowych)

 GFS (Eurostat, OECD, EBC, MFW)

 Na potrzeby Dyrektywy Rady 2011/85/UE 

 Opracowywanie opinii i analiz



Współpraca międzynarodowa
 Komisja Europejska (Eurostat)

 Dane (EDP, GFS, Dyrektywa Rady 2011/85/UE )

 Standardowe wizyty dialogu

 Wizyty dotyczące danych źródłowych

 Wizyty metodyczne

 Wizyty ad-hoc

 Grupy robocze i zadaniowe

 Komitety, Grupa Dyrektorów ds. Statystyk Makroekonomicznych

 Konsultacje pisemne i spotkania robocze

 Codzienna współpraca

 OECD

 Europejski Bank Centralny

 Międzynarodowy Fundusz Walutowy



Podsumowanie (1)
sektor instytucji rządowych i samorządowych (EDP)

≠ 
sektor finansów publicznych

deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP)
≠ 

deficyt sektora finansów publicznych 
≠

deficyt budżetowy

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP)
≠

dług sektora finansów publicznych
≠

państwowy dług publiczny



Podsumowanie (2)
 MGDD, decyzje, wytyczne, porady, raporty Eurostatu 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology

 Opis źródeł i metod EDP http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7110762/PL-
EDP-Inventory-201512.pdf

 Lista jednostek S13 http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-
statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories

 Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-
finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-
ue

 Podręcznik metodyczny http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-
narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/statystyka-sektora-
instytucji-rzadowych-i-samorzadowych,3,1.html

 Komunikaty prasowe http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/

 SDDS http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/CtyCtgBaseList.aspx?ctycode=POL&catcode=GGO00

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7110762/PL-EDP-Inventory-201512.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/dane-fiskalne-na-potrzeby-nadzoru-budzetowego-ue
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych,3,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/
http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/CtyCtgBaseList.aspx?ctycode=POL&catcode=GGO00
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