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746 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 sierpnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia Żywnościowej (Dz. U. Nr 22, poz. 115 i z 1998 r. Nr 23, 
1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz poz. 122) dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 
o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141 , poz. 943) zarzą

dza się, co następuje: 

§ 1. W § 4 w ust. 1 załącznika do rozporządzen i a Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie 
nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki 

,, 7a) Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Fundu
szy Strukturalnych,". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłosze nia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

747 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 sierpni a 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z ty
tułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, 

oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. 

Na podstawie art. 16 ust. 6a ustawy z dnia 5 stycz
nia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, 
poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, 
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121 , 
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, 
Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkłada
nia na raty wierzytelności państwowych jednostek bu
dżetowych z tytułu należności pieniężnych , do których 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668), zwanych dalej " wi erzytelnościami", wobec 
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek or
ganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej "dłużnikami". 

§ 2 . 1. Wierzytelność może zostać umorzona, w ca
łości lub w części, j eże li : 

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego 
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe
go, 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie po
zostawiając spadkobierców, 

3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym intere
som dłużnika, a w szczególności jego egzystencj i, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę
powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż
szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzy
telności, lub postępowanie egzekucyj ne okazało 
się nieskuteczne. 

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 
pkt 1, 3 i 4, może nastąpić na wniosek dłużn i ka, 
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 -
również z urzędu . 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności uprawniony 
jest: 

1) kierownik państwowej jednostki budżetowej - je
że li wartość wierzytelności nie przekracza lO-krot
ności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagro
dzen ia, w roku poprzedzającym podjęcie decyzj i 
o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędo
wym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, 

2) organ wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowan i a adm inistracyjnego - jeże
li wartość wierzyte lności jest wyższa niż lO-krot
ność kwoty przec iętnego miesięcznego wynagro
dzenia, o którym mowa w pkt 1, a nie przekracza 
20-krotności tej kwoty, 

3) minister, w rozum ieniu art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 
5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, 
Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, 
poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, 
z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, 
poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 
348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 
775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, 
poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) - jeżeli wartość wie
rzyte ln ości jest wyższa ni ż 20-krotność kwoty prze
ciętnego mies ięcznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 1. 

2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa 
w ust. 1, rozumie się należność główną. 

§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzyteln ośc i 
jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz 
innych należności ubocznych. 

§ 5. W przypadkach uzasadnionych względami spo
łecznymi lub gospodarczymi, kierownik państwowej 
jednostki budżetowej, na wniosek dłużnika, może od
roczyć termin zapłaty całości lub częśc i wierzytelności 
lub rozłożyć płatność całości lub części wi erzytelności 
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na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużni
ka oraz uzasadniony interes jednostki budżetowej. 

§ 6. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, 
o których mowa w § 5, następuje: 

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze ad
ministracyjnoprawnym - w drodze decyzji, 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze 
stosunków cywilnoprawnych - w drodze umowy. 

§ 7. 1. Organy wymienione w § 3 ust. 1 przedstawia
ją Ministrowi Finansów sprawozdania dotyczące zakre
su umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych 
w trybie określonym w § 4. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składa
ne są według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego - w terminie jednego 
miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych. 

3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa 
w ust. 1, wykazuje się narastająco, od początku roku. 

4. Wzór sprawozdania określa załącznik do rozpo
rządzenia . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J . Bauc 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 18 sierpnia 1998 r. (poz. 747) 

• . ! . . 

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEN WIERZVTELNOSCI PANSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH 
ORAZ ULG, 

udzielonych w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, 

a także organów do tego uprawnionych, 

(nazwa wierzyciela) 

(nazwa umarzającego) 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1 Umorzenie 

2 Odroczenie bez rozłożenia 
na raty 

z rozłożeniem 
na raty 

3 Rozłożenie na raty*** 

(główny księgowy) 

* Niepotrzebne skreślić. 
** Wstawić odpowiednio: 

A - osoba fizyczna 
B - osoba prawna 

półroczne - roczne* 

Nazwa Liczba Kwota 
dłużnika, 

dłuż- wierzy-
symbol dłuż-

ników teiności nika** 

3 4 5 

(dzień , miesiąc, rok) 

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

MINISTERSTWO FINANSÓW 

Departament ..... ....... .................... . 
ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

Kwota Termin 
umo- odrocze- Podsta-

rzenia, nia, wa 
odro- Liczba rozłoże- prawna 

czenia, rat nia na powstałej 
rozłoże- raty wierzy tel -
nia na (ostatnia ności 
raty rata) 

6 7 8 9 

(kierownik jednostki) 

*** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2. 


