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podlegajà odpisy kont za kolejne lata, poczàwszy od roku, w którym wyst´puje zaleg∏oÊç lub nadp∏ata, a˝ do bie˝àcego roku podatkowego. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.”,
d) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Urzàd skarbowy w∏aÊciwy przed zmianà
(przekazujàcy) mo˝e, w porozumieniu z urz´dem skarbowym w∏aÊciwym po zmianie
(otrzymujàcym), zrezygnowaç ze sporzàdzania wydruku komputerowego zbioru odpisów kont, o którym mowa w ust. 3 pkt 1
lit. a) i c) oraz pkt 2 lit. b), je˝eli przyj´ta metoda sporzàdzania odpisów kont w drodze
kopiowania i przenoszenia ich pomi´dzy
urz´dami skarbowymi na elektronicznych
noÊnikach danych zapewnia:
1) wierne kopiowanie danych z bazy danych na
noÊnik elektroniczny w urz´dzie skarbowym
w∏aÊciwym dla podatnika przed zmianà,
2) wierne kopiowanie danych z noÊnika elektronicznego do bazy danych w urz´dzie skarbowym w∏aÊciwym dla podatnika po zmianie,
3) mo˝liwoÊç weryfikacji poprawnoÊci kopiowania,
4) mo˝liwoÊç korekty wykrytych b∏´dów kopiowania,
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5) mo˝liwoÊç wydruku danych zapisanych na
noÊniku elektronicznym, zarówno w urz´dzie
skarbowym w∏aÊciwym dla podatnika przed
zmianà, jak i w urz´dzie skarbowym w∏aÊciwym dla podatnika po zmianie.”;

14) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie obrotów i sald”;
15) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na koniec roku kalendarzowego, jako okresu
sprawozdawczego, sporzàdza si´ zestawienia
obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienia sald kont analitycznych w ramach poszczególnych kont syntetycznych i zestawienia
sald kont szczegó∏owych w ramach poszczególnych kont, do których sà prowadzone.”;
16) uchyla si´ § 43;
17) uchyla si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

148
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 38, poz. 360),

4) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),
5) ustawà z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69),
6) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r.
Nr 208, poz. 1763),
7) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

2) ustawà z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 485),

8) ustawà z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041),

3) ustawà z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778),

9) ustawà z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 119,
poz. 1251),
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10) ustawà z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, ustawy
o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315),
11) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie powiatowym, o samorzàdzie województwa, o administracji rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497),
12) ustawà z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499),

Poz. 148

21) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),
22) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),
23) ustawà z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1300),
24) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1271),
25) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 200,
poz. 1685),
26) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 1802),

13) ustawà z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961
i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1689),

27) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806),

14) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),

28) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824)

15) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082),
16) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej
oraz ustawy o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 102,
poz. 1116),
17) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368),
18) ustawà z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1623),
19) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym
wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363),
20) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach
w administracji celnej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365),

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 7 stycznia 2003 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 180—188, art. 191, art. 193, art. 194 ust. 2 i 3,
art. 196, art. 199 i art. 200 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014), które stanowià:
„Art. 180. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 i Nr 145,
poz. 946) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Gospodarka finansowa Êrodkami, o których mowa w ust. 3, jest
prowadzona przez Ministra Finansów w formie okreÊlonej
w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014).”;
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2) w art. 47b ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Gospodarka finansowa Êrodkami,
o
których
mowa
w art. 47a ust. 1, jest prowadzona przez Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Turystyki w formie
okreÊlonej w art. 21 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014).”
Art. 181. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76,
poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601,
z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496
oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106,
poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141,
poz. 993) w art. 17 w ust. 2 skreÊla si´
pkt 4.
Art. 182. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121,
poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140,
poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r.
Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107,
poz. 669) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) gmin, powiatów, województw i ich
zwiàzków, a tak˝e paƒstwowych,
gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
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organizacyjne, które prowadzà
gospodark´ finansowà na zasadach okreÊlonych w art. 18—20
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014), oraz szko∏y
wy˝sze i inne jednostki prowadzàce gospodark´ finansowà na
zasadach okreÊlonych w art. 30
ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163,
Nr 105, poz. 509 i Nr 121,
poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34
i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r.
Nr 50, poz. 310 i Nr 106,
poz. 668),”;
2) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „art. 45 ustawy — Prawo bud˝etowe” zast´puje
si´ wyrazami „art. 96 ustawy o finansach publicznych”.
Art. 184. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775 oraz
z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943) w art. 2
w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „fundacji
bàdê”.

a) jednostek bud˝etowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych,
c) zak∏adów bud˝etowych,
d) funduszy celowych,”.
Art. 183. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r.
o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 117,
poz. 756) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) „paƒstwowa sfera bud˝etowa” —
rozumie si´ paƒstwowe jednostki

Art. 185. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080)
w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) samorzàdowych jednostek bud˝etowych, zak∏adów bud˝etowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych prowadzàcych
gospodark´ finansowà na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014).”
Art. 186. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91,
poz. 576) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 18 skreÊla si´ pkt 8;
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2) w art. 64 w ust. 1 wyrazy „na podstawie Prawa bud˝etowego” zast´puje
si´ wyrazami „na podstawie ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014)”;

utworzone na podstawie rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
8 maja 1991 r. w sprawie Êrodków
specjalnych jednostek bud˝etowych (Dz. U. Nr 42, poz. 184, z 1993 r.
Nr 38, poz. 166 i z 1997 r. Nr 34,
poz. 208) i w tym okresie prowadzà
gospodark´ finansowà i dokonujà
rozliczeƒ z bud˝etem paƒstwa na zasadach okreÊlonych w wymienionym rozporzàdzeniu, z zastrze˝eniem ust. 2.

3) w art. 65 skreÊla si´ ust. 3;
4) w art. 66 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „zasady Prawa bud˝etowego” zast´puje
si´ wyrazami „zasady ustawy, o której mowa w art. 64 ust. 1,”;

2.d) Ârodki specjalne utworzone w paƒstwowych jednostkach bud˝etowych dzia∏ajàcych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej mogà
funkcjonowaç do dnia 31 grudnia
2001 r.”

5) w art. 72 skreÊla si´ pkt 4;
6) skreÊla si´ art. 73.
Art. 187. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

Art. 194. „2. Kadencja
komisji
orzekajàcych
w sprawach o naruszenie dyscypliny bud˝etowej, powo∏anych przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy, wygasa
w dniu powo∏ania odpowiedniej komisji orzekajàcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie póêniej ni˝ w dniu
31 marca 1999 r.

1) w art. 55 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „zasady prawa bud˝etowego” zast´puje
si´ wyrazami „zasady ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)”;
2) skreÊla si´ art. 62.
Art. 188. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106,
poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123,
poz. 775) w art. 60 skreÊla si´ ust. 2.”

3. Rzecznicy dyscypliny bud˝etowej,
powo∏ani przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy, pe∏nià swe funkcje do czasu
powo∏ania odpowiednich rzeczników dyscypliny finansów publicznych, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 marca 1999 r.”

„Art. 191. 1.a) Rachunki Êrodków na finansowanie inwestycji jednostek i zak∏adów
bud˝etowych prowadzone poza
Narodowym Bankiem Polskim ulegajà likwidacji z dniem 31 grudnia
1999 r.

„Art. 196. 1. Dotychczasowe komisje orzekajàce
w sprawach o naruszenie dyscypliny
bud˝etowej, powo∏ane na podstawie
ustawy — Prawo bud˝etowe, sà odpowiednio w∏aÊciwe w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych do momentu wygaÊni´cia ich kadencji, zgodnie z art. 194
ust. 2.

2.b) W 1999 r. nie stosuje si´ ograniczenia okreÊlonego w art. 19 ust. 10.”

2. Dotychczasowi rzecznicy dyscypliny
bud˝etowej sà, odpowiednio, w∏aÊciwi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych do momentu powo∏ania rzecznika dyscypliny finansów publicznych, zgodnie
z art. 194 ust. 3.

„Art. 193. 1.c) Do dnia 31 grudnia 2000 r. mogà
funkcjonowaç Êrodki specjalne
———————
a)

b)
c)

Oznaczenie ustalone przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 49, poz. 485), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia
1 stycznia 1999 r.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku a.
Oznaczenie ustalone przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia
30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1251), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy.

3. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych
w sprawach o naruszenie dyscypliny
———————
d)

Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku c.
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bud˝etowej i rzecznicy dyscypliny bud˝etowej, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie majà prawa do rycza∏towego wynagrodzenia przewidzianego w ustawie.”
„Art. 199. Rada Ministrów dokona analizy celowoÊci dzia∏ania paƒstwowych funduszy celowych, powo∏anych na mocy ustawy,
oraz jednostek organizacyjnych (agencji) i przedstawi wnioski Sejmowi w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r.
Art. 200.e) Jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Szefowi Urz´du Ochrony
Paƒstwa dostosujà w terminie do dnia
31 grudnia 2000 r. obowiàzujàce w nich
zasady rachunkowoÊci do postanowieƒ art. 14.”;
2) art. 8 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie
ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 38, poz. 360), który
stanowi:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3
pkt 3, art. 5 pkt 2 i art. 6, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
og∏oszenia.”;
3) art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 485),
który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1999 r.”;
4) art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), który
stanowi:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczàcym
Prezesa Urz´du Kultury Fizycznej
———————
e)

W brzmieniu ustalonym przez art. 55 pkt 7 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.
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i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8
pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.,
2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczàcym G∏ównego Urz´du Administracji
Publicznej, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2000 r.”;

5) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
6) art. 21 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), który stanowi:
„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
7) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz
z 2002 r. Nr 208, poz. 1763), który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 1999 r.,
2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25
pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà
od dnia 1 stycznia 2000 r.,
3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,
4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,
5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3,
4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.,
6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,
7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
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8) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), który stanowi:
„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
9) art. 16 ustawy z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
10) art. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 119,
poz. 1251), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
11) art. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych,
ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych
kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy —
Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 122, poz. 1315), który stanowi:
„Art. 12. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 2—4.
2. Przepisy art. 5 pkt 1—3 oraz art. 6
pkt 1—3, 6 i 9 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.
3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem
art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa
w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy i traci moc z dniem
1 stycznia 2002 r.
4. Z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wchodzà w ˝ycie, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà:
1) art. 44 ust. 4 i ust. 5, art. 45 ust. 1a
i ust. 4, art. 46 ust. 5, art. 50 ust. 5
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i ust. 6, art. 50a, art. 52a—52c,
art. 59a, art. 59b, art. 63 ust. 1 pkt 2
i ust. 5, art. 72 ust. 3 i ust. 4 pkt 2,
art. 73 ust. 2 oraz art. 161a ustawy,
o której mowa w art. 4,
2) art. 36a ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 4 — w zakresie dotyczàcym
osoby prawnej, której udzielono
w paƒstwie cz∏onkowskim zezwolenia na co najmniej jednà z czynnoÊci,
o których mowa w art. 52a ust. 1 tej
ustawy,
3) art. 63a ustawy, o której mowa w art. 4
— w zakresie dotyczàcym emitenta,
którego papiery wartoÊciowe zosta∏y
dopuszczone do obrotu w paƒstwie
cz∏onkowskim,
4) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 6.”;

12) art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie
powiatowym, o samorzàdzie województwa, o administracji rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45,
poz. 497), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 10 i art. 13 wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia,
2) przepis art. 25b ustawy, o której mowa
w art. 1, ma zastosowanie do kadencji
nast´pujàcych po kadencji, w czasie
której ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;
13) art. 246 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499), który stanowi:
„Art. 246. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 24 ust. 3—5 ustawy,
o której mowa w art. 238, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 9 miesi´cy od
dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.”;
14) art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz. 961 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1689), który stanowi:
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„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 7 pkt 25, art. 69c, art. 151
i art. 151a w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 i art. 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
2) art. 8 pkt 2 i 22, art. 15 pkt 11, art. 16
ust. 9a i 10, art. 20 ust. 7, art. 24 ust. 11,
art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 57, art. 165
ust. 1 pkt 5 i art. 170 pkt 2 w brzmieniu
ustalonym przez art. 1 oraz art. 7 pkt 2
i art. 9, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.,
3) art. 8 pkt 3a w brzmieniu ustalonym
przez art. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia
30 marca 2001 r.,
4) art. 19 w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 w zakresie dotyczàcym wysokoÊci sk∏adki, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.,
5) art. 26 ust. 4—4c oraz 5a i 5b w brzmieniu ustalonym przez art. 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
15) art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), który stanowi:
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17) art. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie
dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz ustawy o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 102, poz. 1116), które stanowià:
„Art. 5. 1. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy do g∏ównego ksi´gowego jednostki sektora finansów publicznych nie stosuje si´ przepisu
art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
2. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy audytorem wewn´trznym mo˝e
byç osoba, która posiada co najmniej
roczne doÊwiadczenie na stanowisku
zwiàzanym z przeprowadzaniem kontroli lub audytu.
3. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy do audytora wewn´trznego nie stosuje si´ przepisu
art. 35k pkt 5 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

18) art. 15 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368), który stanowi:

1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,
art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

19) art. 7 ustawy z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2001 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1623), który stanowi:

16) art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082), który
stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z tym ˝e:

20) art. 19 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363),
który stanowi:

1) przepisy art. 2 ust. 1 pkt 8, art. 15 oraz
art. 17 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r. i majà zastosowanie do bud˝etu paƒstwa, poczynajàc
od bud˝etu na rok 2004,
2) przepisy art. 14 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia.”;
21) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stanowi:
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„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2002 r., z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2002 r.,
i art. 29, który wchodzi w ˝ycie z dniem
5 czerwca 2002 r.”;
22) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:
„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;
23) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:
„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek
samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji
tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;
24) art. 2—5 ustawy z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 156,
poz. 1300), które stanowià:
„Art. 2. Ârodki zgromadzone do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na rachunku, o którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 3 ustawy
zmienianej w art. 1, przekazuje si´ odpowiednio na rachunki, o których mowa
w art. 30d ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1.
Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà z nià sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez 18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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4) pkt 10, 15, 21 i 22
— stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

25) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8
pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1,
art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1,
art. 91 i art. 92, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;
26) art. 2 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 200,
poz. 1685), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2002 r.”;
27) art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 1802),
który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
28) art. 16 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806),
który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
29) art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie
ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824), który stanowi:

Art. 4. Przepisy art. 1:
1) pkt 1 lit. b),
2) pkt 6 — w zakresie dotyczàcym art. 30e
ust. 2,
3) pkt 7 lit. b) — w zakresie dotyczàcym
art. 61 ust. 4 pkt 5,

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 3 — w zakresie dotyczàcym
art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz
art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r.
(poz. 148)

USTAWA
z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych
DZIA¸ I
Zasady ogólne finansów publicznych
Rozdzia∏ 1
Podstawowe definicje
Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) poj´cia: Êrodków publicznych, w tym dochodów
i przychodów publicznych, wydatków i rozchodów
publicznych, deficytu i nadwy˝ki sektora finansów
publicznych oraz paƒstwowego d∏ugu publicznego;
2) zasady i sposoby zapewnienia jawnoÊci i przejrzystoÊci finansów publicznych;

Art. 2. 1.2) Ilekroç w ustawie jest mowa o Ministrze
Finansów, nale˝y przez to rozumieç odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw bud˝etu, ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych.
2.3) Ilekroç w ustawie jest mowa o zarzàdzie jednostki samorzàdu terytorialnego lub o przewodniczàcym zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego, nale˝y przez to rozumieç równie˝ wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Art. 3.4) 1. Ârodkami publicznymi sà:
1) dochody publiczne;
2)5) Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych, niepodlegajàce zwrotowi, z wy∏àczeniem Êrodków
okreÊlonych w pkt 2a;

3) formy organizacyjno-prawne jednostek nale˝àcych
do sektora finansów publicznych;

2a)6) Êrodki pochodzàce z funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej;

4) zasady planowania Êrodków publicznych oraz dysponowania nimi;

3) przychody bud˝etu paƒstwa i bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego oraz innych jednostek

4a)1) zasady kontroli finansowej i audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

———————
2)

5) zasady zarzàdzania paƒstwowym d∏ugiem publicznym oraz procedury ostro˝noÊciowe i sanacyjne wprowadzane w razie nadmiernego zad∏u˝enia;
6) sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez podmioty sektora finansów publicznych;
7) zakres projektowanych i uchwalanych bud˝etów
opartych na dochodach publicznych, w tym zasady
klasyfikacji dochodów i wydatków;

3)
4)

8) zasady opracowywania projektów;
9) zasady uchwalania bud˝etów;
10) zasady i tryb wykonywania bud˝etów;
11) odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
5)

———————
1)

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej
oraz ustawy o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1116),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

6)

Oznaczenie ustalone przez art. 83 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który
wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów
wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r., zgodnie
z art. 102 tej ustawy.
Dodany przez art. 83 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia
8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i op∏atach
lokalnych, ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Ordynacja
podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
— w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315); wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1300), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 26 paêdziernika 2002 r.
Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie
z art. 4 tej ustawy.
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zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzàce:
a) ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych oraz z innych operacji finansowych,
b) z prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa oraz
majàtku jednostek samorzàdu terytorialnego,
c) ze sp∏at po˝yczek udzielonych ze Êrodków publicznych,
d) z otrzymanych po˝yczek i kredytów;
4) przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w zwiàzku z prowadzonà przez nie dzia∏alnoÊcià oraz pochodzàce z innych êróde∏.
2. Dochodami publicznymi sà:
1) daniny publiczne, do których zalicza si´ podatki
oraz inne Êwiadczenia pieni´˝ne, których obowiàzek ponoszenia na rzecz paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika
z odr´bnych ustaw;
2) pozosta∏e dochody uzyskiwane przez jednostki
sektora finansów publicznych, do których zalicza
si´:
a) op∏aty,
b) dochody z mienia, w szczególnoÊci z najmu oraz
z dzier˝awy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapita∏u,
c) dochody ze sprzeda˝y majàtku, rzeczy i praw,
niestanowiàce przychodów w rozumieniu ust. 1
pkt 3 lit. a i b, oraz dochody ze Êwiadczenia
us∏ug,
d) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni´˝nej,
e) inne dochody uzyskane na podstawie odr´bnych przepisów, o ile sà pobierane przez organy
finansowane z dochodów publicznych lub przez
podleg∏e albo nadzorowane przez te organy jednostki, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2.
Art. 4. 1. Ârodki publiczne mogà byç przeznaczane
na:
1) wydatki publiczne;
2) rozchody bud˝etu paƒstwa i bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego.
2. Rozchodami publicznymi sà:
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prawa, sàdy i trybuna∏y, a tak˝e jednostki samorzàdu terytorialnego i ich organy oraz zwiàzki;

2) jednostki bud˝etowe, zak∏ady bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud˝etowych;
3) fundusze celowe;
4) paƒstwowe szko∏y wy˝sze;
5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej;
7) paƒstwowe lub samorzàdowe instytucje kultury;
8) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kas´ Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego i zarzàdzane przez nie
fundusze;
9) Kasy Chorych oraz Krajowy Zwiàzek Kas Chorych;
10) Polskà Akademi´ Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne;
11) paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne
utworzone na podstawie odr´bnych ustaw w celu
wykonywania zadaƒ publicznych, z wy∏àczeniem
przedsi´biorstw, banków i spó∏ek prawa handlowego.
Art. 6. Finanse publiczne obejmujà procesy zwiàzane z gromadzeniem Êrodków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególnoÊci:
1) pobieranie i gromadzenie dochodów;
2) wydatkowanie Êrodków publicznych;
3) finansowanie deficytu;
4) zaciàganie zobowiàzaƒ anga˝ujàcych Êrodki publiczne;
5) zarzàdzanie Êrodkami publicznymi;
6) zarzàdzanie d∏ugiem publicznym.
Art. 7. 1.8) Dodatnia ró˝nica mi´dzy dochodami publicznymi powi´kszonymi o Êrodki, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwy˝k´
sektora finansów publicznych, zaÊ ujemna ró˝nica jest
deficytem sektora finansów publicznych.
2. Dochody i wydatki oraz deficyt lub nadwy˝k´
sektora finansów publicznych ustala si´ po wyeliminowaniu przep∏ywów finansowych pomi´dzy podmiotami nale˝àcymi do tego sektora.

1) sp∏aty otrzymanych po˝yczek i kredytów;
2) wykup papierów wartoÊciowych oraz inne operacje finansowe;
3) udzielone po˝yczki.
Art. 5.7) Do sektora finansów publicznych zalicza
si´:
1) organy w∏adzy publicznej, organy administracji
rzàdowej, organy kontroli paƒstwowej i ochrony

Art. 8. Przez potrzeby po˝yczkowe bud˝etu paƒstwa rozumie si´ Êrodki finansowe niezb´dne do sfinansowania deficytu bud˝etu paƒstwa, sp∏at wczeÊniej
zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, sfinansowania udzielanych
przez Skarb Paƒstwa po˝yczek oraz wykonywania innych operacji finansowych zwiàzanych z d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.
Art. 9. 1. Przez paƒstwowy d∏ug publiczny rozumie
si´ nominalne zad∏u˝enie podmiotów sektora finan-

———————
7)

W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

———————
8)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.
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sów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przep∏ywów finansowych pomi´dzy podmiotami nale˝àcymi
do tego sektora.

1) kwot´:
a) paƒstwowego d∏ugu publicznego,
b) niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora
finansów publicznych,

2. Przez d∏ug Skarbu Paƒstwa rozumie si´ nominalne zad∏u˝enie Skarbu Paƒstwa.

c) d∏ugu Skarbu Paƒstwa,

Art. 10. 1. Paƒstwowy d∏ug publiczny obejmuje zobowiàzania sektora finansów publicznych z nast´pujàcych tytu∏ów:
1) wyemitowanych papierów wartoÊciowych opiewajàcych na wierzytelnoÊci pieni´˝ne;
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d) niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa;
2) relacje do produktu krajowego brutto:
a) kwoty paƒstwowego d∏ugu publicznego,

2) zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek;

b) ∏àcznej kwoty paƒstwowego d∏ugu publicznego
powi´kszonej o kwot´ przewidywanych wyp∏at
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez
podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto,

3) przyj´tych depozytów;
4) wymagalnych zobowiàzaƒ:
a) jednostek bud˝etowych,
b) wynikajàcych z ustaw i orzeczeƒ sàdu, udzielonych por´czeƒ i gwarancji oraz innych tytu∏ów.

c) kwoty d∏ugu Skarbu Paƒstwa,
d) ∏àcznej kwoty d∏ugu Skarbu Paƒstwa powi´kszonej o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u
por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb
Paƒstwa do produktu krajowego brutto.

2. Minister Finansów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady klasyfikacji tytu∏ów d∏u˝nych zaliczanych do paƒstwowego d∏ugu publicznego,
w tym do d∏ugu Skarbu Paƒstwa, uwzgl´dniajàce
w szczególnoÊci podstawowe kategorie przedmiotowe
i podmiotowe zad∏u˝enia oraz okresy zapadalnoÊci.

2. Og∏oszenie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
jest dokonywane w odniesieniu do:

Rozdzia∏ 2

1) roku bud˝etowego — w terminie do dnia 31 maja
roku nast´pnego;

JawnoÊç i przejrzystoÊç finansów publicznych

2) pierwszej po∏owy roku bud˝etowego — w terminie
do dnia 30 wrzeÊnia tego roku.

Art. 11. 1. Finanse publiczne sà jawne.
2. JawnoÊç finansów publicznych jest realizowana,
z zastrze˝eniem ust. 3, w szczególnoÊci przez:
1) jawnoÊç sejmowej debaty bud˝etowej i debat bud˝etowych jednostek samorzàdu terytorialnego;
2) jawnoÊç sejmowej debaty nad sprawozdaniem
z wykonania bud˝etu paƒstwa i debat nad wykonaniem sprawozdaƒ bud˝etowych jednostek samorzàdu terytorialnego;
3) podawanie do publicznej wiadomoÊci:
a) kwot dotacji udzielanych z bud˝etu paƒstwa i bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego,
b) zbiorczych danych dotyczàcych finansów publicznych przez Ministra Finansów;
4) udost´pnianie corocznych sprawozdaƒ dotyczàcych finansów i dzia∏alnoÊci jednostek nale˝àcych
do sektora finansów publicznych.
3. JawnoÊç finansów publicznych wy∏àcza si´
w stosunku do tych Êrodków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zosta∏o uznane za tajemnic´ paƒstwowà na podstawie odr´bnych przepisów
lub je˝eli wynika to z umów mi´dzynarodowych.
4. Jednostki sektora finansów publicznych stosujà
jednolite zasady rachunkowoÊci.
Art. 12. 1. Minister Finansów og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

3. Og∏oszenie relacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
dokonywane jest dla stanu za rok bud˝etowy — w terminie do dnia 31 maja roku nast´pnego.
4. Podstawà obliczenia relacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, jest wielkoÊç produktu krajowego brutto
og∏aszana przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.
Art. 13. 1.9) Dochody, wydatki publiczne, przychody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz Êrodki,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, klasyfikuje si´
wed∏ug:
1) dzia∏ów i rozdzia∏ów — okreÊlajàcych rodzaj dzia∏alnoÊci;
2) paragrafów — okreÊlajàcych rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz Êrodków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a.
2.9) Przychody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
oraz rozchody, o których mowa w art. 4 ust. 2, klasyfikuje si´ wed∏ug paragrafów okreÊlajàcych êród∏o przychodu lub rodzaj rozchodu.
3.9) Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà klasyfikacj´ dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz Êrodków, o których
———————
9)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.
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mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, z uwzgl´dnieniem Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci.
4. Minister Finansów mo˝e okreÊliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, klasyfikacj´ wydatków
o wi´kszej szczegó∏owoÊci ni˝ okreÊlona w ust. 1 dla zadaƒ z zakresu bezpieczeƒstwa wewn´trznego i zewn´trznego.
Art. 14. 1. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) jednolity plan kont dla jednostek sektora finansów
publicznych;
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Art. 15. 1. Jednostki sektora finansów publicznych
sporzàdzajà sprawozdania z wykonania procesów,
o których mowa w art. 6, zwane dalej „sprawozdaniami bud˝etowymi”.
2. Minister Finansów okreÊla, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporzàdzania
sprawozdaƒ bud˝etowych z wykonania bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych:
a) jednostek bud˝etowych,

2) szczególne zasady rachunkowoÊci oraz plany kont
dla bud˝etu paƒstwa, bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego, jednostek bud˝etowych, zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych oraz jednostek bud˝etowych majàcych siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

b) zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych, Êrodków specjalnych jednostek bud˝etowych,

3) zasady rachunkowoÊci oraz plany kont dla organów podatkowych w zakresie poboru i rozliczenia
podatków, op∏at oraz innych niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etu, do których ustalania lub okreÊlania uprawnione sà organy podatkowe.

2) rodzaje i zasady sporzàdzania sprawozdaƒ w zakresie paƒstwowego d∏ugu publicznego oraz por´czeƒ i gwarancji sektora finansów publicznych;

2. Plany kont, o których mowa w ust. 1, powinny
uwzgl´dniaç zasady okreÊlone w przepisach ustawy
o rachunkowoÊci i standardach mi´dzynarodowych,
z tym ˝e:
1) dochody i wydatki b´dà ujmowane w terminie ich
zap∏aty, niezale˝nie od rocznego bud˝etu, którego
dotyczà;
2) b´dà ujmowane równie˝ wszystkie etapy rozliczeƒ
poprzedzajàce p∏atnoÊç dochodów i wydatków,
a w zakresie wydatków — tak˝e zaanga˝owanie
Êrodków;
3) odsetki od nieterminowych p∏atnoÊci b´dà naliczane i ewidencjonowane nie póêniej ni˝ na koniec
ka˝dego kwarta∏u;
4) przeszacowanie wartoÊci aktywów i pasywów dewizowych wed∏ug bie˝àcych kursów walutowych b´dzie dokonywane nie póêniej ni˝ na koniec kwarta∏u;
5) zad∏u˝enie b´dzie wyceniane wed∏ug wartoÊci
emisyjnej powi´kszonej o naros∏e kwoty z tytu∏u
oprocentowania;
6) nale˝noÊci i zobowiàzania nominowane w walutach obcych b´dà wycenione równie˝ wed∏ug bie˝àcych kursów walutowych.
3. Szczególne zasady rachunkowoÊci dotyczà:
1) ewidencji wykonania bud˝etu;
2) ewidencji majàtku trwa∏ego stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu
terytorialnego;
3) wyceny poszczególnych sk∏adników aktywów i pasywów;
4) sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych.

c) funduszy celowych,
d) pozosta∏ych jednostek sektora finansów publicznych;

3) zasady sporzàdzania zbiorczych, skonsolidowanych sprawozdaƒ bud˝etowych jednostek samorzàdu terytorialnego;
4) zasady sporzàdzania ∏àcznych, skonsolidowanych
sprawozdaƒ bud˝etowych dysponentów cz´Êci bud˝etowych i bud˝etu paƒstwa;
5) jednostki obowiàzane do sporzàdzania poszczególnych rodzajów sprawozdaƒ finansowych,
w tym bud˝etowych, których mogà dotyczyç szczególne zasady rachunkowoÊci, terminy sporzàdzania tych sprawozdaƒ oraz odbiorców sprawozdaƒ.
3. Zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego sporzàdza
Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego.
Art. 16. 1. Minister Finansów podaje do publicznej
wiadomoÊci zbiorcze dane dotyczàce ogó∏u operacji finansowych sektora finansów publicznych, obejmujàce
w szczególnoÊci dochody i wydatki, zobowiàzania i nale˝noÊci, gwarancje i por´czenia.
2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomoÊci, w terminach, o których mowa w art. 12 ust. 2,
informacje obejmujàce:
1) kwot´ deficytu lub nadwy˝ki bud˝etu paƒstwa;
2) kwot´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa;
3) wykaz udzielonych przez Skarb Paƒstwa por´czeƒ
i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których
te por´czenia i gwarancje dotyczà;
4) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczàce kwoty zaleg∏oÊci podatkowych,
wraz ze wskazaniem wysokoÊci umorzonej kwoty
i przyczyn umorzenia.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç kwot oraz sposób podawania do pu-
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blicznej wiadomoÊci wykazu, o którym mowa w ust. 2
pkt 4.
Art. 16a.10) 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta i marsza∏ek województwa sporzàdzajà wykaz
podatników b´dàcych przedsi´biorcami, którym umorzyli zaleg∏oÊci podatkowe z tytu∏u podatków i op∏at lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leÊnego,
którym umorzyli zaleg∏oÊci podatkowe w kwocie wy˝szej ni˝ 100 z∏otych. W wykazie podaje si´ imi´ i nazwisko (nazw´) podatnika, wysokoÊç umorzonej kwoty
oraz przyczyny umorzenia.
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4. Likwidujàc jednostk´ bud˝etowà organ, o którym
mowa w ust. 3, okreÊla przeznaczenie mienia znajdujàcego si´ w u˝ytkowaniu jednostki; w przypadku paƒstwowej jednostki bud˝etowej decyzja o przeznaczeniu
tego mienia podejmowana jest w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa.
5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do ∏àczenia jednostek bud˝etowych.
6. Podstawà gospodarki finansowej jednostki bud˝etowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej
„planem finansowym”.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta
i marsza∏ek województwa podajà wykaz, o którym mowa w ust. 1, do wiadomoÊci publicznej poprzez wywieszenie, odpowiednio, w siedzibie urz´du gminy, starostwa powiatowego albo urz´du marsza∏kowskiego.

Art. 19. 1. Zak∏adami bud˝etowymi sà takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
które:

Rozdzia∏ 3

2) pokrywajà koszty swojej dzia∏alnoÊci z przychodów w∏asnych, z zastrze˝eniem ust. 7 i 8.

Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora
finansów publicznych

2. Zak∏ady bud˝etowe tworzà, ∏àczà, przekszta∏cajà
w innà form´ organizacyjno-prawnà i likwidujà:13)

Art. 17.11) Jednostki sektora finansów publicznych
mogà byç tworzone jedynie w formach przewidzianych
ustawami.

1) ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych lub
wojewodowie oraz inne organy dzia∏ajàce na podstawie odr´bnych przepisów — paƒstwowe zak∏ady bud˝etowe;

Art. 18. 1. Jednostkami bud˝etowymi sà takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
które pokrywajà swoje wydatki bezpoÊrednio z bud˝etu, a pobrane dochody odprowadzajà na rachunek odpowiednio dochodów bud˝etu paƒstwa albo bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. Jednostka bud˝etowa prowadzi gospodark´ finansowà wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie.
3. Jednostki bud˝etowe, z zastrze˝eniem odr´bnych przepisów, tworzà, ∏àczà, przekszta∏cajà w innà
form´ organizacyjno-prawnà i likwidujà:12)
1) ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych
i wojewodowie oraz inne organy dzia∏ajàce na
podstawie odr´bnych przepisów — paƒstwowe
jednostki bud˝etowe;
2) organy stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego — gminne, powiatowe lub wojewódzkie
jednostki bud˝etowe.

1) odp∏atnie wykonujà wyodr´bnione zadania;

2) organy stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego — gminne, powiatowe lub wojewódzkie
zak∏ady bud˝etowe.
3. Organ, o którym mowa w ust. 2, likwidujàc zak∏ad bud˝etowy, okreÊla przeznaczenie mienia znajdujàcego si´ w u˝ytkowaniu zak∏adu; w przypadku paƒstwowego zak∏adu bud˝etowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia podejmowana jest w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do ∏àczenia zak∏adów bud˝etowych.
5. Nale˝noÊci i zobowiàzania zlikwidowanego zak∏adu bud˝etowego przejmuje organ, który go zlikwidowa∏.
6. Podstawà gospodarki finansowej zak∏adu bud˝etowego jest roczny plan finansowy, obejmujàcy przychody i wydatki stanowiàce koszty dzia∏alnoÊci oraz
stan Êrodków obrotowych i rozliczenia z bud˝etem.

———————
10)

11)

12)

Dodany przez art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o samorzàdzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 55 pkt 1 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U.
Nr 12, poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego
2000 r.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 11
pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie powiatowym,
o samorzàdzie województwa, o administracji rzàdowej
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 45, poz. 497), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 maja 2001 r.

7. Zak∏ad bud˝etowy mo˝e otrzymywaç z bud˝etu
dotacj´ przedmiotowà.
8. W zakresie okreÊlonym w odr´bnych przepisach
zak∏ad bud˝etowy mo˝e otrzymywaç dotacj´ podmiotowà lub dotacj´ celowà na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji.
9. Nowo tworzonemu zak∏adowi bud˝etowemu
mo˝e byç przyznana jednorazowa dotacja z bud˝etu na
pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe.
———————
13)

Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 11
pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.
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10.14) ¸àcznie dotacje dla zak∏adu bud˝etowego nie
mogà przekroczyç 50% jego wydatków; nie dotyczy to
dotacji inwestycyjnych.
11. Zak∏ad bud˝etowy dokonuje wp∏at do bud˝etu
nadwy˝ek Êrodków obrotowych, ustalonych na koniec
okresu rozliczeniowego.
12. W planie finansowym zak∏adu bud˝etowego
wyodr´bnia si´ w szczególnoÊci:
1) przychody w∏asne;
2) dotacje z bud˝etu paƒstwa lub bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego;
3) wydatki na wynagrodzenia i sk∏adniki naliczane od
wynagrodzeƒ;
4) wydatki inwestycyjne.
13. W planie finansowym zak∏adu bud˝etowego
mogà byç dokonywane zmiany w ciàgu roku w przypadku realizowania wy˝szych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem ˝e nie spowoduje to zmniejszenia wp∏at do bud˝etu ani zwi´kszenia
dotacji z bud˝etu.
Art. 20. 1. Gospodarstwem pomocniczym jest wyodr´bniona z jednostki bud˝etowej, pod wzgl´dem organizacyjnym i finansowym, cz´Êç jej podstawowej
dzia∏alnoÊci lub dzia∏alnoÊç uboczna.
2. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej dzia∏alnoÊci z uzyskiwanych przychodów w∏asnych,
z zastrze˝eniem ust. 7.
3. Gospodarstwo pomocnicze tworzy, przekszta∏ca
w innà form´ organizacyjno-prawnà i likwiduje kierownik jednostki bud˝etowej, po uprzednim uzyskaniu
zgody:15)
1) w∏aÊciwego ministra, kierownika urz´du centralnego lub wojewody — w przypadku gospodarstw
pomocniczych paƒstwowych jednostek bud˝etowych;
2) zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego —
w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bud˝etowych.
4. Tworzàc gospodarstwo pomocnicze kierownik
jednostki bud˝etowej okreÊla nazw´ i siedzib´ gospodarstwa pomocniczego, nazw´ i siedzib´ jednostki bud˝etowej, przedmiot dzia∏alnoÊci wyodr´bnionej z zakresu dzia∏alnoÊci jednostki bud˝etowej oraz sk∏adniki
majàtkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostk´ bud˝etowà.
5. Sk∏adniki majàtkowe, nale˝noÊci i zobowiàzania
zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przej———————
14)

15)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1
lit. a i b ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 485), która wesz∏a
w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 1999 r.
Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 11
pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.
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muje jednostka bud˝etowa, przy której funkcjonowa∏o
gospodarstwo.
6. Podstawà gospodarki finansowej gospodarstwa
pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujàcy
przychody, wydatki stanowiàce koszty dzia∏alnoÊci, rachunek wyników, stan Êrodków obrotowych i rozliczenia z bud˝etem.
7. Gospodarstwo pomocnicze mo˝e otrzymywaç
z bud˝etu dotacje przedmiotowe.
8. Nowo utworzone gospodarstwo pomocnicze
jednostki bud˝etowej mo˝e otrzymaç z bud˝etu dotacj´
na pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe.
9. Sprzeda˝y us∏ug na rzecz macierzystej jednostki
bud˝etowej gospodarstwo pomocnicze dokonuje wed∏ug kosztów w∏asnych.
10. Gospodarstwo pomocnicze wp∏aca do bud˝etu
po∏ow´ osiàgni´tego zysku.
11. W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego jednostki bud˝etowej wyodr´bnia si´ w szczególnoÊci:
1) przychody w∏asne;
2) dotacje z bud˝etu paƒstwa lub bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego;
3) wydatki na wynagrodzenia i sk∏adki naliczane od
wynagrodzeƒ.
12. W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego mogà byç dokonywane zmiany w ciàgu roku
w przypadku realizowania wy˝szych od planowanych
przychodów i wydatków, pod warunkiem ˝e nie spowoduje to zmniejszenia wp∏at do bud˝etu ani zwi´kszenia dotacji z bud˝etu.
Art. 21. 1. Ârodki specjalne sà Êrodkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki bud˝etowe na wyodr´bnionych rachunkach bankowych:
1) na podstawie odr´bnych ustaw oraz uchwa∏ organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego;
2) z tytu∏u spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieni´˝nej na rzecz jednostki bud˝etowej;
3) z tytu∏u odszkodowaƒ i wp∏at za utracone lub
uszkodzone mienie oddane jednostce bud˝etowej
w zarzàd bàdê w u˝ytkowanie;
4) z tytu∏u sprzeda˝y zapasów Êrodków materia∏owych przechowywanych w celach mobilizacyjnych.
2. Ârodki specjalne przeznacza si´ na:
1) cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której utworzono te Êrodki;
2) cele wskazane przez darczyƒc´ lub spadkodawc´;
3) remont lub odtworzenie mienia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4.

Dziennik Ustaw Nr 15

— 1003 —

3. Roczny plan finansowy obejmujàcy przychody
i wydatki Êrodków specjalnych sporzàdza si´ dla Êrodków specjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.
4. Plan finansowy dla Êrodków specjalnych pochodzàcych ze êróde∏, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
sporzàdza si´ na okres, w którym Êrodki te b´dà wydatkowane.
5. W planach finansowych Êrodków specjalnych,
o których mowa w ust. 3, wyodr´bnia si´ w szczególnoÊci:
1) wynagrodzenia i sk∏adki naliczane od wynagrodzeƒ;
2) wydatki inwestycyjne.
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imiennie wymienionych wydatków, chyba ˝e odr´bna
ustawa stanowi inaczej.
3. Ograniczenia wynikajàcego z ust. 2 nie stosuje
si´ do:
1) wydatków finansowanych z kredytów udzielonych
przez mi´dzynarodowe instytucje finansowe;
2)16) wydatków finansowanych ze Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a;
3) jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Art. 25. 1. Prawo realizacji zadaƒ finansowanych ze
Êrodków publicznych przys∏uguje ogó∏owi podmiotów,
chyba ˝e ustawy stanowià inaczej.

Art. 22. 1. Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powo∏any przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
którego przychody pochodzà z dochodów publicznych,
a wydatki przeznaczone sà na realizacj´ wyodr´bnionych zadaƒ.

2. Podmiot wnioskujàcy o przyznanie Êrodków publicznych na realizacj´ wyodr´bnionego zadania powinien przedstawiç ofert´ wykonania zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji, gwarantujàcà wykonanie zadania w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy.

2. Fundusz celowy mo˝e dzia∏aç jako osoba prawna lub stanowiç wyodr´bniony rachunek bankowy,
którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzàcej fundusz.

Art. 26. 1. Uj´te w bud˝etach jednostek sektora finansów publicznych:

3. Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodr´bnione z bud˝etu:
1) paƒstwa — jest paƒstwowym funduszem celowym;
2) gminy, powiatu lub województwa — jest gminnym, powiatowym lub wojewódzkim funduszem
celowym.

1) dochody — stanowià prognozy ich wielkoÊci;
2) wydatki i rozchody — stanowià nieprzekraczalny limit.
2. Uj´te w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych:
1) przychody — stanowià prognozy ich wielkoÊci;
2) wydatki — mogà ulec zmianie, je˝eli:
a) zrealizowano przychody wy˝sze od prognozowanych,

4. Podstawà gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.
5. Wydatki funduszu celowego mogà byç dokonywane, z zastrze˝eniem ust. 6, tylko w ramach posiadanych Êrodków finansowych obejmujàcych bie˝àce
przychody, w tym dotacje z bud˝etu paƒstwa lub bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego i pozosta∏oÊci Êrodków z okresów poprzednich.
6. Fundusze celowe mogà zaciàgaç kredyty i po˝yczki, o ile ustawa tworzàca fundusz tak stanowi.
7. Szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej paƒstwowego funduszu celowego, w zakresie nieuregulowanym ustawà tworzàcà fundusz, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, minister nadzorujàcy paƒstwowy fundusz celowy, w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Art. 23. Skarb Paƒstwa nie mo˝e tworzyç fundacji.

b) zmiana wydatków nie spowoduje zwi´kszenia
dotacji z bud˝etu oraz nie zmniejszy wielkoÊci
planowanych wp∏at do bud˝etu albo zysków
oraz planowanego stanu Êrodków na dzieƒ
31 grudnia roku obj´tego planowaniem.
3. Zmiany przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, wymagajà dokonania zmian w rocznym
planie finansowym.
Art. 27. 1. Zamieszczenie w bud˝ecie paƒstwa dochodów z okreÊlonych êróde∏ lub wydatków na okreÊlone cele nie stanowi podstawy roszczeƒ bàdê zobowiàzaƒ paƒstwa wobec osób trzecich ani roszczeƒ tych
osób wobec paƒstwa.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do wydatków bud˝etu paƒstwa na subwencje dla jednostek samorzàdu
terytorialnego.

Rozdzia∏ 4
Zasady gospodarki finansowej podmiotów sektora
finansów publicznych
Art. 24. 1. Sposób gromadzenia Êrodków publicznych
z poszczególnych tytu∏ów okreÊlajà odr´bne ustawy.
2. Ârodki publiczne pochodzàce z poszczególnych
tytu∏ów nie mogà byç przeznaczane na finansowanie

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 28. 1. Wydatki publiczne mogà byç ponoszone
na cele i w wysokoÊci ustalonych w ustawie bud˝eto———————
16)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.
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wej, uchwale bud˝etowej jednostki samorzàdu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonujà wydatków zgodnie z przepisami dotyczàcymi poszczególnych rodzajów wydatków.
3. Wydatki publiczne powinny byç dokonywane:
1) w sposób celowy i oszcz´dny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak∏adów;
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4. Realizacja wydatków powinna byç dokonywana
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1 i 2.
5. Dla poniesienia jednorazowego wydatku wy˝szego ni˝ wielkoÊç wynikajàca z harmonogramu niezb´dne jest uzyskanie zgody odpowiednio Ministra Finansów bàdê zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego.
6. Jednostki sektora finansów publicznych mogà
zaciàgaç zobowiàzania do wysokoÊci wynikajàcej z planu wydatków jednostki, pomniejszonej o wydatki na
wynagrodzenia i uposa˝enia oraz o obligatoryjne
wp∏aty p∏atnika.

2) w sposób umo˝liwiajàcy terminowà realizacj´ zadaƒ;
3) w wysokoÊci i terminach wynikajàcych z wczeÊniej
zaciàgni´tych zobowiàzaƒ.
4. Jednostki sektora finansów publicznych dokonujà zakupów dostaw, us∏ug i robót budowlanych na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.
5. Planowanie i dokonywanie wydatków na realizacj´ ka˝dego kolejnego etapu programu wieloletniego
poprzedzane jest analizà i ocenà efektów uzyskanych
w etapach poprzednich.
Art. 28a.17) 1. Kierownik jednostki sektora finansów
publicznych, zwany dalej „kierownikiem jednostki”,
jest odpowiedzialny za ca∏oÊç gospodarki finansowej,
w tym za wykonywanie okreÊlonych ustawà obowiàzków w zakresie kontroli finansowej.
2. Kierownik jednostki mo˝e powierzyç okreÊlone
obowiàzki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyj´cie obowiàzków przez te osoby
powinno byç stwierdzone dokumentem.
Art. 28b.17) 1. Organ sprawujàcy, na podstawie odr´bnych przepisów, nadzór nad jednostkà sektora finansów publicznych kontroluje przestrzeganie przez t´
jednostk´ realizacji procedur, o których mowa
w art. 35a ust. 2 pkt 1.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje
w ka˝dym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.
Art. 29. 1. Minister Finansów, w porozumieniu
z dysponentami cz´Êci bud˝etowych, o których mowa
w art. 67 ust. 4, opracowuje harmonogram realizacji
dochodów i wydatków bud˝etu paƒstwa.
2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. Dysponent cz´Êci bud˝etowej oraz zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego informujà podleg∏e
i nadzorowane jednostki o harmonogramie, o którym
mowa w ust. 1 i 2.

7. Dysponent cz´Êci bud˝etowej lub zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e ustaliç dla podleg∏ych jednostek dodatkowe ograniczenia zaciàgania
zobowiàzaƒ bàdê dokonywania wydatków.
Art. 30. Ârodki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
i 2a, sà:18)
1)19) przeznaczane wy∏àcznie na cele okreÊlone
w umowie mi´dzynarodowej, przepisach odr´bnych lub deklaracji dawcy;
2) wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi
w tej umowie lub innymi procedurami obowiàzujàcymi przy ich wykorzystywaniu.
Art. 30a.20) Przy wydatkowaniu Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, a tak˝e Êrodków przeznaczonych na wspó∏finansowanie programów i projektów realizowanych z tych Êrodków stosuje si´ odpowiednio zasady rozliczania okreÊlone dla dotacji z bud˝etu paƒstwa.
Art. 30b.20) 1. Szczegó∏owe warunki wykorzystania
i rozliczania przyznanych Êrodków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, mogà byç okreÊlone w umowie zawartej z beneficjentem pomocy udzielanej z tych
Êrodków.
2. Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy
w zakresie Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i 2a, w szczególnoÊci nad podmiotami:
1) nadzorujàcymi programy lub projekty realizowane
z tych Êrodków;
2) dysponujàcymi tymi Êrodkami.
3. Sposób zarzàdzania finansowego Êrodkami,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, s∏u˝àcymi do
realizacji okreÊlonych programów lub projektów mogà
okreÊlaç porozumienia mi´dzy Ministrem Finansów
a podmiotami okreÊlonymi w ust. 2.
4. Beneficjenci pomocy udzielanej ze Êrodków,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, sà obowiàzani do szczegó∏owego rozliczenia tych Êrodków.
———————
18)

———————
17)

Dodany przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.;
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

19)
20)

Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
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Art. 30c.20) 1. Nadzorujàcy programy lub projekty
realizowane ze Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i 2a, sprawujà kontrol´ nad wykorzystaniem tych
Êrodków i dokonujà oceny ich wykorzystania.

2.21) Minister Finansów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania
Êrodkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2a,
w szczególnoÊci:

2. Przedmiotem oceny, o której mowa w ust. 1, jest
w szczególnoÊci:

1) tryb uruchamiania tych Êrodków i rodzaje rachunków bankowych,

1) zgodnoÊç wydatków z planowanym przeznaczeniem;

2) tryb i terminy sporzàdzania planów finansowych
dokonywania wydatków

2) prawid∏owoÊç wykorzystania Êrodków, w tym zakres zrealizowanych zadaƒ;

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci procedury okreÊlajàce wykorzystanie tych Êrodków, obowiàzujàce
w Unii Europejskiej.

3) prawid∏owoÊç wykorzystania Êrodków pod wzgl´dem zgodnoÊci z planowanym przeznaczeniem
oraz procedurami.
3. Wyniki kontroli i oceny, o których mowa w ust. 1,
przekazuje si´ Ministrowi Finansów i dawcy Êrodków.
Art. 30d.20) 1. Ârodki, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i 2a, sà gromadzone na wyodr´bnionych rachunkach bankowych i mogà byç wydatkowane do wysokoÊci kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Obs∏ug´
bankowà rachunków prowadzi Narodowy Bank Polski
na podstawie umów rachunku bankowego.
2. W przypadku wykorzystania Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2, lub pobrania ich w sposób nienale˝ny albo w nadmiernej wysokoÊci podlegajà one zwrotowi przez beneficjenta pomocy udzielonej z tych Êrodków wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych — na rachunek, na którym sà
gromadzone lub z którego zosta∏y wyp∏acone. Przepisy art. 93 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
3. Wykorzystanie Êrodków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, w sposób okreÊlony w ust. 2
wyklucza prawo do ubiegania si´ o przyznanie tych
Êrodków przez kolejne 3 lata, chyba ˝e obowiàzek ich
przyznania danemu podmiotowi lub grupie podmiotów wynika z umowy zawartej z dawcà Êrodków, wskazujàcej bezpoÊrednio ten podmiot.
Art. 30e.20) 1. Minister Finansów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania Êrodkami, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2, w szczególnoÊci:

Art. 30f.20) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób monitorowania, oceny i raportowania programów lub projektów realizowanych ze Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2a, w tym szczegó∏owy tryb dzia∏ania podmiotów odpowiedzialnych
za zarzàdzanie tymi Êrodkami lub za programy lub projekty realizowane z tych Êrodków oraz podmiotów dysponujàcych tymi Êrodkami, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci procedury kontroli tych Êrodków obowiàzujàce
w Unii Europejskiej.
Art. 31. 1. Przedstawiane Radzie Ministrów projekty aktów prawnych, których skutkiem finansowym mo˝e byç zwi´kszenie wydatków lub zmniejszenie dochodów podmiotów sektora finansów publicznych w stosunku do wielkoÊci wynikajàcych z obowiàzujàcych
przepisów, wymagajà okreÊlenia wysokoÊci tych skutków i uprzedniego ich zaopiniowania przez Ministra Finansów.
2. Wydanie przez organ administracji rzàdowej aktu
normatywnego wywo∏ujàcego skutki finansowe dla bud˝etu paƒstwa, nieprzewidziane w danej cz´Êci bud˝etowej, wymaga porozumienia z Ministrem Finansów.
3. Projekt ustawy skutkujàcej zmianà poziomu dochodów w∏asnych bàdê wydatków jednostek samorzàdu terytorialnego wymaga okreÊlenia wysokoÊci skutków tych zmian oraz zaopiniowania przez Komisj´
Wspólnà Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.
4. Rada Ministrów przekazujàc do Sejmu projekt
ustawy, o którym mowa w ust. 3, za∏àcza opini´ Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.

2) tryb uruchamiania tych Êrodków i rodzaje rachunków bankowych,

Art. 32. Minister Finansów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej
jednostek bud˝etowych, zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych oraz
szczegó∏owe zasady i terminy rocznych rozliczeƒ
i wp∏at do bud˝etu, z uwzgl´dnieniem:

3) tryb i terminy sporzàdzania planów finansowych
dokonywania wydatków,

1) zasad i trybu sporzàdzania planów finansowych
oraz dokonywania zmian w tych planach;

4) sposób oceny przebiegu programów i projektów
realizowanych z tych Êrodków oraz zakres i tryb
sporzàdzania sprawozdaƒ z wykorzystywania tych
Êrodków,

2) trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków paƒstwowych jednostek bud˝etowych;

1) tryb ustalania podmiotów dysponujàcych tymi
Êrodkami,

5) tryb i terminy zamykania oraz rozliczania programów i projektów realizowanych z tych Êrodków
— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci postanowienia
umów mi´dzynarodowych.

3) sposobu ustalania nadwy˝ki Êrodków obrotowych
w zak∏adach bud˝etowych;
———————
21)

Stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.
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4) terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wp∏at
do bud˝etu:
a) nadwy˝ki Êrodków obrotowych zak∏adów bud˝etowych,
b) po∏owy zysku gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych;
5)22) specyfiki dzia∏alnoÊci jednostek organizacyjnych
podleg∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej, ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji
Wywiadu oraz jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 33. 1. Jednostki b´dàce paƒstwowymi osobami prawnymi, a zaliczone do sektora finansów publicznych, sporzàdzajà plany finansowe zgodnie z przepisami stanowiàcymi podstaw´ ich utworzenia, z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, wyodr´bniajà w planach finansowych:
1) przychody w∏asne;
2) dotacje z bud˝etu paƒstwa lub bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego;
3) wydatki:
a) na wynagrodzenia i sk∏adki naliczane od wynagrodzeƒ,
b) majàtkowe.
3. Plany finansowe jednostek, o których mowa
w ust. 1, po ich zatwierdzeniu bàdê uchwaleniu przez
organ wskazany w przepisach, na podstawie których
jednostka zosta∏a utworzona, przekazywane sà Ministrowi Finansów w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia bàdê uchwalenia.
4. W przypadku osiàgni´cia przychodów wy˝szych
ni˝ uj´te w planie finansowym, paƒstwowe osoby
prawne, o których mowa w ust. 1, dokonujà odpowiednich zmian w planie wydatków.
Art. 34. 1. Sp∏ata nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, przypadajàcych na podstawie przepisów
szczególnych paƒstwowym jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 18—22, mo˝e
byç, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzana, odraczana lub rozk∏adana na raty.
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2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w sp∏aceniu nale˝noÊci;
3) wskazania organów w∏aÊciwych do umarzania nale˝noÊci, odraczania lub rozk∏adania na raty w zale˝noÊci od wysokoÊci kwot udzielonej ulgi.
3. Egzekucja nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
z wyjàtkiem nale˝noÊci o charakterze cywilnoprawnym, nast´puje w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 34a.23) Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego mo˝e okreÊliç szczegó∏owe zasady i tryb
umarzania wierzytelnoÊci jej jednostek organizacyjnych z tytu∏u nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie
stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w sp∏acaniu tych nale˝noÊci oraz
wskazaç organy do tego uprawnione.
Art. 35.24) 1. G∏ównym ksi´gowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „g∏ównym
ksi´gowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiàzki i odpowiedzialnoÊç w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowoÊci jednostki;
2) wykonywania dyspozycji Êrodkami pieni´˝nymi;
3) dokonywania wst´pnej kontroli zgodnoÊci operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wst´pnej kontroli kompletnoÊci i rzetelnoÊci dokumentów dotyczàcych operacji gospodarczych i finansowych.
2. G∏ównym ksi´gowym mo˝e byç osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz korzysta z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwa:
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia∏alnoÊci instytucji paƒstwowych oraz samorzàdu terytorialnego, przeciwko
wiarygodnoÊci dokumentów lub za przest´pstwo
karne skarbowe;

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb umarzania, odraczania
lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, a tak˝e wskazuje organy do tego uprawnione, z uwzgl´dnieniem:

4) ukoƒczy∏a:
a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy˝sze studia zawodowe, uzupe∏niajàce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnià praktyk´ w ksi´gowoÊci, lub
b) Êrednià, policealnà lub pomaturalnà szko∏´ zawodowà o kierunku rachunkowoÊç i posiada co
najmniej 6-letnià praktyk´ w ksi´gowoÊci.

1) przes∏anek uzasadniajàcych umorzenie, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty nale˝noÊci;

3. Dowodem dokonania przez g∏ównego ksi´gowego wst´pnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,

———————
22)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 55 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 11, i art. 196 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.

———————
23)
24)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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jest jego podpis z∏o˝ony na dokumentach dotyczàcych
danej operacji. Z∏o˝enie podpisu przez g∏ównego ksi´gowego na dokumencie, obok podpisu pracownika
w∏aÊciwego rzeczowo, oznacza, ˝e:
1) nie zg∏asza zastrze˝eƒ do przedstawionej przez w∏aÊciwych rzeczowo pracowników oceny prawid∏owoÊci merytorycznej tej operacji i jej zgodnoÊci
z prawem;
2) nie zg∏asza zastrze˝eƒ do kompletnoÊci oraz formalno-rachunkowej rzetelnoÊci i prawid∏owoÊci dokumentów, dotyczàcych tej operacji;
3) zobowiàzania wynikajàce z operacji mieszczà si´
w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada Êrodki finansowe na ich pokrycie.
4. G∏ówny ksi´gowy, w razie ujawnienia nieprawid∏owoÊci w zakresie okreÊlonym w ust. 3, zwraca dokument w∏aÊciwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie
nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci odmawia jego podpisania.
5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach g∏ówny ksi´gowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki mo˝e wstrzymaç
realizacj´ zakwestionowanej operacji albo wydaç
w formie pisemnej polecenie jej realizacji.
6. W celu realizacji swoich zadaƒ g∏ówny ksi´gowy
ma prawo:
1) ˝àdaç od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezb´dnych informacji i wyjaÊnieƒ, jak
równie˝ udost´pnienia do wglàdu dokumentów
i wyliczeƒ b´dàcych êród∏em tych informacji i wyjaÊnieƒ;
2) wnioskowaç do kierownika jednostki o okreÊlenie
trybu, wed∏ug którego majà byç wykonywane
przez inne komórki organizacyjne jednostki prace
niezb´dne do zapewnienia prawid∏owoÊci gospodarki finansowej oraz ewidencji ksi´gowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczoÊci finansowej.
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2. Kontrola finansowa obejmuje:
1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz
przeprowadzanie wst´pnej oceny celowoÊci zaciàgania zobowiàzaƒ finansowych i dokonywania wydatków;
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem
wymaganym, pobierania i gromadzenia Êrodków
publicznych, zaciàgania zobowiàzaƒ finansowych
i dokonywania wydatków ze Êrodków publicznych,
udzielania zamówieƒ publicznych oraz zwrotu
Êrodków publicznych;
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur, o których mowa w pkt 1.
3. Procedury, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala
w formie pisemnej kierownik jednostki, bioràc pod
uwag´ standardy, o których mowa w art. 35o ust. 1
pkt 1.
Art. 35b. W urz´dach, w rozumieniu przepisów
o s∏u˝bie cywilnej, zadania zwiàzane z kontrolà finansowà i audytem wewn´trznym, o którym mowa
w art. 35c, przypisane kierownikowi jednostki wykonuje dyrektor generalny.
Art. 35c. 1. Audytem wewn´trznym jest ogó∏ dzia∏aƒ, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywnà i niezale˝nà ocen´ funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod wzgl´dem legalnoÊci, gospodarnoÊci, celowoÊci, rzetelnoÊci, a tak˝e
przejrzystoÊci i jawnoÊci.
2. Audyt wewn´trzny obejmuje w szczególnoÊci:
1) badanie dowodów ksi´gowych oraz zapisów
w ksi´gach rachunkowych;
2) ocen´ systemu gromadzenia Êrodków publicznych
i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
3) ocen´ efektywnoÊci i gospodarnoÊci zarzàdzania finansowego.
Art. 35d. 1. Audyt wewn´trzny, z zastrze˝eniem
ust. 2, prowadzi si´ w:
1) jednostkach, o których mowa w art. 83 ust. 2;

7. Przepisy dotyczàce g∏ównego ksi´gowego stosuje si´ odpowiednio do g∏ównego ksi´gowego bud˝etu
paƒstwa, g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bud˝etowej
oraz skarbnika (g∏ównego ksi´gowego bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego).
Rozdzia∏ 525)
Kontrola finansowa i audyt wewn´trzny w jednostkach
sektora finansów publicznych
Art. 35a. 1. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów zwiàzanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem Êrodków
publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
———————
25)

Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

2) ministerstwach;
3) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) urz´dach centralnych;
5) urz´dach przewodniczàcych komitetów wchodzàcych w sk∏ad Rady Ministrów;
6) Rzàdowym Centrum Studiów Strategicznych;
7) Rzàdowym Centrum Legislacji;
8) urz´dach wojewódzkich;
9) urz´dach celnych;
10) urz´dach skarbowych;
11) funduszach celowych, stanowiàcych wyodr´bnione jednostki organizacyjne;
12) Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego i zarzàdzanych
przez nie funduszach;
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13) kasach chorych;
14) nale˝àcych do sektora finansów publicznych paƒstwowych osobach prawnych utworzonych na
podstawie odr´bnych ustaw w celu wykonywania
zadaƒ publicznych;
15)26) powszechnych
prokuratury;

jednostkach

organizacyjnych

16)26) jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej.
2. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ w innych, ni˝
wymienione w ust. 1, jednostkach sektora finansów
publicznych, w tym w jednostkach samorzàdu terytorialnego, je˝eli jednostki te gromadzà znaczne Êrodki
publiczne lub dokonujà znacznych wydatków publicznych.
3. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwoty przychodów oraz wydatków Êrodków publicznych dokonywanych w ciàgu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiàzek prowadzenia audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w ust. 2, oraz termin, w ciàgu którego jednostki te b´dà zobowiàzane do
rozpocz´cia audytu wewn´trznego.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 3, nie mogà byç
ni˝sze ni˝ 0,001% produktu krajowego brutto.
Art. 35e. 1.27) Audyt wewn´trzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi audytor wewn´trzny zatrudniony w tej jednostce, z zastrze˝eniem
ust. 2—2e.
2. W paƒstwowej jednostce bud˝etowej dzia∏ajàcej
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w jednostce nadrz´dnej lub nadzorujàcej.
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2d.29) W oÊrodku szkolenia i oÊrodku doskonalenia
kadr S∏u˝by Wi´ziennej, funduszu celowym oraz Êrodkach specjalnych Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w Centralnym Zarzàdzie S∏u˝by
Wi´ziennej. W zak∏adzie karnym i areszcie Êledczym
oraz w gospodarstwie pomocniczym przy zak∏adzie
karnym i areszcie Êledczym audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w okr´gowym inspektoracie S∏u˝by Wi´ziennej.
2e.29) W zak∏adzie bud˝etowym oraz Êrodkach specjalnych dzia∏ajàcych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny
zatrudniony w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.
3. Audytor wewn´trzny podlega bezpoÊrednio kierownikowi jednostki, który zapewnia organizacyjnà odr´bnoÊç wykonywania przez niego zadaƒ okreÊlonych
w ustawie.
4.30) Rozwiàzanie stosunku pracy z audytorem wewn´trznym zatrudnionym w jednostkach, o których
mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16 oraz ust. 2, z wy∏àczeniem jednostek samorzàdu terytorialnego, nie mo˝e
nastàpiç bez zgody G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego.
Art. 35f. 1. Audyt wewn´trzny, z zastrze˝eniem
ust. 2, przeprowadza si´ na podstawie rocznego planu
audytu wewn´trznego jednostki sektora finansów publicznych, zwanego dalej „planem audytu”.
2. W uzasadnionych przypadkach audyt wewn´trzny przeprowadza si´ poza planem audytu.
3. Plan audytu przygotowuje audytor wewn´trzny
w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
4. Plan audytu zawiera w szczególnoÊci:

2a.28) W urz´dzie celnym i urz´dzie skarbowym audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny
zatrudniony odpowiednio w izbie celnej lub izbie skarbowej.
2b.29) W sàdzie rejonowym audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w sàdzie
okr´gowym.
2c.29) W prokuraturze rejonowej audyt wewn´trzny
przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w prokuraturze okr´gowej.
———————
26)

27)
28)

29)

Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada
2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213,
poz. 1802), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 26.
Dodany przez art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2002 r.
o przekszta∏ceniach w administracji celnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2002 r.
Dodany przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 26.

1) analiz´ obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia
Êrodków publicznych i dysponowania nimi;
2) tematy audytu wewn´trznego;
3) proponowany harmonogram realizacji audytu wewn´trznego;
4) planowane obszary, które powinny zostaç obj´te
audytem wewn´trznym w kolejnych latach.
5.31) Audytor wewn´trzny przedstawia kierownikowi jednostki, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16 — tak˝e G∏ównemu Inspektorowi Audytu Wewn´trznego:
1) do koƒca marca ka˝dego roku — sprawozdanie
z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
2) do koƒca paêdziernika ka˝dego roku — plan audytu na rok nast´pny.
Art. 35g. 1. Do przeprowadzania audytu wewn´trznego uprawnia imienne upowa˝nienie wystawione
———————
30)
31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 26.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 26.
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przez kierownika jednostki oraz legitymacja s∏u˝bowa
lub dowód osobisty.

2) sposób dokumentowania wyników audytu wewn´trznego,

2. W przypadkach wymagajàcych specjalnych kwalifikacji audytor wewn´trzny mo˝e, w uzgodnieniu
z kierownikiem jednostki, powo∏aç rzeczoznawc´.

3) sposób wspó∏pracy z pracownikami komórki,
w której jest przeprowadzany audyt wewn´trzny,

Art. 35h. 1. Przed rozpocz´ciem audytu wewn´trznego w komórce organizacyjnej audytor wewn´trzny
zawiadamia kierownika tej komórki o przedmiocie
i czasie trwania audytu wewn´trznego.
2. Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1, zapewnia audytorowi wewn´trznemu warunki niezb´dne do sprawnego przeprowadzania audytu wewn´trznego, przedstawia ˝àdane dokumenty oraz u∏atwia terminowe udzielanie wyjaÊnieƒ przez pracowników tej
komórki.
3. Obowiàzkiem audytora wewn´trznego jest rzetelne, obiektywne i niezale˝ne:
1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej;
2) okreÊlenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybieƒ;
3) przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usuni´cia uchybieƒ.
4. Wyniki audytu wewn´trznego przedstawia si´
w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewn´trznego.
Art. 35i. 1. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewn´trznego jest przekazywane kierownikowi jednostki.

4) tryb sporzàdzania oraz elementy sprawozdania,
o którym mowa w art. 35h ust. 4
— z uwzgl´dnieniem powszechnie uznawanych standardów.
Art. 35k. Audytorem wewn´trznym mo˝e byç osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz korzysta z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione z winy
umyÊlnej;
4) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;
5) z∏o˝y∏a z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisjà Egzaminacyjnà, zwanà dalej „Komisjà”.
Art. 35l. 1. Komisj´ powo∏uje na czteroletnià kadencj´ Minister Finansów spoÊród pracowników Ministerstwa Finansów, pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych w dziedzinach obj´tych zakresem
tematycznym egzaminu. W sk∏ad Komisji mogà wchodziç tak˝e przedstawiciele organizacji, których celem
jest promowanie i rozwój audytu wewn´trznego.
2. W sk∏ad Komisji wchodzi nie wi´cej ni˝ 8 cz∏onków.
3. Przewodniczàcego Komisji i sekretarza Komisji
wyznacza Minister Finansów z grona jej cz∏onków.

2. Kierownik jednostki, na podstawie sprawozdania
z przeprowadzenia audytu wewn´trznego, podejmuje
dzia∏ania majàce na celu usuni´cie uchybieƒ oraz
usprawnienie funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej, informujàc o tym audytora wewn´trznego.

4. Cz∏onkowie Komisji wykonujà swoje funkcje za
wynagrodzeniem.

3. Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia otrzymania
sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewn´trznego nie zostanà podj´te dzia∏ania majàce na celu usuni´cie uchybieƒ w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, kierownik jednostki informuje o tym
G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego oraz audytora wewn´trznego, uzasadniajàc brak podj´cia
dzia∏aƒ, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu metodyki przeprowadzenia audytu, standardów audytu, administracji publicznej, finansów publicznych, mikroekonomii oraz oszacowania ryzyka.

4. W jednostkach podleg∏ych lub nadzorowanych
przez w∏aÊciwych ministrów, w przypadku, o którym
mowa w ust. 3, kierownik jednostki informuje równie˝
w∏aÊciwego ministra.
Art. 35j. 1. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewn´trznego.
2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla w szczególnoÊci:
1) szczegó∏owe warunki planowania audytu wewn´trznego, w tym wzór planu audytu,

Art. 35∏. 1. W celu sprawdzenia praktycznego i teoretycznego przygotowania kandydata na audytora wewn´trznego Komisja przeprowadza egzamin.

3. Komisja ustala szczegó∏owy zakres tematów egzaminów.
4. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.
Warunkiem dopuszczenia do cz´Êci ustnej jest zdanie
z wynikiem pozytywnym cz´Êci pisemnej egzaminu.
5. Za egzamin pobiera si´ op∏at´, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
6. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) regulamin dzia∏ania Komisji,
2) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu,
3) wzór zaÊwiadczenia o z∏o˝eniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
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4) wysokoÊç op∏aty za udzia∏ w egzaminie,
5) sposób ustalania i wysokoÊç wynagrodzeƒ cz∏onków Komisji
— majàc na uwadze zapewnienie sprawnego, obiektywnego i rzetelnego sprawdzenia przygotowania
kandydatów oraz uwzgl´dnienie rzeczywistych kosztów post´powania egzaminacyjnego.
Art. 35m. Do egzaminu mo˝e zostaç dopuszczona
osoba spe∏niajàca warunki, o których mowa w art. 35k
pkt 1—4.
Art. 35n. 1. Organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawie koordynacji kontroli finansowej
i audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych jest Minister Finansów.
2. Zadania okreÊlone w ust. 1 Minister Finansów
wykonuje przy pomocy:
1) G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego, zatrudnionego w Ministerstwie Finansów na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepisach o s∏u˝bie
cywilnej;

Poz. 148

nych, o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16, wraz
z ocenà przestrzegania powszechnie uznawanych standardów w tym zakresie oraz propozycjami dzia∏aƒ
zmierzajàcych do ich usprawnienia.
Art. 35p. G∏ówny Inspektor Audytu Wewn´trznego
opracowuje roczny plan przeprowadzania oceny zatwierdzany przez Ministra Finansów.
Art. 35r. 1.31) Ocen´ w jednostkach, o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16, przeprowadzajà pracownicy komórki, okreÊlonej w art. 35n ust. 2 pkt 2, na podstawie pisemnego upowa˝nienia G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego, zwani dalej „upowa˝nionymi pracownikami”.
2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imi´ i nazwisko upowa˝nionego pracownika;
2) wskazanie jednostki, w której dokonuje si´ oceny;
3) szczegó∏owy przedmiot oceny;
4) termin przeprowadzenia oceny.

2) komórki organizacyjnej, wyodr´bnionej w tym celu
w strukturze Ministerstwa Finansów.

3. Przeprowadzenie oceny nast´puje po okazaniu
upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1, oraz legitymacji s∏u˝bowej lub dowodu to˝samoÊci.

3. Do G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego
stosuje si´ art. 35k.

Art. 35s. Upowa˝nieni pracownicy, w zakresie przeprowadzanej oceny, majà prawo do:

Art. 35o. 1. Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje:

1) wst´pu do obiektów i pomieszczeƒ jednostki, w której przeprowadza si´ ocen´;
2) wglàdu do dokumentów i innych materia∏ów;

1) okreÊlanie i upowszechnianie standardów kontroli
finansowej, zgodnych z powszechnie uznawanymi
standardami;

3) uzyskania od pracowników jednostki, w której przeprowadza si´ ocen´, ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ.

2) okreÊlanie i upowszechnianie standardów audytu
wewn´trznego, zgodnych z powszechnie uznawanymi standardami;

Art. 35t. 1. Po zakoƒczeniu oceny upowa˝niony
pracownik przedstawia na piÊmie wyniki oceny kierownikowi jednostki, w której przeprowadzono ocen´,
oraz, za poÊrednictwem G∏ównego Inspektora Audytu
Wewn´trznego, Ministrowi Finansów.

3) wspó∏prac´ z zagranicznymi instytucjami, zajmujàcymi si´ kontrolà finansowà i audytem wewn´trznym;
4) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie okreÊlonym w niniejszym rozdziale oraz podejmowanie dzia∏aƒ w celu
poprawy funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Kierownik jednostki, w której przeprowadzono
ocen´, mo˝e przedstawiç Ministrowi Finansów, za poÊrednictwem G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego, zastrze˝enia do wyników oceny.
DZIA¸ II
Paƒstwowy d∏ug publiczny

2.31) Minister Finansów dokonuje w jednostkach,
o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16 oraz w ust. 2
z wy∏àczeniem jednostek samorzàdu terytorialnego,
oceny:
1) stosowania przepisów ustawy w zakresie kontroli
finansowej i audytu wewn´trznego,
2) funkcjonowania standardów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2
— zwanej dalej „ocenà”.
3.31) Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów, co najmniej raz w roku, zbiorcze sprawozdanie
z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewn´trznego w jednostkach sektora finansów publicz-

Rozdzia∏ 1
Zasady ogólne
Art. 36. 1. ¸àcznà kwot´ paƒstwowego d∏ugu publicznego z tytu∏ów, o których mowa w art. 10 ust. 1,
oblicza si´ jako wartoÊç nominalnà zobowiàzaƒ, przy
wy∏àczeniu wzajemnych zobowiàzaƒ podmiotów sektora finansów publicznych.
2. Przez wartoÊç nominalnà zobowiàzania rozumie
si´:
1) wartoÊç nominalnà wyemitowanych papierów wartoÊciowych;
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2) wartoÊç nominalnà zaciàgni´tej po˝yczki, kredytu
lub innego zobowiàzania, to jest kwot´ Êwiadczenia g∏ównego, nale˝nà do zap∏aty w dniu wymagalnoÊci zobowiàzania.
3. WartoÊç nominalna zobowiàzaƒ indeksowanych
lub kapitalizowanych odpowiada poczàtkowej wartoÊci nominalnej z uwzgl´dnieniem przyrostu kapita∏u,
wynikajàcego z indeksacji lub kapitalizacji, naliczonego
na koniec okresu sprawozdawczego.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do obliczania
kwot niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji niezaliczanych do paƒstwowego d∏ugu
publicznego, a tak˝e odpowiednio do obliczania d∏ugu Skarbu Paƒstwa oraz kwot zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji niezaliczanych do d∏ugu Skarbu
Paƒstwa.
5. Minister Finansów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady ustalania:
1) wartoÊci zobowiàzaƒ zaliczanych do:
a) paƒstwowego d∏ugu publicznego,
b) d∏ugu Skarbu Paƒstwa;
2) wartoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji;
3) kwoty przewidywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji.
Art. 37. 1. Minister Finansów sprawuje kontrol´
nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiàcej, i˝ paƒstwowy d∏ug publiczny, powi´kszony o kwot´ przewidywanych wyp∏at
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji, nie mo˝e przekroczyç
3/5 wartoÊci rocznego produktu krajowego brutto.
2. Minister Finansów sprawuje kontrol´ nad stanem d∏ugu Skarbu Paƒstwa w celu zapewnienia przestrzegania zasady, o której mowa w ust. 1.
Art. 38. 1. Minister Finansów ustala strategi´ zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa oraz paƒstwowym d∏ugiem publicznym, obejmujàcych w szczególnoÊci:
1) stabilnoÊç makroekonomicznà gospodarki i jej
zdolnoÊç do rozwoju;
2) bezpieczeƒstwo finansowania potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa;
3) koszty obs∏ugi d∏ugu Skarbu Paƒstwa;
4) kszta∏towanie struktury zad∏u˝enia;
5) wp∏yw prowadzonych operacji d∏u˝nych na krajowy rynek finansowy.
2. Minister Finansów opracowuje trzyletnià strategi´ oddzia∏ywania na d∏ug sektora finansów publicznych.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Minister
Finansów przedk∏ada Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
4. Rada Ministrów po zatwierdzeniu dokumentów,
o których mowa w ust. 1, przedk∏ada je Sejmowi wraz
z uzasadnieniem projektu ustawy bud˝etowej.
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Rozdzia∏ 2
Finansowanie potrzeb po˝yczkowych bud˝etu
paƒstwa
Art. 40. Minister Finansów, celem sfinansowania
potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa, o których
mowa w art. 8, oraz w zwiàzku z zarzàdzaniem d∏ugiem
Skarbu Paƒstwa, jest upowa˝niony do:
1) zaciàgania zobowiàzaƒ finansowych w imieniu
Skarbu Paƒstwa, w szczególnoÊci w drodze emisji
papierów wartoÊciowych oraz zaciàgania po˝yczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;
2) sp∏aty zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, o których mowa
w pkt 1;
3) przeprowadzania innych operacji finansowych
zwiàzanych z zarzàdzaniem d∏ugiem, w tym operacji zwiàzanych z finansowymi instrumentami pochodnymi.
Art. 41. 1. Minister Finansów realizuje zadania wynikajàce z zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa,
w szczególnoÊci poprzez:
1) dokonywanie wszelkich czynnoÊci prawnych i faktycznych zwiàzanych z:
a) pozyskiwaniem zwrotnych Êrodków finansujàcych potrzeby po˝yczkowe bud˝etu paƒstwa,
b) obs∏ugà zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
wyemitowanych papierów wartoÊciowych oraz
zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek;
2) zarzàdzanie wolnymi Êrodkami bud˝etu paƒstwa,
a tak˝e zarzàdzanie aktywami finansowymi Skarbu
Paƒstwa, w tym Êrodkami publicznymi wyodr´bnionymi w zwiàzku z zarzàdzaniem d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.
2. Zarzàdzanie wolnymi Êrodkami, o których mowa
w ust. 1, obejmuje w szczególnoÊci ich lokowanie na
rynku finansowym.
3. Zarzàdzanie aktywami finansowymi, o których
mowa w ust. 1, obejmuje w szczególnoÊci wykonywanie operacji i dzia∏aƒ na rynkach finansowych, które
wp∏ywajà na zmian´ struktury zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa, w celu:
1) zwi´kszenia bezpieczeƒstwa finansowego potrzeb
po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa;
2) obni˝enia ryzyka i kosztów obs∏ugi d∏ugu Skarbu
Paƒstwa;
3) realizacj´ innych celów zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa, okreÊlonych w strategii, o której mowa w art. 38.
———————
32)

Przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 15

— 1012 —

Art. 42. 1. Z chwilà wykupu skarbowe papiery wartoÊciowe podlegajà umorzeniu.
2. Nie podlegajà umorzeniu skarbowe papiery wartoÊciowe nabywane przez Skarb Paƒstwa w celu zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.
Art. 43. 1.33) Skarb Paƒstwa mo˝e zaciàgaç po˝yczki i kredyty wy∏àcznie na finansowanie potrzeb bud˝etu paƒstwa, o których mowa w art. 8.
1.34) Skarb Paƒstwa mo˝e zaciàgaç po˝yczki i kredyty
wy∏àcznie na finansowanie potrzeb bud˝etu paƒstwa, o których mowa w art. 8, z zastrze˝eniem ust. 1a.

1a.35)

Na wniosek Rady Polityki Pieni´˝nej, Skarb
Paƒstwa mo˝e zaciàgnàç Êrednioterminowe po˝yczki
i kredyty od Wspólnoty Europejskiej i jej paƒstw cz∏onkowskich w celu wsparcia bilansu p∏atniczego.
1b.35) Na wniosek Rady Unii Europejskiej, Skarb
Paƒstwa mo˝e uczestniczyç w finansowaniu po˝yczki
na wsparcie bilansu p∏atniczego innego paƒstwa
cz∏onkowskiego, na zasadach okreÊlanych corocznie
w ustawie bud˝etowej.
2. W imieniu Skarbu Paƒstwa po˝yczki i kredyty
mogà byç zaciàgane, z zastrze˝eniem ust. 3, wy∏àcznie
przez Ministra Finansów.
3. W przypadku zaciàgania po˝yczki lub kredytu
w drodze umowy mi´dzynarodowej, w której wymagane jest, aby organem dzia∏ajàcym w imieniu po˝yczkobiorcy (kredytobiorcy) by∏ rzàd, Rada Ministrów upowa˝nia Ministra Finansów do podpisania umowy
i okreÊla warunki jej wykonywania.
4.36) Kwota zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç limitu przyrostu zad∏u˝enia okreÊlonego w ustawie bud˝etowej.
4.37) Kwota zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie mo˝e przekroczyç limitu przyrostu zad∏u˝enia okreÊlonego w ustawie bud˝etowej.

Art. 44. Do zaciàgania po˝yczek i kredytów przez
Skarb Paƒstwa, emisji skarbowych papierów wartoÊciowych oraz innych operacji zwiàzanych bezpoÊrednio z zarzàdzaniem paƒstwowym d∏ugiem publicznym,
nie stosuje si´ przepisów ustawy, o której mowa
w art. 28 ust. 4.
———————
33)
34)

35)

36)
37)

W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 34.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4; wejdzie w ˝ycie z dniem
przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Dodany przez art. 6 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4; wejdzie w ˝ycie z dniem przystàpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 37.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 4 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4; wejdzie w ˝ycie z dniem
przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Poz. 148
Rozdzia∏ 3
Procedury ostro˝noÊciowe i sanacyjne

Art. 45. 1. W przypadku gdy wartoÊç relacji ∏àcznej
kwoty paƒstwowego d∏ugu publicznego powi´kszonej
o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b, og∏oszonej i obliczonej zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4:
1) jest wi´ksza od 50%, a nie wi´ksza od 55%, to:
a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy bud˝etowej, w którym relacja deficytu bud˝etu paƒstwa
do dochodów bud˝etu paƒstwa nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ analogiczna relacja z roku bie˝àcego,
b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne
ograniczenie relacji deficytu ka˝dej jednostki samorzàdu terytorialnego do jej dochodów, jaka
mo˝e zostaç uchwalona w bud˝ecie jednostki
samorzàdu terytorialnego;
2) jest wi´ksza od 55%, a mniejsza od 60%, to:
a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy bud˝etowej, przyjmujàc jako górne ograniczenie deficytu jego poziom zapewniajàcy, ˝e relacja d∏ugu
Skarbu Paƒstwa powi´kszonego o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku bud˝etowego, którego dotyczy projekt ustawy, b´dzie ni˝sza od relacji, o której mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d, og∏oszonej i obliczonej zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4,
b) górne ograniczenie relacji deficytu ka˝dej jednostki samorzàdu terytorialnego do jej dochodów, jaka mo˝e zostaç uchwalona w bud˝ecie
jednostki samorzàdu terytorialnego, okreÊlone
w ust. 1 pkt 1 lit. b, zostaje zmniejszone poprzez
pomno˝enie przez wspó∏czynnik R, wyliczany
w nast´pujàcy sposób:
R = (0,6 — PDP/PKB) : 0,05,
gdzie PKB — produkt krajowy brutto, PDP —
paƒstwowy d∏ug publiczny, powi´kszony o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez podmioty tego
sektora, oznaczajà wielkoÊci og∏oszone za poprzedni rok bud˝etowy,
c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program
sanacyjny majàcy na celu obni˝enie relacji,
o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b;
3) jest równa lub wi´ksza od 60%, to:
a) poczynajàc od siódmego dnia po dniu og∏oszenia relacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2
lit. b, podmioty sektora finansów publicznych
nie mogà udzielaç nowych por´czeƒ i gwarancji,
b) Rada Ministrów, najpóêniej w terminie miesiàca
od dnia og∏oszenia relacji, o której mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b, przedstawia Sejmowi
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program sanacyjny majàcy na celu ograniczenie
przedmiotowej relacji do poziomu poni˝ej 60%,
c) w kolejnym roku bud˝etowym obowiàzuje zakaz
udzielania nowych por´czeƒ i gwarancji przez
podmioty sektora finansów publicznych,
d) w projekcie ustawy bud˝etowej na kolejny rok
bud˝etowy nie zawiera si´ deficytu bud˝etu paƒstwa, a bud˝ety jednostek samorzàdu terytorialnego uchwala si´ nie zawierajàc w nich deficytu.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. d, nie stosuje si´ do kwot
deficytu jednostek samorzàdu terytorialnego lub bud˝etu paƒstwa sfinansowanych nadwy˝kà bud˝etowà
z lat poprzednich, a w przypadku deficytu bud˝etu paƒstwa, tak˝e sfinansowanych przychodami bud˝etu
paƒstwa pochodzàcymi ze sprzeda˝y wydzielonych aktywów Skarbu Paƒstwa, a wydatkowanymi na sfinansowanie reformy systemu ubezpieczenia spo∏ecznego,
zgodnie z ustawà z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wp∏ywów z prywatyzacji cz´Êci mienia Skarbu
Paƒstwa na cele zwiàzane z reformà systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 oraz z 2000 r.
Nr 31, poz. 383).
Art. 46. Program sanacyjny obejmuje:
1) podanie przyczyn kszta∏towania si´ relacji paƒstwowego d∏ugu publicznego, o której mowa w art. 12
ust. 1 pkt 2 lit. b;
2) program przedsi´wzi´ç majàcych na celu doprowadzenie do ograniczenia relacji, o której mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b, uwzgl´dniajàcy analiz´
limitów iloÊciowych i innych uwarunkowaƒ prawnych;
3) trzyletnià prognoz´ dotyczàcà relacji paƒstwowego
d∏ugu publicznego do produktu krajowego brutto
wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji makroekonomicznej kraju.
Art. 47. Przepisów art. 45 i 46 nie stosuje si´ w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, uniemo˝liwiajàcego lub w znacznym stopniu utrudniajàcego wykonanie programu sanacyjnego.
Rozdzia∏ 4
Ogólne zasady zaciàgania zobowiàzaƒ przez inne
ni˝ Skarb Paƒstwa podmioty sektora finansów
publicznych

Poz. 148

Art. 49. 1. Suma zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek
oraz zobowiàzaƒ z wyemitowanych papierów wartoÊciowych, o których mowa w art. 48 ust. 1, nie mo˝e
przekroczyç kwoty okreÊlonej w bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. W przypadku ubiegania si´ przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego o udzielenie kredytu lub po˝yczki, a tak˝e w przypadku zamiaru emisji przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego papierów wartoÊciowych, regionalna izba obrachunkowa, na wniosek jednostki samorzàdu terytorialnego, wydaje opini´ o mo˝liwoÊci sp∏aty kredytu lub po˝yczki lub wykupu papierów wartoÊciowych.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego podmiotowi udzielajàcemu po˝yczki lub kredytu oraz podawana jest do wiadomoÊci podmiotom, do których
kierowana jest oferta nabycia papierów wartoÊciowych.
Art. 50. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà zaciàgaç jedynie takie zobowiàzania finansowe,
z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 48
ust. 1 pkt 2, których koszty obs∏ugi sà ponoszone co
najmniej raz do roku, przy czym:
1) dyskonto od emitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego papierów wartoÊciowych nie
mo˝e przekraczaç 5% wartoÊci nominalnej;
2) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio do podmiotów sektora finansów publicznych innych ni˝ Skarb Paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 51. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego oraz
inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjàtkiem Skarbu Paƒstwa, nie mogà zaciàgaç zobowiàzaƒ
finansowych, których maksymalna wartoÊç nominalna, wyra˝ona w z∏otych, nie zosta∏a ustalona w dniu zawierania transakcji.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w których nie stosuje si´ ograniczeƒ,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci kredyty i po˝yczki z instytucji mi´dzynarodowych
lub od po˝yczkodawców rzàdowych.

Art. 48. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà zaciàgaç kredyty i po˝yczki oraz emitowaç papiery
wartoÊciowe na:

Art. 52. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà udzielaç por´czeƒ i gwarancji, z uwzgl´dnieniem
przepisów niniejszej ustawy. ¸àczna kwota por´czeƒ
i gwarancji okreÊlana jest w uchwale bud˝etowej.

1) pokrycie wyst´pujàcego w ciàgu roku niedoboru
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego;

2. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1,
sà terminowe i udzielane do okreÊlonej kwoty.

2) finansowanie wydatków nieznajdujàcych pokrycia
w planowanych dochodach jednostki samorzàdu
terytorialnego.

Rozdzia∏ 5

2. Zaciàgni´te kredyty i po˝yczki oraz wyemitowane papiery wartoÊciowe, z przeznaczeniem na cel,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegajà sp∏acie lub
wykupowi w tym samym roku, w którym zosta∏y zaciàgni´te lub wyemitowane.

Zasady i tryb emisji papierów wartoÊciowych oraz
zaciàgania kredytów i po˝yczek przez Skarb Paƒstwa
Art. 53. 1. Skarbowy papier wartoÊciowy jest papierem wartoÊciowym, w którym Skarb Paƒstwa stwierdza, ˝e jest d∏u˝nikiem w∏aÊciciela takiego papieru, i zo-

Dziennik Ustaw Nr 15

— 1014 —

Poz. 148

bowiàzuje si´ wobec niego do spe∏nienia okreÊlonego
Êwiadczenia, które mo˝e mieç charakter pieni´˝ny lub
niepieni´˝ny.

6) ograniczenia co do obrotu imiennymi skarbowymi
papierami wartoÊciowymi na rynku pierwotnym
i wtórnym;

2. Skarbowe papiery wartoÊciowe mogà byç emitowane lub wystawiane w granicach limitu zad∏u˝enia,
okreÊlonego w ustawie bud˝etowej.

7) sposób realizacji Êwiadczeƒ z tytu∏u skarbowych
papierów wartoÊciowych.

3. Skarbowe papiery wartoÊciowe opiewajàce na
Êwiadczenia pieni´˝ne mogà byç emitowane lub wystawiane wy∏àcznie przez Ministra Finansów.
4. Skarbowe papiery wartoÊciowe opiewajàce na
Êwiadczenia niepieni´˝ne, emituje Minister Skarbu
Paƒstwa38) w porozumieniu z Ministrem Finansów.
5. Skarb Paƒstwa odpowiada ca∏ym majàtkiem za
zobowiàzania wynikajàce z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartoÊciowych.
Art. 54. Skarbowe papiery wartoÊciowe mogà byç
emitowane lub wystawiane jako papiery wartoÊciowe
o pierwotnym terminie wykupu:
1) krótszym ni˝ jeden rok (do 364 dni w∏àcznie), do
których zalicza si´ w szczególnoÊci bony skarbowe
(krótkoterminowe skarbowe papiery wartoÊciowe);
2) nie krótszym ni˝ jeden rok (365 dni), do których zalicza si´ w szczególnoÊci obligacje skarbowe.
Art. 55. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki emitowania danego rodzaju skarbowych papierów wartoÊciowych, dotyczàce emisji,
a w szczególnoÊci:
1) limit kwoty emisji lub sposób jego ustalenia, okreÊlajàcy granice zaciàgania przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji skarbowych papierów
wartoÊciowych danego rodzaju;
2) jednostkowà wartoÊç nominalnà;
3) walut´, w której nast´puje emisja, lub sposób okreÊlenia waluty emisji;
4) zasady i tryb sprzeda˝y, w tym termin lub sposób
ustalenia ceny sprzeda˝y emitowanych papierów
wartoÊciowych na rynku pierwotnym;
5) podmioty, którym skarbowe papiery wartoÊciowe
danej emisji sà oferowane do nabycia na rynku
pierwotnym;
———————
38)

Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 25 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70,
poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122,
poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44,
Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135,
poz. 1145), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
1999 r.

Art. 56. 1. Minister Finansów okreÊli poprzez wydanie listu emisyjnego szczegó∏owe warunki emisji skarbowych papierów wartoÊciowych dotyczàce treÊci
Êwiadczeƒ wynikajàcych ze skarbowego papieru wartoÊciowego i sposób ich realizacji.
2. Minister Finansów mo˝e upowa˝niç inny podmiot do wydania listu emisyjnego dotyczàcego skarbowych papierów wartoÊciowych przeznaczonych na
rynki finansowe.
3. List emisyjny zawiera w szczególnoÊci:
1) dat´ emisji;
2) powo∏anie podstawy prawnej emisji;
3) wartoÊç nominalnà tej emisji;
4) cen´ sprzeda˝y;
5) stop´ procentowà lub sposób jej obliczania;
6) okreÊlenie sposobu, miejsca i terminów wyp∏aty
nale˝noÊci g∏ównej oraz nale˝noÊci ubocznych;
7) dat´, od której nalicza si´ oprocentowanie skarbowych papierów wartoÊciowych tej emisji;
8) termin wykupu oraz zastrze˝enia w przedmiocie
mo˝liwoÊci wczeÊniejszego wykupu.
4. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomoÊci szczegó∏owe warunki danej emisji. Podanie do
publicznej wiadomoÊci listu emisyjnego jest warunkiem dojÊcia emisji do skutku.
Art. 57. Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem wartoÊciowym oferowanym do sprzeda˝y
w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym wed∏ug wartoÊci nominalnej, po up∏ywie okresu, na jaki zosta∏ wyemitowany.
Art. 58. 1. Obligacja skarbowa jest papierem wartoÊciowym oferowanym do sprzeda˝y w kraju lub za granicà, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek.
2. Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku
pierwotnym:
1) z dyskontem,
2) wed∏ug wartoÊci nominalnej,
3) powy˝ej wartoÊci nominalnej
i wykupywana po up∏ywie okreÊlonego terminu, nie
krótszego ni˝ jeden rok (365 dni).
Art. 59. 1.39) Skarbowy papier oszcz´dnoÊciowy
jest skarbowym papierem wartoÊciowym oferowanym
do sprzeda˝y wy∏àcznie krajowym osobom fizycznym.
———————
39)

W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 40.
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1.40) Skarbowy papier oszcz´dnoÊciowy jest skarbowym papierem wartoÊciowym oferowanym do sprzeda˝y
wy∏àcznie osobom fizycznym.

4)44) zestawienie programów i projektów realizowanych ze Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2, w podziale na poszczególne okresy realizacji;

2.41) Skarbowy papier oszcz´dnoÊciowy mo˝e byç
wy∏àczony z obrotu na rynku wtórnym albo mo˝e byç
przedmiotem obrotu tylko pomi´dzy krajowymi osobami fizycznymi, o ile ogólne warunki emitowania tak
stanowià.

5)45) zestawienie programów i projektów realizowanych ze Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2a, w podziale na poszczególne okresy realizacji i êród∏a pochodzenia Êrodków na ich realizacj´;
w odniesieniu do programów zestawienie sporzàdza si´ wed∏ug kategorii interwencji funduszy
strukturalnych.

2.42) Skarbowy papier oszcz´dnoÊciowy mo˝e byç wy∏àczony z obrotu na rynku wtórnym albo mo˝e byç przedmiotem obrotu tylko pomi´dzy osobami fizycznymi, o ile ogólne warunki emitowania tak stanowià.

Art. 60. 1. Skarbowe papiery wartoÊciowe zbywane
sà na rynku pierwotnym odp∏atnie.
2. Realizacja emisji nast´puje z dniem rozliczenia
pieni´˝nego zadeklarowanych do nabycia skarbowych
papierów wartoÊciowych oraz w kwocie wynikajàcej
z rozliczenia.
DZIA¸ III
Bud˝et paƒstwa
Rozdzia∏ 1
Podstawowe definicje i zasady
Art. 61. 1. Bud˝et paƒstwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:
1) organów: w∏adzy paƒstwowej, kontroli i ochrony
prawa;
2) sàdów i trybuna∏ów;
3) administracji rzàdowej.
2. Bud˝et paƒstwa jest uchwalany w formie ustawy
bud˝etowej na okres roku kalendarzowego, zwanego
dalej „rokiem bud˝etowym”.
3. (uchylony).43)
4. Ustawa bud˝etowa zawiera tak˝e:
1) zestawienie przychodów i wydatków zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek
bud˝etowych i Êrodków specjalnych;

5. Ustawa bud˝etowa mo˝e zawieraç plany przychodów i wydatków:
1) jednostek, o których mowa w ust. 4 pkt 1;
2) innych jednostek sektora rzàdowego.
Art. 62. Dochodami bud˝etu paƒstwa sà:
1) podatki i op∏aty, które na mocy odr´bnych ustaw
nie stanowià dochodów jednostek samorzàdu terytorialnego, funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych;
2) c∏a;
3) wp∏aty z zysku przedsi´biorstw paƒstwowych oraz
jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa;
4) dywidendy;
5) wp∏aty z zysku Narodowego Banku Polskiego;
6) wp∏aty nadwy˝ek Êrodków obrotowych paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych oraz cz´Êci zysku gospodarstw pomocniczych paƒstwowych jednostek
bud˝etowych;
7) dochody pobierane przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe, o ile przepisy szczególne nie stanowià
inaczej;
8) dochody z najmu i dzier˝awy oraz z innych umów
o podobnym charakterze sk∏adników majàtkowych
Skarbu Paƒstwa, o ile przepisy szczególne nie stanowià inaczej;
9) (uchylony);46)
10) odsetki od Êrodków na rachunkach bankowych
paƒstwowych jednostek bud˝etowych, o ile przepisy szczególne nie stanowià inaczej;

2) plany przychodów i wydatków paƒstwowych funduszy celowych;

11) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze
Êrodków zgromadzonych na centralnym rachunku
bie˝àcym bud˝etu paƒstwa;

3) zestawienie dotacji dla paƒstwowych agencji i fundacji z udzia∏em Skarbu Paƒstwa;

12) odsetki od udzielonych z bud˝etu paƒstwa po˝yczek krajowych i zagranicznych;

———————
40)

41)
42)

43)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4; wejdzie w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 42.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4; wejdzie w ˝ycie z dniem
przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

13) grzywny, mandaty i inne kary pieni´˝ne, o ile na
mocy odr´bnych przepisów nie stanowià docho———————
44)
45)

46)

Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 tej ustawy.
Przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 32;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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dów innych jednostek sektora finansów publicznych;

2. Po˝yczki udzielane z bud˝etu paƒstwa sà oprocentowane; wysokoÊç oprocentowania okreÊla umowa.

14) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni´˝nej na
rzecz Skarbu Paƒstwa;

Art. 66. 1. W bud˝ecie paƒstwa tworzy si´ rezerw´
ogólnà, nie wy˝szà ni˝ 0,2% wydatków bud˝etu.

15) inne dochody publiczne.

2. W bud˝ecie paƒstwa mogà byç tworzone rezerwy celowe:

Art. 63. 1. Wydatki bud˝etu paƒstwa przeznaczone
sà na:47)
1) realizacj´ zadaƒ wykonywanych przez organy w∏adzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz administracj´ rzàdowà, sàdy i trybuna∏y;
2) subwencje ogólne dla jednostek samorzàdu terytorialnego;
2a)48) subwencje dla partii politycznych;
3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rzàdowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami;
4) dofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego;
5) dotacje na zadania okreÊlone ustawami;
6)49) wspó∏finansowanie programów i projektów realizowanych ze Êrodków, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2 i 2a.
2. (uchylony).50)
Art. 64. 1. Ró˝nica mi´dzy dochodami a wydatkami
bud˝etu paƒstwa stanowi odpowiednio nadwy˝k´ bud˝etu paƒstwa lub deficyt bud˝etu paƒstwa.
2. Deficyt bud˝etu paƒstwa mo˝e byç pokryty przychodami pochodzàcymi z:
1) sprzeda˝y skarbowych papierów wartoÊciowych na
rynku krajowym i zagranicznym;
2) kredytów zaciàganych w bankach krajowych i zagranicznych;

1) na wydatki, których szczegó∏owy podzia∏ na pozycje klasyfikacji bud˝etowej nie mo˝e byç dokonany
w okresie opracowywania bud˝etu;
2)51) na wydatki, których êród∏em finansowania sà
Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych, z wyjàtkiem Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i 2a;
3) gdy inne ustawy tak stanowià.
3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 3, nie mo˝e przekroczyç 5% wydatków bud˝etu.
4.52) W cz´Êciach bud˝etu paƒstwa, których dysponentami sà poszczególni wojewodowie, mo˝e byç tworzona rezerwa w wysokoÊci do 1% wydatków, z wy∏àczeniem dotacji dla jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 67. 1.53) Bud˝et paƒstwa sk∏ada si´ z cz´Êci odpowiadajàcych organom w∏adzy paƒstwowej, kontroli,
ochrony prawa, sàdów i trybuna∏ów, wymienionym
w art. 83 ust. 2, oraz administracji rzàdowej, przy czym
dla poszczególnych dzia∏ów administracji rzàdowej
oraz dla urz´dów nadzorowanych przez Prezesa Rady
Ministrów ustala si´ odpowiednio odr´bne cz´Êci bud˝etu.
2. W odr´bnych cz´Êciach bud˝etu paƒstwa ujmuje si´:
1) subwencje ogólne dla jednostek samorzàdu terytorialnego;
2) rezerw´ ogólnà;

3) po˝yczek;

3) rezerwy celowe;

4) prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa;

4) obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa;

5) nadwy˝ki bud˝etu paƒstwa z lat ubieg∏ych.

5) przychody i rozchody zwiàzane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwy˝ki bud˝etowej.

Art. 65. 1. Z bud˝etu paƒstwa, w zakresie ustalonym
w ustawie bud˝etowej, mogà byç udzielane po˝yczki:
1) dla jednostek samorzàdu terytorialnego w ramach
post´powania naprawczego;
2) wynikajàce z umów mi´dzynarodowych;
3) wynikajàce z ustaw innych ni˝ ustawa bud˝etowa.
———————
47)
48)

49)
50)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 239 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz. 499), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 maja
2001 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

3. W uzasadnionych przypadkach w bud˝ecie paƒstwa mogà byç tworzone odr´bne cz´Êci dla:
1) paƒstwowych jednostek organizacyjnych nieb´dàcych organami w∏adzy lub administracji rzàdowej;
2) zadaƒ ogólnych, je˝eli wyodr´bnienie cz´Êci jest
uzasadnione koniecznoÊcià zapewnienia bie˝àcej
kontroli wydatków.
———————
51)
52)
53)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 11 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 10 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 70, poz. 778), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 10 wrzeÊnia 1999 r.
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4.54) Cz´Êciami bud˝etu paƒstwa dysponujà kierownicy organów wymienionych w art. 83 ust. 2 a dla
sàdownictwa powszechnego Minister SprawiedliwoÊci, w∏aÊciwi ministrowie, przewodniczàcy okreÊlonych w odr´bnych ustawach komitetów wchodzàcych
w sk∏ad Rady Ministrów, kierownicy urz´dów centralnych, wojewodowie oraz kierownicy paƒstwowych
jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3
pkt 1, zwani dalej „dysponentami cz´Êci bud˝etowej”.
5.55) W przypadkach gdy jeden minister kieruje wi´cej ni˝ jednym dzia∏em administracji rzàdowej, minister ten jest dysponentem wszystkich cz´Êci bud˝etu
wyodr´bnionych dla tych dzia∏ów.
Art. 68. 1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody bud˝etu paƒstwa klasyfikuje si´ wed∏ug zasad
okreÊlonych w art. 13 oraz wed∏ug cz´Êci bud˝etowych,
o których mowa w art. 67.
2.56) Minister Finansów ustala, w drodze rozporzàdzenia, klasyfikacj´ cz´Êci bud˝etowych oraz dysponentów cz´Êci, o których mowa w art. 67 ust. 4 i 5.
Art. 69. 1. Wydatki bud˝etu paƒstwa dzielà si´ na:
1) wydatki bie˝àce;
2) wydatki na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa;
3) wydatki majàtkowe.
2. Wydatki bie˝àce obejmujà:
1) subwencje ogólne dla jednostek samorzàdu terytorialnego;
1a)57) subwencje dla partii politycznych;
2) dotacje;
3) wynagrodzenia i uposa˝enia oraz sk∏adki od nich
naliczane;

1) finansowanie lub dofinansowanie:
a) zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu
terytorialnego ustawami,
b) ustawowo okreÊlonych zadaƒ, realizowanych
przez jednostki inne ni˝ jednostki samorzàdu terytorialnego,
c) bie˝àcych zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu
terytorialnego,
58)
d) zadaƒ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
w tym fundacjom i stowarzyszeniom,
e) kosztów realizacji inwestycji, o których mowa
w art. 74 ust. 2,
zwane dalej „dotacjami celowymi”;
2) dofinansowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej ustawowo
wskazanego podmiotu, zwane dalej „dotacjami
podmiotowymi”;
3) dop∏aty do okreÊlonych rodzajów wyrobów lub
us∏ug, kalkulowanych wed∏ug stawek jednostkowych, zwane dalej „dotacjami przedmiotowymi”;
4) dop∏aty do oprocentowania kredytów bankowych
w zakresie okreÊlonym w odr´bnej ustawie;
5) pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe nowo
tworzonych zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek bud˝etowych, zwane dalej „dotacjami na pierwsze wyposa˝enie w Êrodki
obrotowe”.
5. Wydatki na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa obejmujà w szczególnoÊci wydatki bud˝etu paƒstwa z tytu∏u oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartoÊciowych, oprocentowania zaciàgni´tych
kredytów i po˝yczek oraz wyp∏at zwiàzanych z udzielonymi przez Skarb Paƒstwa por´czeniami i gwarancjami.

4) inne Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych;
5) zakupy towarów i us∏ug;
6) inne wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem jednostek bud˝etowych lub realizacjà ich statutowych
zadaƒ.
3. Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujà
wydatki bud˝etu paƒstwa kierowane, na podstawie odr´bnych przepisów, bezpoÊrednio lub poÊrednio do
osób fizycznych, a nieb´dàce wynagrodzeniem za
Êwiadczonà prac´.
4. Dotacjami sà, podlegajàce szczególnym zasadom rozliczania, wydatki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na:
———————
54)

55)
56)
57)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 193 pkt 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787);
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Dodany przez art. 10 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 53.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 10 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 53.
Dodany przez art. 239 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 48.
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6. Wydatki majàtkowe obejmujà:
1) wydatki na zakup i obj´cie akcji oraz wniesienie
wk∏adów do spó∏ek prawa handlowego;
2) wydatki inwestycyjne paƒstwowych jednostek bud˝etowych oraz dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
Art. 70. Odr´bna ustawa okreÊla zasady i tryb
udzielania dotacji celowych dla jednostek samorzàdu
terytorialnego na:
1) realizacj´ zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych ustawami;
2) dofinansowanie zadaƒ w∏asnych bie˝àcych i inwestycyjnych.
Art. 71. 1.59) Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia
mogà otrzymywaç dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ
zleconych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d,
———————
58)
59)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 55 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 55 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
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na podstawie umów zawartych z dysponentem cz´Êci
bud˝etowej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okreÊlaç:
1) szczegó∏owy opis zadania i termin jego wykonania;
2) dotacj´ celowà nale˝nà jednostce wykonujàcej zadanie i tryb p∏atnoÊci;
3) tryb kontroli wykonywania zadania;
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji.
Art. 72. 1. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane
dotacje przedmiotowe kalkulowane wed∏ug stawek
jednostkowych dla:
1) przedsi´biorców wytwarzajàcych okreÊlone rodzaje wyrobów lub Êwiadczàcych okreÊlone rodzaje
us∏ug, z uwzgl´dnieniem ich równoprawnoÊci;
2) paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych;
3) gospodarstw pomocniczych paƒstwowych jednostek bud˝etowych;
4) ró˝nych podmiotów wykonujàcych zadania na
rzecz rolnictwa.
2. Ustawa bud˝etowa okreÊla kwoty i przedmiot dotacji, o których mowa w ust. 1.

Poz. 148

Art. 73. 1. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane
dotacje podmiotowe w ustawowo okreÊlonym zakresie.
2. Ustawa bud˝etowa, z zastrze˝eniem ust. 3, zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe.
3. W przypadku gdy z okreÊlonych w odr´bnych
przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, ˝e
nie jest mo˝liwe uj´cie jednostki w wykazie, o którym
mowa w ust. 2, wykaz mo˝e zawieraç grupy jednostek
i ∏àcznà kwot´ dotacji.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent cz´Êci bud˝etu paƒstwa, w której zaplanowane
zosta∏y dotacje, podaje do publicznej wiadomoÊci,
w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.
Art. 74. 1. Z bud˝etu paƒstwa finansowane sà, z zastrze˝eniem ust. 3, inwestycje paƒstwowych jednostek
bud˝etowych, w tym ich gospodarstw pomocniczych.
2. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane dotacje
celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji:
1) paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych;

3. Minister Finansów ustala, z zastrze˝eniem ust. 4
i 5, w drodze rozporzàdzenia, stawki dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, oraz okreÊla
szczegó∏owe zasady i tryb udzielania i rozliczania tych
dotacji.
4. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa okreÊli dotacje przedmiotowe do podr´czników szkolnych i akademickich, minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania oraz minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego w porozumieniu z Ministrem Finansów
ustala, w drodze rozporzàdzenia, stawki oraz okreÊla
szczegó∏owe zasady, tryb udzielania i rozliczania tych
dotacji.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa oraz minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu
z Ministrem Finansów ustala, w drodze rozporzàdzenia, stawki dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na
jednostk´ us∏ugi lub produktu oraz szczegó∏owe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji,
z uwzgl´dnieniem równoprawnoÊci podmiotów.
6.60) W przypadku gdy ustawa bud˝etowa okreÊli
dotacje przedmiotowe dla publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej funkcjonujàcych w resorcie obrony narodowej w formie zak∏adów bud˝etowych, Minister
Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporzàdzenia, stawki oraz szczegó∏owe zasady
i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.
———————
60)

Dodany przez art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961
i Nr 154, poz. 1801); wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

2) innych paƒstwowych jednostek organizacyjnych,
dla których zasady gospodarki finansowej okreÊlajà odr´bne ustawy;
3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odr´bnego upowa˝nienia
zamieszczonego w ustawie bud˝etowej lub innej
ustawie;
4) realizowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego jako zadania:
a) w∏asne,
b) z zakresu administracji rzàdowej,
c) inne zlecone ustawami;
5) zwiàzanych z badaniami naukowymi lub pracami
badawczo-rozwojowymi.
3. Inwestycje paƒstwowych jednostek bud˝etowych mogà byç dofinansowane z:
1) cz´Êci zysku gospodarstwa pomocniczego paƒstwowej jednostki bud˝etowej;
2) Êrodków specjalnych paƒstwowej jednostki bud˝etowej.
Art. 75. Kierownik paƒstwowej jednostki bud˝etowej jest w∏aÊciwy dla podj´cia decyzji w zakresie inwestycji gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.
Art. 76. 1. Dotacje celowe dla przedsi´biorców mogà byç udzielane na realizacj´ inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony Êrodowiska, majàcych szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.
2. ¸àczna kwota dotacji, o których mowa w ust. 1,
przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie in-
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westycji realizowanej przez przedsi´biorc´, nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ 50% planowanej wartoÊci kosztorysowej inwestycji, chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià
inaczej.
3. ¸àcznà kwot´ dotacji, o której mowa w ust. 2,
oraz jej przewidywanà wysokoÊç w kolejnych latach realizacji inwestycji ustala si´ przy wprowadzeniu tej inwestycji do ustawy bud˝etowej.
Art. 76a.61) Dotacja celowa mo˝e byç udzielona
przedsi´biorcy albo przedsi´biorcy i gminie, w przypadku dokonywania przez przedsi´biorc´ nowej inwestycji, na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansowym wspieraniu inwestycji.
Art. 77. Zwi´kszenie w okresie realizacji inwestycji
jej planowanej wartoÊci kosztorysowej, wynikajàce z:
1) zwi´kszenia zakresu rzeczowego inwestycji,
2) zmian w dokumentacji projektowej,
3) wyd∏u˝enia okresu realizacji inwestycji
— nie stanowi podstawy do zwi´kszenia ∏àcznej kwoty dotacji celowej.
Art. 78. 1. Inwestycje finansowane lub dofinansowywane z bud˝etu paƒstwa, których:
1) okres realizacji przekracza rok bud˝etowy,
2) wartoÊç kosztorysowa jest wy˝sza od kwoty okreÊlonej przez Ministra Finansów w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 82 ust. 4
— zwane dalej „inwestycjami wieloletnimi”, ujmowane sà w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do ustawy
bud˝etowej.
2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla si´:
1) nazw´ i lokalizacj´ inwestycji;
2) nazw´ inwestora;
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Art. 79. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady finansowania inwestycji z bud˝etu paƒstwa, w tym okreÊlania wysokoÊci
kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwestycji,
oraz zasady i tryb zwi´kszania wartoÊci kosztorysowej
inwestycji, wynikajàcego ze zmiany cen dóbr inwestycyjnych oraz towarów i us∏ug budowlano-monta˝owych.
Art. 80. 1. Ustawa bud˝etowa mo˝e okreÊlaç,
oprócz limitów wydatków na okres roku bud˝etowego, limity wydatków na programy wieloletnie, ujmowane w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do ustawy bud˝etowej.
2. Programy wieloletnie ustanawiane sà przez Rad´ Ministrów, a na mocy ustawy, je˝eli koszty realizacji
programu przekraczajà kwot´ 100 000 000 z∏.
2a.62) Przepis ust. 2 nie dotyczy programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111,
poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921).
3. Program wieloletni mo˝e byç ustanowiony wy∏àcznie w celu realizacji zadaƒ dotyczàcych:
1) obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa;
2) ochrony Êrodowiska;
3) rozwoju gospodarki, w tym restrukturyzacji wybranych dziedzin;
4) rozwoju nauki;
5) ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego;
6)63) wspierania rozwoju regionalnego.
4. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, dla ka˝dego programu okreÊla si´:

3) planowane efekty rzeczowe inwestycji;

1) nazw´ programu;

4) termin jej rozpocz´cia i zakoƒczenia;

2) jednostk´ organizacyjnà realizujàcà program lub
koordynujàcà jego wykonanie;

5) planowanà wartoÊç kosztorysowà inwestycji;
6) êród∏a finansowania inwestycji w podziale na:

3) cel programu;

a) nak∏ady finansowane z bud˝etu paƒstwa,

4) zadania które majà byç sfinansowane z bud˝etu
paƒstwa;

b) nak∏ady finansowane z:

5) okres realizacji programu;

— Êrodków w∏asnych inwestora,
— kredytu lub po˝yczki obj´tej por´czeniem lub
gwarancjà Skarbu Paƒstwa,
— innych êróde∏ (w tym dotacje od jednostek
samorzàdu terytorialnego i funduszy celowych);
7) nak∏ady do poniesienia i êród∏a ich finansowania
w roku bud˝etowym oraz w dwóch kolejnych latach.

6) ∏àczne nak∏ady, w tym z bud˝etu paƒstwa, na realizacj´ programu;
7) wysokoÊç wydatków w roku bud˝etowym oraz
w dwóch kolejnych latach.
5. Realizacja programów wieloletnich mo˝e byç podzielona na etapy.
———————
62)

———————
61)

Dodany przez art. 16 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 maja 2002 r.

63)

Dodany przez art. 51 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
15 lipca 2000 r.
Dodany przez art. 51 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 62.
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Art. 80a.64) 1. Przepisów art. 80 nie stosuje si´ do
wieloletnich programów i projektów realizowanych ze
Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2a.
2. Programy i projekty, o których mowa w ust. 1, sà
ustanawiane przez Rad´ Ministrów i wykazywane w za∏àczniku do ustawy bud˝etowej w zestawieniu okreÊlonym w art. 61 ust. 4 pkt 5.
Art. 81. Rada Ministrów mo˝e okreÊlaç, w drodze
rozporzàdzenia, zasady finansowania zadaƒ realizowanych w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy z zakresu wewn´trznego i zewn´trznego bezpieczeƒstwa paƒstwa, wynikajàcych z umów i porozumieƒ.
Rozdzia∏ 2
Opracowywanie i uchwalanie bud˝etu paƒstwa
Art. 82. 1. Minister Finansów przedstawia Radzie
Ministrów za∏o˝enia projektu bud˝etu paƒstwa na rok
nast´pny.
2. ¸àcznie z za∏o˝eniami, o których mowa w ust. 1,
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów wykaz jednostek sektora rzàdowego, których plany przychodów i wydatków zgodnie z art. 61 ust. 5 mo˝e obejmowaç ustawa bud˝etowa.
3. Materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej opracowujà i przedk∏adajà Ministrowi Finansów dysponenci cz´Êci bud˝etowych.
4. Minister Finansów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady, tryb i terminy opracowania materia∏ów, o których mowa w ust. 3, w tym:
1) planów rzeczowych zadaƒ realizowanych ze Êrodków bud˝etowych;
2) projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych cz´Êci bud˝etowych;
3) wzory formularzy.
Art. 83. 1. Minister Finansów przedstawia Radzie
Ministrów projekt ustawy bud˝etowej na rok nast´pny
wraz z uzasadnieniem.
2.65) Minister Finansów w∏àcza do projektu ustawy
bud˝etowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kan———————
64)

65)

Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie
z art. 4 tej ustawy.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 38, poz. 360), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 13 maja 1999 r., art. 20 ustawy z dnia
6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,
poz. 69), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.,
art. 193 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 54,
i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082); wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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celarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Sàdu Najwy˝szego, Naczelnego Sàdu Administracyjnego, Trybuna∏u Konstytucyjnego, Krajowej
Rady Sàdownictwa, sàdownictwa powszechnego, Najwy˝szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Paƒstwowej Inspekcji
Pracy.
Art. 84. 1. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy
bud˝etowej lub projekt ustawy o prowizorium bud˝etowym i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi w terminie do dnia 30 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy.
2. W przypadku przedstawienia Sejmowi projektu
ustawy o prowizorium bud˝etowym Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi projekt ustawy bud˝etowej nie
póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem okresu
obowiàzywania prowizorium.
3. Do projektu ustawy o prowizorium bud˝etowym
stosuje si´ przepisy ustawy odnoszàce si´ do projektu
ustawy bud˝etowej.
Art. 85. 1. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa lub
ustawa o prowizorium bud˝etowym nie zostanie og∏oszona przed dniem 1 stycznia, to do czasu og∏oszenia
odpowiedniej ustawy:
1) podstawà gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy, o której
mowa w art. 84;
2) obowiàzujà stawki nale˝noÊci bud˝etowych oraz
sk∏adki na fundusze celowe w wysokoÊci ustalonej
dla roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przypadku, gdy podstawà gospodarki finansowej paƒstwa
jest ustawa lub projekt ustawy o prowizorium bud˝etowym na okreÊlonà cz´Êç roku, a przed up∏ywem terminu obowiàzywania prowizorium nie zostanie uchwalona ustawa bud˝etowa.
Art. 86. 1. Ustawa bud˝etowa ustala:
1) dochody bud˝etu paƒstwa;
2) wydatki bud˝etu paƒstwa;
3) deficyt bud˝etu paƒstwa oraz êród∏a jego pokrycia;
4)66) limity zatrudnienia osób obj´tych mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ w paƒstwowych jednostkach bud˝etowych;
5) przychody i rozchody bud˝etu paƒstwa;
6) zestawienie przychodów i wydatków paƒstwowych
zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych i Êrodków specjalnych;
———————
66)

W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.
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7) plany finansowe paƒstwowych funduszy celowych;
8) wykaz programów wieloletnich;
9) wykaz inwestycji wieloletnich;
10) dotacje celowe dla jednostek samorzàdu terytorialnego na realizacj´ zadaƒ z zakresu administracji
rzàdowej i zadaƒ zleconych ustawami;
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
12) wykaz jednostek otrzymujàcych dotacje podmiotowe i kwoty dotacji;
13)67) dotacje celowe na wykonanie zadaƒ obj´tych programem wsparcia, o którym mowa w art. 80 ust. 2a.
2.68) Ustawa bud˝etowa zawiera, w formie za∏àczników, zestawienia, o których mowa w art. 61 ust. 4 pkt 4
i 5.
3.68) Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowià limit wydatków bud˝etu paƒstwa.
4. Ustawa bud˝etowa mo˝e ustalaç plany finansowe innych jednostek sektora rzàdowego.
5. Dochody bud˝etu paƒstwa ujmuje si´ w ustawie
bud˝etowej wed∏ug:
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jednostki, z wyodr´bnieniem przychodów w∏asnych
oraz dotacji z bud˝etu paƒstwa.
11. Ustawa bud˝etowa nie mo˝e zawieraç przepisów zmieniajàcych inne ustawy.
Art. 87. Do projektu ustawy bud˝etowej za∏àcza si´
uzasadnienie zawierajàce w szczególnoÊci:
1) g∏ówne cele polityki spo∏ecznej i gospodarczej;
2) za∏o˝enia makroekonomiczne na rok bud˝etowy
i dwa kolejne lata, dotyczàce:
a) kszta∏towania si´ produktu krajowego brutto,
b) paƒstwowego d∏ugu publicznego oraz d∏ugu
Skarbu Paƒstwa,
c) poziomu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych,
d) bilansu p∏atniczego,
e) obrotów bie˝àcych,
f) poziomu zatrudnienia i bezrobocia,
g) dochodów bud˝etu paƒstwa,
h) deficytu bud˝etu paƒstwa;
3) kierunki prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa;

1) wa˝niejszych êróde∏ dochodów;

4) przewidywane wykonanie bud˝etu paƒstwa za rok
poprzedzajàcy rok, którego dotyczy projekt ustawy
bud˝etowej;

2) cz´Êci i dzia∏ów klasyfikacji bud˝etowej.

5) omówienie projektowanych:

6.69) Wydatki bud˝etu paƒstwa ujmuje si´ w ustawie bud˝etowej w podziale na: cz´Êci, dzia∏y i rozdzia∏y klasyfikacji wydatków.
7. Plany finansowe paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych i Êrodków specjalnych, w∏àczone do ustawy bud˝etowej, ujmuje si´
w podziale na cz´Êci bud˝etowe i rodzaje dzia∏alnoÊci,
z wyodr´bnieniem stanu poczàtkowego i koƒcowego
Êrodków obrotowych, przychodów w∏asnych, dotacji
z bud˝etu paƒstwa, wydatków na wynagrodzenia
i sk∏adek naliczanych od wynagrodzeƒ, wydatków majàtkowych oraz wp∏at do bud˝etu.
8. Plany finansowe paƒstwowych funduszy celowych ujmuje si´ w ustawie bud˝etowej oddzielnie dla
ka˝dego funduszu, z wyodr´bnieniem stanu poczàtkowego i koƒcowego funduszu, przychodów w∏asnych
oraz dotacji z bud˝etu paƒstwa.
9. Dotacje celowe dla jednostek samorzàdu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rzàdowej
oraz inne zlecone ustawami ujmuje si´ w ustawie bud˝etowej w podziale na poszczególne stopnie jednostek samorzàdu terytorialnego, cz´Êci bud˝etowe,
z których przekazywane sà dotacje, oraz dzia∏y klasyfikacji bud˝etowej.
10. Plany finansowe, o których mowa w ust. 4, ujmuje si´ w ustawie bud˝etowej odr´bnie dla ka˝dej

a) przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków bud˝etowych,
b) przychodów i wydatków paƒstwowych funduszy
celowych,
c)70) wykazów zadaƒ obj´tych programem wsparcia, o którym mowa w art. 80 ust. 2a,
d)71) zestawieƒ programów i projektów, o których
mowa w art. 61 ust. 4 pkt 4 i 5;
6) informacje o przewidywanej na koniec roku bud˝etowego wysokoÊci d∏ugu Skarbu Paƒstwa oraz aktywów finansowych Skarbu Paƒstwa, b´dàcych
jednoczeÊnie d∏ugiem innych podmiotów sektora
finansów publicznych, wraz z odpowiednimi wartoÊciami odnoszàcymi si´ do kwot zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji.
Art. 88. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych, w terminie do dnia 25 paêdziernika, przekazujà informacje:
1)72) jednostkom podleg∏ym — o kwotach dochodów
i wydatków, w tym wynagrodzeƒ, oraz limitach zatrudnienia osób obj´tych mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ,
2) jednostkom samorzàdu terytorialnego — o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rzàdowej,
przyj´tych w projekcie ustawy bud˝etowej.

———————

———————

67)

70)

68)
69)

Dodany przez art. 51 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 62.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

71)
72)

Dodana przez art. 51 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 62.
Dodana przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 66.
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2. W terminie do dnia 1 grudnia jednostki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, opracowujà i przekazujà w∏aÊciwym dysponentom cz´Êci bud˝etowych projekty planów finansowych na nast´pny rok bud˝etowy, zgodnie
z projektem ustawy bud˝etowej.
Rozdzia∏ 3
Zasady i tryb wykonywania ustawy bud˝etowej
Art. 89. 1. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia
ustawy bud˝etowej dysponenci cz´Êci bud˝etowych
przedstawiajà Ministrowi Finansów szczegó∏owy plan
dochodów i wydatków danej cz´Êci bud˝etowej, zwany dalej „uk∏adem wykonawczym”.
2. Uk∏ad wykonawczy opracowuje si´ w podziale
na dzia∏y, rozdzia∏y i paragrafy klasyfikacji dochodów
i wydatków.
3.73) Dysponenci cz´Êci bud˝etowych w terminie,
o którym mowa w ust. 1, przekazujà jednostkom podleg∏ym informacje o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków w tym wynagrodzeƒ, oraz limitach zatrudnienia osób obj´tych mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ.
4. Jednostki, o których mowa w ust. 3, sporzàdzajà
plany finansowe celem zapewnienia ich zgodnoÊci
z ustawà bud˝etowà.
Art. 90. 1.74) Podzia∏u rezerw celowych dokonuje,
z zastrze˝eniem ust. 2, Minister Finansów w porozumieniu z w∏aÊciwymi ministrami lub innymi dysponentami cz´Êci bud˝etowych, nie póêniej ni˝ do dnia
31 paêdziernika, z wyjàtkiem rezerw, o których mowa
w art. 66 ust. 2 pkt 2.
2.75) Rezerwà celowà na zwi´kszenie wynagrodzeƒ
i limitów zatrudnienia wynikajàcych ze zmian organizacyjnych i nowych zadaƒ w paƒstwowych jednostkach
bud˝etowych dysponuje Rada Ministrów.
3. Rezerwy celowe mogà byç wykorzystane, z zastrze˝eniem ust. 4, wy∏àcznie na cel, na jaki zosta∏y
utworzone.
4. Minister Finansów mo˝e, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu, dokonaç zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
5. Rezerwà ogólnà dysponuje Rada Ministrów.
6. Rada Ministrów mo˝e upowa˝niç, w drodze rozporzàdzenia, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwà ogólnà do wysokoÊci
okreÊlonych kwot.
———————
73)
74)

75)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 26 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 66.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1251), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 66.
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7. Rezerwa ogólna nie mo˝e byç przeznaczona na
zwi´kszenie wydatków, które w wyniku przeniesieƒ,
dokonanych na podstawie art. 96 ust. 4, zosta∏y
uprzednio zmniejszone.
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 7, nie
majà zastosowania w przypadku realizacji zadaƒ wynikajàcych z przepisów dotyczàcych wprowadzenia stanów
nadzwyczajnych na terytorium paƒstwa lub jego cz´Êci.
Art. 91. 1. Rada Ministrów kieruje wykonywaniem
bud˝etu paƒstwa.
2. Minister Finansów sprawuje ogólnà kontrol´:
1) realizacji dochodów i wydatków bud˝etu paƒstwa;
2) poziomu deficytu.
3. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych sprawujà nadzór i kontrol´ nad ca∏oÊcià gospodarki finansowej podleg∏ych im jednostek organizacyjnych i w tym celu, nie
rzadziej ni˝ raz na kwarta∏, dokonujà okresowych ocen:
1) przebiegu wykonania zadaƒ oraz dochodów i wydatków przez podleg∏e im jednostki organizacyjne,
2) wykorzystania dotacji udzielonych z bud˝etu paƒstwa,
3) realizacji innych zadaƒ finansowanych z bud˝etu
paƒstwa,
4)76) przestrzegania realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1
— oraz podejmujà, w razie potrzeby, dzia∏ania zmierzajàce do prawid∏owego wykonania bud˝etu.
4. Przedmiotem ocen, o których mowa w ust. 3, jest
w szczególnoÊci:
1) prawid∏owoÊç i terminowoÊç pobierania dochodów;
2) zgodnoÊç wydatków z planowanym przeznaczeniem;
3) prawid∏owoÊç wykorzystania Êrodków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadaƒ;
4) wysokoÊç i terminy przekazywania dotacji;
5) prawid∏owoÊç wykorzystania dotacji udzielonych
z bud˝etu paƒstwa, pod wzgl´dem zgodnoÊci
z przeznaczeniem oraz wysokoÊci wykorzystanej
dotacji a stopniem realizacji zadaƒ przewidzianych
do sfinansowania dotacjà z bud˝etu paƒstwa.
Art. 92. W toku wykonywania bud˝etu paƒstwa
obowiàzujà nast´pujàce zasady gospodarki finansowej:
1) pe∏na realizacja zadaƒ nast´puje w terminach okreÊlonych przepisami i harmonogramem, o którym
mowa w art. 29 ust. 4;
2) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów
bud˝etu paƒstwa nast´puje na zasadach i w terminach wynikajàcych z obowiàzujàcych przepisów;
———————
76)

Dodany przez art. 6 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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3) dokonywanie wydatków nast´puje w granicach
kwot okreÊlonych w planie finansowym, z uwzgl´dnieniem prawid∏owo dokonanych przeniesieƒ
i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób
celowy i oszcz´dny;

Art. 94. 1. O zmianie wysokoÊci kwot dotacji celowych przyznanych jednostkom samorzàdu terytorialnego wojewoda zawiadamia niezw∏ocznie jednostk´
samorzàdu terytorialnego, Ministra Finansów oraz ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.

4)77) wydatki na wspó∏finansowanie programów i projektów realizowanych ze Êrodków, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2, mogà byç dokonywane po podpisaniu umów finansowych z dawcà Êrodków;

2. Zmiany kwot dotacji na zadania zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego mogà nast´powaç
w terminie do dnia 15 listopada roku bud˝etowego,
a zmiany kwot dotacji na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego — do dnia
30 listopada roku bud˝etowego.

5)78) zlecanie zadaƒ powinno nast´powaç na zasadzie
wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w odniesieniu do podmiotów niedzia∏ajàcych w celu osiàgni´cia zysku w trybie jawnego
wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
ustawy o zamówieniach publicznych, z odpowiednim zastosowaniem art. 25 i art. 71;
6) wydatki na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa sà dokonywane przed innymi wydatkami bud˝etu paƒstwa;
7) wydatki nieprzewidziane, których obowiàzkowe
p∏atnoÊci wynikajà z tytu∏ów egzekucyjnych lub
wyroków sàdowych, mogà byç dokonywane bez
wzgl´du na poziom Êrodków finansowych zaplanowanych na ten cel; powinny one byç zrefundowane w trybie przeniesieƒ wydatków okreÊlonym
w art. 96;
8) przeniesienia wydatków w bud˝ecie paƒstwa mogà
byç dokonywane na zasadach i w zakresie okreÊlonych w art. 96;
9) dotacje celowe przyznane jednostkom samorzàdu
terytorialnego na realizacj´ zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami, niewykorzystane w danym roku, podlegajà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, w jakiej zadanie nie zosta∏o wykonane.
Art. 93. 1. Dotacje udzielone z bud˝etu paƒstwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokoÊci podlegajà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, w terminie do dnia
28 lutego nast´pnego roku, o ile przepisy szczególne
nie stanowià inaczej.
2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza si´ odpowiednio od dnia przekazania dotacji z bud˝etu paƒstwa lub stwierdzenia nieprawid∏owego naliczenia dotacji.
3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokoÊci, zwrotowi do bud˝etu paƒstwa podlega ta
cz´Êç dotacji, która zosta∏a nadmiernie pobrana.
4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania si´ o przyznanie
dotacji przez kolejne trzy lata.

3. Terminy okreÊlone w ust. 2 nie obowiàzujà w przypadku dofinansowania zadaƒ jednostek samorzàdu terytorialnego w zwiàzku ze zdarzeniem losowym.
Art. 95. (uchylony).79)
Art. 96. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych mogà
dokonywaç przeniesieƒ wydatków mi´dzy rozdzia∏ami
i paragrafami klasyfikacji wydatków, z zastrze˝eniem
ust. 5, w ramach danej cz´Êci i dzia∏u bud˝etu paƒstwa.
2.80) Nie sà dozwolone przeniesienia wydatków,
które powodujà zwi´kszenie wydatków w jakimkolwiek
rozdziale klasyfikacji wydatków uj´tym w bud˝ecie
paƒstwa o wi´cej ni˝ 5%.
3. Przeniesienie polegajàce na zmniejszeniu lub
zwi´kszeniu wydatków majàtkowych wymaga zgody
Ministra Finansów.
4. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych mogà upowa˝niç kierowników podleg∏ych jednostek do dokonywania przeniesieƒ wydatków w obr´bie jednego rozdzia∏u, z uwzgl´dnieniem przepisu ust. 3.
5. Przeniesienia wydatków, o których mowa
w ust. 1 i 4, nie mogà zwi´kszaç planowanych wydatków na wynagrodzenia, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.
6. Ograniczenia wynikajàce z przepisów ust. 1—4
nie majà zastosowania do przeniesieƒ wydatków z rezerw bud˝etu paƒstwa.
Art. 97. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terytorium paƒstwa lub jego cz´Êci Rada
Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, dokonywaç
przeniesienia planowanych wydatków bud˝etowych
mi´dzy cz´Êciami i dzia∏ami bud˝etu paƒstwa w celu
realizacji zadaƒ wynikajàcych z przepisów dotyczàcych
wprowadzenia tych stanów.
Art. 98. 1. Ârodki z bud˝etu paƒstwa, przeznaczone
na finansowanie inwestycji i programów wieloletnich,
uj´tych w wykazach, o których mowa w art. 86 ust. 1
pkt 8 i 9, nie mogà byç, z zastrze˝eniem ust. 2, wykorzystane na inne cele.
2. Rada Ministrów mo˝e wyraziç zgod´ na zmian´
wykorzystania Êrodków bud˝etowych przeznaczonych

———————
77)
78)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.

———————
79)
80)

Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 55 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
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uprzednio na finansowanie inwestycji i programów
wieloletnich, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji
sejmowej w∏aÊciwej do spraw bud˝etu. Ârodki te nie
mogà byç wykorzystane na finansowanie wydatków
bie˝àcych.

Poz. 148

6. Rezerw´, o której mowa w ust. 5, przeznacza si´
na sfinansowanie zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa lub na
cele osobno wskazane w ustawie bud˝etowej.

Art. 99. 1. Dokonywanie zmian w planie przychodów
paƒstwowego funduszu celowego jest niedozwolone.

6a.82) Rezerw´, o której mowa w ust. 5a, przeznacza
si´ na wspó∏finansowanie tych programów lub projektów, o których mowa w art. 80a, w których realizacji nie
wyst´pujà opóênienia.

2. Przeniesienia wydatków pomi´dzy poszczególnymi pozycjami planu mogà byç dokonywane, przez
organy lub dysponenta funduszu, po uzyskaniu zgody
ministra nadzorujàcego paƒstwowy fundusz celowy.

7. Minister Finansów informuje niezw∏ocznie Rad´
Ministrów o przyczynach dzia∏ania, o których mowa
w ust. 2 pkt 1. Rada Ministrów mo˝e uchyliç decyzj´ Ministra Finansów.

Art. 100. 1. W przypadku stwierdzenia:
1) niegospodarnoÊci w okreÊlonych jednostkach,
2) opóênieƒ w realizacji zadaƒ,
3) nadmiaru posiadanych Êrodków,
4) naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których
mowa w art. 92
— mo˝e byç podj´ta decyzja o blokowaniu planowanych wydatków bud˝etowych; blokowanie to oznacza
okresowy lub obowiàzujàcy do koƒca roku zakaz dysponowania cz´Êcià lub ca∏oÊcià planowanych wydatków albo wstrzymanie przekazywania Êrodków na realizacj´ zadaƒ finansowanych z bud˝etu paƒstwa.
2. Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków,
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1, podejmujà:
1) Minister Finansów — w zakresie ca∏ego bud˝etu
paƒstwa, z wy∏àczeniem wydatków podmiotów,
o których mowa w art. 83 ust. 2;
2) dysponenci cz´Êci bud˝etowych — w zakresie ich
cz´Êci bud˝etu paƒstwa.
3. O decyzjach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dysponenci cz´Êci bud˝etowych niezw∏ocznie informujà
Ministra Finansów.
4. W decyzjach, o których mowa w ust. 2, mo˝e byç
zawarty wykaz wydatków, które nie mogà byç dokonywane.
5. Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnej
opinii sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu,
mo˝e utworzyç nowà rezerw´ celowà i przenieÊç do tej
rezerwy kwoty wydatków zablokowane na podstawie
ust. 1 pkt 2 i 3.
5a.81)

W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, dotyczàcych wydatkowania
Êrodków przeznaczonych na wspó∏finansowanie programów i projektów, o których mowa w art. 80a, Minister Finansów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego, mo˝e utworzyç nowà rezerw´ celowà i przenieÊç do niej zablokowane kwoty
wydatków, po poinformowaniu sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu.

Art. 101. 1. W przypadku zagro˝enia realizacji ustawy bud˝etowej mo˝e nastàpiç blokowanie na czas
oznaczony planowanych wydatków bud˝etu paƒstwa;
blokowanie to oznacza okresowy lub obowiàzujàcy do
koƒca roku zakaz dysponowania cz´Êcià lub ca∏oÊcià
planowanych wydatków albo wstrzymanie przekazywania Êrodków na realizacj´ zadaƒ finansowanych
z bud˝etu paƒstwa.
2. Decyzj´ o blokowaniu wydatków podejmuje Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, po uzyskaniu
w tej sprawie pozytywnej opinii komisji sejmowej w∏aÊciwej do spraw bud˝etu.
Art. 102. 1. Niezrealizowane kwoty wydatków bud˝etu paƒstwa wygasajà, z zastrze˝eniem ust. 2, z up∏ywem roku bud˝etowego.
2.83) Nie wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego
wydatki bud˝etu paƒstwa:
1) których planowanym êród∏em finansowania sà
przychody z kredytów zagranicznych;
2) przeznaczone na wspó∏finansowanie programów
i projektów realizowanych ze Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a.
3. Nie póêniej ni˝ do dnia 15 grudnia roku bud˝etowego Rada Ministrów mo˝e ustaliç, po uzyskaniu w tej
sprawie opinii komisji sejmowej w∏aÊciwej do spraw
bud˝etu, wykaz wydatków, do których nie stosuje si´
przepisu ust. 1. Ustalajàc ten wykaz Rada Ministrów
powinna uwzgl´dniaç w szczególnoÊci:
1) terminy zakoƒczenia procedur wynikajàcych z ustawy, o której mowa w art. 28 ust. 4;
2) w przypadku wydatków inwestycyjnych — zrealizowany, ale niezafakturowany zakres zadaƒ rzeczowych danej inwestycji;
3) stopieƒ zaawansowania realizacji inwestycji i programów wieloletnich.
4. ¸àcznie z wykazem wydatków, które nie wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego, Rada Ministrów ustala plan finansowy tych wydatków, w szczegó∏owoÊci
———————
82)

———————
81)

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 tej ustawy.

83)

Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 4 tej ustawy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

Dziennik Ustaw Nr 15

— 1025 —

okreÊlonej w art. 86 ust. 5, oraz wydatków, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a84) i pkt 2, a tak˝e okreÊla ostateczny termin ich dokonania.
5. Ârodki finansowe na wydatki:
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4. Informacja o wykonaniu bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego powinna zawieraç odr´bnie
dla ka˝dego stopnia jednostki samorzàdu terytorialnego:

1) uj´te w wykazie, o którym mowa w ust. 3,

1) zestawienie dochodów wed∏ug wa˝niejszych êróde∏;

2) o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a84) i pkt 2

2) zestawienie wydatków wed∏ug dzia∏ów;

— sà gromadzone na wyodr´bnionym subkoncie centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa, zwanym dalej „subkontem”.

3) zestawienie wydatków wed∏ug wa˝niejszych rodzajów wydatków;

6. Minister Finansów, do dnia 31 grudnia roku bud˝etowego, przekazuje na subkonto Êrodki finansowe
w wysokoÊci równej ∏àcznej kwocie wydatków uj´tych
w planie, o którym mowa w ust. 4.
7. Ârodki finansowe niewykorzystane w terminie
okreÊlonym przez Rad´ Ministrów podlegajà przekazaniu na dochody bud˝etu paƒstwa.
Art. 103. 1. Wykonanie bud˝etu paƒstwa podlega
kontroli Sejmu.
2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwy˝szej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku nast´pujàcego po up∏ywie roku bud˝etowego, coroczne
sprawozdanie z wykonania bud˝etu paƒstwa wraz ze:
1) sprawozdaniem o dochodach i wydatkach zwiàzanych z zadaniami z zakresu administracji rzàdowej,
realizowanymi przez jednostki samorzàdu terytorialnego, i innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami;
2) zbiorczà informacj´ o wykonaniu bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego;
3) wraz ze sprawozdaniem Rada Ministrów przedk∏ada ocen´ realizacji za∏o˝eƒ makroekonomicznych
oraz przebiegu prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa.
3. Sprawozdanie z wykonania ustawy bud˝etowej
powinno zawieraç:
1) dochody, wydatki oraz nadwy˝k´ lub deficyt sektora finansów publicznych;
2) dochody i wydatki wynikajàce z zamkni´ç rachunków bud˝etu paƒstwa, sporzàdzone wed∏ug szczegó∏owoÊci i uk∏adu ustawy bud˝etowej;
3) przychody i wydatki zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych,
Êrodków specjalnych oraz paƒstwowych funduszy
celowych;
4) omówienie wykonania bud˝etu paƒstwa, z uwzgl´dnieniem ró˝nic mi´dzy bud˝etem uchwalonym
a wykonanym;
5) informacj´ o realizacji wydatków, które nie wygas∏y
z up∏ywem roku bud˝etowego;
6) informacj´ o wykorzystaniu Êrodków finansowych
pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach liczbowych.

4) zestawienie przychodów i wydatków zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych, Êrodków
specjalnych oraz funduszy celowych;
5) omówienie wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.
5. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada
Ministrów za∏àcza:
1) sprawozdanie dotyczàce przestrzegania zasady stanowiàcej, i˝:
a) ∏àczna kwota paƒstwowego d∏ugu publicznego
powi´kszona o kwot´ przewidywanych wyp∏at
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez
podmioty sektora finansów publicznych,
b) ∏àczna kwota d∏ugu Skarbu Paƒstwa powi´kszona o kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa
— nie mo˝e przekroczyç 3/5 wartoÊci rocznego produktu krajowego brutto w danym roku bud˝etowym;
2) informacj´ dotyczàcà d∏ugu, deficytu, por´czeƒ
i gwarancji sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1;
3)85) informacje dotyczàce otrzymanych i wydatkowanych Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
i 2a.
Art. 104. Minister Finansów przedstawia komisji
sejmowej w∏aÊciwej do spraw bud˝etu i Najwy˝szej
Izbie Kontroli informacj´ o przebiegu wykonania bud˝etu paƒstwa za I pó∏rocze w terminie do dnia
10 wrzeÊnia tego roku.
Rozdzia∏ 4
Kasowa obs∏uga bud˝etu
Art. 105. 1. Wydatki bud˝etu paƒstwa dokonywane
sà poprzez obcià˝enie centralnego rachunku bie˝àcego
bud˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 86).
2.87) Wydatki jednostek wymienionych w art. 83
ust. 2, z wyjàtkiem sàdów powszechnych, dokonywane sà poprzez obcià˝enie rachunków bie˝àcych tych
jednostek.
———————
85)
86)

———————
84)

W ust. 2 nie ma lit. a zgodnie z brzmieniem, o którym mowa w odnoÊniku 83.

87)

Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
W art. 105 nie ma ust. 3 zgodnie z uchyleniem, o którym
mowa w odnoÊniku 88.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 193 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 54.
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3. (uchylony).88)
4. Minister Finansów mo˝e przekazaç upowa˝nienie do kasowej realizacji wydatków wszystkim lub niektórym dysponentom cz´Êci bud˝etowych poprzez:
1) otworzenie odr´bnego rachunku wydatków dla
dysponenta cz´Êci bud˝etowej;
2) okreÊlenie rodzajów wydatków, które b´dà dokonywane z rachunku dysponenta cz´Êci bud˝etowej.
5. Minister Finansów mo˝e upowa˝niç dysponentów cz´Êci bud˝etowych do przekazania prawa do kasowej realizacji wydatków podleg∏ym jednostkom bud˝etowym.
Art. 106. 1.89) Minister Finansów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób wykonywania
bud˝etu paƒstwa, w tym w szczególnoÊci:
1) zasady i warunki ustanawiania przez dysponentów
cz´Êci bud˝etowych dysponentów ni˝szego stopnia;
2) tryb i terminy przekazywania na centralny rachunek
bie˝àcy bud˝etu paƒstwa dochodów pobieranych
przez urz´dy skarbowe i inne paƒstwowe jednostki bud˝etowe;

Poz. 148

4. Obs∏uga bankowa rachunków bud˝etu paƒstwa
jest prowadzona w ramach umowy rachunku bankowego.
5. Minister Finansów okreÊli, po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady obs∏ugi centralnego
rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa, zakres informacji z wykonania bud˝etu paƒstwa oraz terminy ich udost´pniania w ramach obs∏ugi centralnego rachunku
bie˝àcego bud˝etu paƒstwa.
Art. 108. 1. W przypadku wyst´powania przejÊciowych nadwy˝ek Êrodków na centralnym rachunku bie˝àcym bud˝etu paƒstwa Minister Finansów mo˝e dokonywaç oprocentowanych lokat w Narodowym Banku Polskim, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Minister Finansów, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, mo˝e dokonywaç lokat,
o których mowa w ust. 1, w dowolnie wybranym banku.
DZIA¸ IV
Bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego

3) tryb dokonywania wydatków w ci´˝ar centralnego
bie˝àcego rachunku bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 1
Podstawowe definicje i zasady

2. (uchylony).90)
Art. 107. 1. Dla obs∏ugi bud˝etu paƒstwa sà prowadzone nast´pujàce rachunki bankowe:
1) centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒstwa;
2) rachunki bie˝àce jednostek wymienionych w art. 83
ust. 2;
3) (uchylony);91)
4) rachunki bie˝àce paƒstwowych funduszy celowych;
5) rachunki bie˝àce zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych i Êrodków specjalnych;
6) rachunki pomocnicze;
7) rachunki paƒstwowych jednostek bud˝etowych
majàcych siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Obs∏ug´ bankowà bud˝etu paƒstwa w zakresie
rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 — z wy∏àczeniem rachunków paƒstwowych jednostek bud˝etowych majàcych siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej — prowadzi Narodowy Bank Polski,
z zastrze˝eniem ust. 3.

Art. 109. 1. Bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwa∏y bud˝etowej na
rok bud˝etowy.
2. Bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego jest
rocznym planem:
1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
2) przychodów i wydatków:
a) zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych i Êrodków specjalnych,
b) funduszy celowych jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. Uchwa∏a bud˝etowa stanowi podstaw´ gospodarki finansowej jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 110. 1.93) Uchwa∏a bud˝etowa mo˝e okreÊlaç,
oprócz limitów wydatków na okres roku bud˝etowego,
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikajàce z kontraktów wojewódzkich zawartych pomi´dzy Radà Ministrów a samorzàdem województwa, ujmowane w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do uchwa∏y bud˝etowej.

3.92) Wyboru banku dla obs∏ugi rachunków wymienionych w ust. 1 pkt 5 i 6 dokonuje si´ z zachowaniem
przepisów o zamówieniach publicznych.
———————

1.94) Uchwa∏a bud˝etowa mo˝e okreÊlaç, oprócz limitów
wydatków na okres roku bud˝etowego, limity wydatków na

88)
89)

———————

90)

91)
92)

Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Oznaczenie ustalone przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 74.
Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 74; uchylony przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.

93)

94)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 62; w tym brzmieniu obowiàzuje do
dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 94.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 51 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 62, i art. 1 pkt 21 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
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wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2a, oraz zadania wynikajàce z kontraktów wojewódzkich zawartych pomi´dzy Radà Ministrów a samorzàdem
województwa, ujmowane w wykazie stanowiàcym za∏àcznik do uchwa∏y bud˝etowej.

Poz. 148

1) sprzeda˝y papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego;
2)95) kredytów zaciàganych w bankach krajowych;
2)96) kredytów;

3) po˝yczek;
2. W za∏àczniku, o którym mowa w ust. 1, organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego dla ka˝dego programu okreÊla:
1) nazw´ programu, jego cel i zadania, które b´dà finansowane z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego;
2) jednostk´ organizacyjnà realizujàcà program lub
koordynujàcà wykonywanie programu;
3) okres realizacji programu i ∏àczne nak∏ady finansowe;
4) wysokoÊç wydatków w roku bud˝etowym oraz
w dwóch kolejnych latach.
3. Kolejne uchwa∏y bud˝etowe b´dà okreÊla∏y nak∏ady na uruchomiony program w wysokoÊci umo˝liwiajàcej jego terminowe zakoƒczenie.
4. Zmiana kwot wydatków na realizacj´ programu
nast´puje w drodze uchwa∏y organu stanowiàcego
jednostki samorzàdu terytorialnego, zmieniajàcej zakres wykonywania programu lub wstrzymujàcej jego
wykonywanie.
Art. 111. 1. Dochody bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego okreÊla odr´bna ustawa.
2. Wydatki bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego sà przeznaczone na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w ustawach, w szczególnoÊci na:
1) zadania w∏asne jednostek samorzàdu terytorialnego;
2) zadania z zakresu administracji rzàdowej i inne zadania zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami;
3) zadania przej´te przez jednostki samorzàdu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorzàdu terytorialnego;
5) pomoc rzeczowà lub finansowà dla innych jednostek samorzàdu terytorialnego, okreÊlonà przez organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. Podzia∏u wydatków jednostek samorzàdu terytorialnego dokonuje si´ zgodnie z art. 69.
Art. 112. 1. Ró˝nica mi´dzy dochodami a wydatkami bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwy˝k´ bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego lub deficyt bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. Deficyt bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e byç pokryty przychodami pochodzàcymi z:

4) prywatyzacji majàtku jednostki samorzàdu terytorialnego;
5) nadwy˝ki bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego z lat ubieg∏ych;
6)97) wolnych Êrodków jako nadwy˝ki Êrodków pieni´˝nych na rachunku bie˝àcym bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego, wynikajàcej z rozliczeƒ
kredytów i po˝yczek z lat ubieg∏ych.
Art. 113. 1. ¸àczna kwota przypadajàcych do sp∏aty w danym roku bud˝etowym rat kredytów i po˝yczek
oraz potencjalnych sp∏at kwot wynikajàcych z udzielonych przez jednostki samorzàdu terytorialnego por´czeƒ wraz z nale˝nymi w danym roku odsetkami od
tych kredytów i po˝yczek, oraz nale˝nych odsetek
i dyskonta, a tak˝e przypadajàcych w danym roku bud˝etowym wykupów papierów wartoÊciowych emitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego,
nie mo˝e przekroczyç 15% planowanych na dany rok
bud˝etowy dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 12
ust. 1 pkt 2 lit. b, przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 12% planowanych
dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego, chyba
˝e obcià˝enia te w ca∏oÊci wynikajà z zobowiàzaƒ zaciàgni´tych przed datà og∏oszenia tej relacji.
Art. 114. ¸àczna kwota d∏ugu jednostki samorzàdu
terytorialnego na koniec roku bud˝etowego nie mo˝e
przekraczaç 60% dochodów tej jednostki w tym roku
bud˝etowym.
Art. 115. 1. Regionalne izby obrachunkowe przedstawiajà opinie w sprawach:
1) mo˝liwoÊci sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorzàdu terytorialnego;
2) prawid∏owoÊci za∏àczonej do bud˝etu prognozy
kwoty d∏ugu jednostki samorzàdu terytorialnego,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem zapewnienia
przestrzegania przepisów ustawy dotyczàcych
uchwalania i wykonywania bud˝etów lat nast´pnych.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1, powinny byç
opublikowane w terminie miesiàca od dnia przekazania uchwa∏y bud˝etowej jednostki samorzàdu teryto———————
95)
96)

97)

W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 96.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; wejdzie w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Dodany przez art. 55 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.
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rialnego do regionalnej izby obrachunkowej, w trybie
przewidzianym dla opublikowania uchwa∏y bud˝etowej.
3. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby
obrachunkowej wymagana jest odpowiednia uchwa∏a
jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 116. 1. W bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego mogà byç tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna.
2. Rezerwy celowe sà tworzone na wydatki, których
szczegó∏owy podzia∏ na pozycje klasyfikacji bud˝etowej nie mo˝e byç dokonany w okresie opracowywania
bud˝etu.
3. Suma rezerw celowych nie mo˝e przekroczyç 5%
wydatków bud˝etu.
4. Rezerwa ogólna nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 1% wydatków bud˝etu.
5. Rezerwami, o których mowa w ust. 1, dysponuje
zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 117. 1. Z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego mogà byç udzielane dotacje przedmiotowe
dla zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wed∏ug stawek jednostkowych.
2. Kwoty i zakres dotacji, o których mowa w ust. 1,
okreÊla uchwa∏a bud˝etowa.
3. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 117a.98) Z bud˝etu jednostek samorzàdu terytorialnego mo˝e byç udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorzàdu terytorialnego.
Art. 118.99) 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedzia∏ajàce w celu osiàgni´cia
zysku mogà otrzymywaç z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego dotacje na cele publiczne zwiàzane
z realizacjà zadaƒ tej jednostki.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast´puje
na podstawie umowy jednostki samorzàdu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. Przepis
art. 71 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
3. Tryb post´powania o udzielenie dotacji, sposób
jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania okreÊla w drodze uchwa∏y organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego, zapewniajàc jawnoÊç post´powania o udzielenie dotacji i jej
rozliczenia.
———————
98)

99)

Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 13 paêdziernika 2000 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.
W brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 14.

Poz. 148
Rozdzia∏ 2

Opracowywanie i uchwalanie bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego
Art. 119. Przygotowanie projektu uchwa∏y bud˝etowej wraz z objaÊnieniami, a tak˝e inicjatywa w sprawie
zmian tej uchwa∏y, nale˝à do wy∏àcznej kompetencji
zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 120. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego opracowuje informacj´ o stanie mienia komunalnego, zawierajàcà:
1) dane dotyczàce przys∏ugujàcych jednostce samorzàdu terytorialnego praw w∏asnoÊci;
2) dane dotyczàce innych ni˝ w∏asnoÊç praw majàtkowych, w tym w szczególnoÊci o ograniczonych prawach rzeczowych, u˝ytkowaniu wieczystym, wierzytelnoÊciach, udzia∏ach w spó∏kach, akcjach oraz
o posiadaniu;
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
w zakresie okreÊlonym w pkt 1 i 2, od dnia z∏o˝enia
poprzedniej informacji;
4) dane o dochodach uzyskanych z tytu∏u wykonywania prawa w∏asnoÊci i innych praw majàtkowych
oraz z wykonywania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach majàcych
wp∏yw na stan mienia komunalnego.
Art. 121. 1. Projekt uchwa∏y bud˝etowej wraz z objaÊnieniami oraz informacj´, o której mowa w art. 120, zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przedstawia:
1) regionalnej izbie obrachunkowej — celem zaopiniowania,
2) organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego
— najpóêniej do dnia 15 listopada roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy.
2. Opini´ regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwa∏y bud˝etowej zarzàd jednostki samorzàdu
terytorialnego jest obowiàzany przedstawiç, przed
uchwaleniem bud˝etu, organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. W przypadku gdy dochody i wydatki paƒstwa
okreÊla ustawa o prowizorium bud˝etowym, organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego, na wniosek zarzàdu, mo˝e uchwaliç prowizorium bud˝etowe
jednostki samorzàdu terytorialnego na okres obj´ty
prowizorium bud˝etowym paƒstwa.
Art. 122. Uchwa∏´ bud˝etowà organ stanowiàcy
jednostki samorzàdu terytorialnego uchwala przed
rozpocz´ciem roku bud˝etowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — nie póêniej ni˝ do dnia
31 marca roku bud˝etowego.
Art. 123. 1. Do czasu uchwalenia uchwa∏y bud˝etowej, jednak nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca roku bud˝etowego, podstawà gospodarki finansowej jest projekt uchwa∏y bud˝etowej przedstawiony organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego.
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Poz. 148

2. Bez zgody zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego organ stanowiàcy nie mo˝e wprowadziç
w projekcie uchwa∏y bud˝etowej jednostki samorzàdu
terytorialnego zmian powodujàcych zmniejszenie dochodów lub zwi´kszenie wydatków i jednoczeÊnie
zwi´kszenie deficytu bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

11) dochody i wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieƒ mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego, w bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego, której powierzono realizacj´ tych zadaƒ.

3. W przypadku nieuchwalenia uchwa∏y bud˝etowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna
izba obrachunkowa w terminie do dnia 30 kwietnia roku bud˝etowego ustala bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego w zakresie obowiàzkowych zadaƒ w∏asnych oraz zadaƒ zleconych. Do dnia ustalenia bud˝etu przez regionalnà izb´ obrachunkowà podstawà gospodarki finansowej jest projekt uchwa∏y, o której mowa w ust. 1.

1) upowa˝nienie dla zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego do zaciàgania kredytów i po˝yczek
oraz emisji papierów wartoÊciowych na pokrycie
wyst´pujàcego w ciàgu roku bud˝etowego deficytu bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego;

Art. 124. 1. Uchwa∏a bud˝etowa jednostki samorzàdu terytorialnego okreÊla:
1) prognozowane dochody jednostki samorzàdu terytorialnego wed∏ug wa˝niejszych êróde∏ i dzia∏ów
klasyfikacji;
2) wydatki bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego w podziale na dzia∏y i rozdzia∏y klasyfikacji wydatków, z wyodr´bnieniem:
a) wydatków bie˝àcych, w tym w szczególnoÊci:
— wynagrodzeƒ i pochodnych od wynagrodzeƒ,
— dotacji,
— wydatków na obs∏ug´ d∏ugu jednostki samorzàdu terytorialnego,
— wydatków z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji
udzielonych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego,
b) wydatków majàtkowych;
3) êród∏a pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwy˝ki bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego;
4) wydatki zwiàzane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodr´bnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
4a)100) wydatki na programy i projekty realizowane ze
Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2a;
5) plany przychodów i wydatków zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych i Êrodków specjalnych;
6) plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
7) upowa˝nienia dla zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego do zaciàgania d∏ugu oraz do sp∏at zobowiàzaƒ jednostki samorzàdu terytorialnego;
8) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
9) dochody i wydatki zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej i innych zadaƒ zleconych
jednostce samorzàdu terytorialnego ustawami;
10) dotacje;
———————
100)

Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

2. Uchwa∏a bud˝etowa jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e zawieraç:

2) upowa˝nienie dla zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego do dokonywania zmian w bud˝ecie,
w zakresie okreÊlonym w art. 128 ust. 2;
3) inne postanowienia dotyczàce wykonywania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. W uchwale bud˝etowej gminy okreÊla si´ tak˝e
dochody z tytu∏u wydawania zezwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych i wydatki na realizacj´ zadaƒ
okreÊlonych w programie profilaktyki i rozwiàzywania
problemów alkoholowych.
4. Uchwa∏a bud˝etowa gminy mo˝e równie˝ okreÊlaç:
1) wydatki jednostek pomocniczych gminy;
2) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach bud˝etu gminy.
Rozdzia∏ 3
Wykonywanie bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego
Art. 125. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania
projektu uchwa∏y bud˝etowej organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przekazuje podleg∏ym jednostkom informacje niezb´dne do opracowania projektów ich planów finansowych.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowujà
projekty planów finansowych w terminie 30 dni od
dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1, nie
póêniej jednak ni˝ do dnia 22 grudnia.
Art. 126. 1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia
uchwa∏y bud˝etowej zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego:
1) opracowuje uk∏ad wykonawczy bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w art. 89 ust. 2;
2) przekazuje podleg∏ym jednostkom informacje
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokoÊci dotacji i wp∏at do
bud˝etu;
3) opracowuje plan finansowy zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu terytorialnego ustawami, przyjmujàc jako podstaw´ dla tego planu kwot´ dotacji
przyznanych na ten cel w danym roku bud˝etowym
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oraz wielkoÊç dochodów zwiàzanych z realizacjà
tych zadaƒ, które podlegajà przekazaniu do bud˝etu paƒstwa.
2. Jednostki organizacyjne jednostki samorzàdu terytorialnego dostosowujà projekty planów do uchwa∏y bud˝etowej.
3. W planie finansowym urz´du jednostki samorzàdu terytorialnego ujmuje si´ wszystkie wydatki bud˝etowe nieuj´te w planach finansowych innych jednostek bud˝etowych, w tym wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem organu stanowiàcego i zarzàdu jednostki
samorzàdu terytorialnego.
4. W planie, o którym mowa w ust. 3, ujmuje si´ tak˝e:
1) dotacje dla zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek bud˝etowych;
2) pozosta∏e dotacje i Êrodki przekazywane na rzecz
bud˝etów innych jednostek samorzàdu terytorialnego i zwiàzków komunalnych;
3) wp∏aty na rzecz zwiàzków jednostek samorzàdu terytorialnego;
4) p∏atnoÊci oraz sk∏adki wp∏acane na rzecz instytucji
krajowych i zagranicznych.
5. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady, tryb i terminy opracowywania planów finansowych zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorzàdu terytorialnego dotacji
celowych na realizacj´ tych zadaƒ.
6. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 5, Minister Finansów okreÊli w szczególnoÊci:
1) terminy przekazywania jednostkom samorzàdu terytorialnego przez dysponentów cz´Êci bud˝etowych informacji o kwocie dotacji celowych;
2) szczegó∏owoÊç, z jakà jest opracowywany plan finansowy.
Art. 127. 1.101) Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, okreÊlonych uchwa∏à bud˝etowà, dochodów i wydatków
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.
2.102) Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego
kontroluje przestrzeganie, przez podleg∏e i nadzorowane
przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1.
3.103) Kontrola, o której mowa w ust. 2, obejmuje
w ka˝dym roku co najmniej 5% wydatków podleg∏ych
jednostek organizacyjnych.

Art. 128. 1.104) W toku wykonywania bud˝etu zarzàd mo˝e dokonywaç zmian w planie dochodów i wydatków bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego,
polegajàcych na:
1) zmianach planu dochodów i wydatków zwiàzanych
z wprowadzanymi w trakcie roku bud˝etowego
zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych
z bud˝etu paƒstwa oraz z bud˝etów innych jednostek samorzàdu terytorialnego;
2) przenoszeniu wydatków z rezerw bud˝etowych,
zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;
3) zmianach w planie dochodów jednostki samorzàdu
terytorialnego, wynikajàcych ze zmian kwot subwencji w wyniku podzia∏u rezerw.
2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e upowa˝niç zarzàd do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków,
z wy∏àczeniem przeniesieƒ wydatków mi´dzy dzia∏ami;
2) przekazania niektórych uprawnieƒ do dokonywania
przeniesieƒ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorzàdu terytorialnego.
2a.105) Zarzàd mo˝e, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu, dokonaç zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujàcy przeniesieƒ planowanych wydatków na podstawie uprawnieƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wprowadzajàc zmiany w planach finansowych informujà
o dokonanych przeniesieniach zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 129. 1. W toku wykonywania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego obowiàzujà odpowiednio
zasady gospodarki finansowej okreÊlone w art. 92.
2. Pobrane przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu terytorialnego ustawami, zarzàd
jednostki samorzàdu terytorialnego odprowadza na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa w trybie i terminie
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Finansów,
o którym mowa w art. 126 ust. 5.
Art. 130. 1. Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego, z zastrze˝eniem art. 102 ust. 2.
2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e ustaliç wykaz wydatków, do których nie

———————

———————

101)

104)

102)

103)

Oznaczenie ustalone przez art. 6 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
Dodany przez art. 6 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 6 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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105)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia
14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2001
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1623),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 104.
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stosuje si´ przepisu ust. 1, oraz okreÊliç ostateczny
termin dokonania ka˝dego wydatku uj´tego w tym
wykazie.
3. ¸àcznie z wykazem wydatków, które nie wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego, organ stanowiàcy
ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na
dzia∏y i rozdzia∏y klasyfikacji wydatków z wyodr´bnieniem wydatków majàtkowych.
4. Ârodki finansowe na wydatki uj´te w wykazie,
o którym mowa w ust. 3, sà gromadzone na wyodr´bnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 131. 1. W przypadkach okreÊlonych w art. 100
ust. 1 zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e
podjàç decyzj´ o blokowaniu planowanych wydatków
bud˝etowych.
2. O podj´tej decyzji zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego zawiadamia organ stanowiàcy jednostki
samorzàdu terytorialnego.
3. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w∏aÊciwej
do spraw bud˝etu, przenieÊç zablokowane kwoty wydatków do rezerwy celowej, z tym ˝e decyzje o przeznaczeniu tych Êrodków podejmuje organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 132. Kierownik jednostki bud˝etowej jednostki
samorzàdu terytorialnego mo˝e, w celu realizacji zadaƒ, zaciàgaç zobowiàzania pieni´˝ne do wysokoÊci
kwot wydatków okreÊlonych w zatwierdzonym planie
finansowym jednostki.
Art. 133. 1.106) CzynnoÊci prawnych polegajàcych
na zaciàganiu kredytów i po˝yczek oraz udzielaniu po˝yczek, por´czeƒ i gwarancji oraz emisji papierów wartoÊciowych dokonujà dwaj cz∏onkowie zarzàdu wskazani w uchwale przez zarzàd, z zastrze˝eniem ust. 1a.
Dla wa˝noÊci tych czynnoÊci konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorzàdu terytorialnego.
1a.107)

CzynnoÊci prawnych, o których mowa
w ust. 1, w gminie dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczàcego zarzàdu
jednostki samorzàdu terytorialnego, z wyjàtkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowi∏oby przest´pstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powia-
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damia o tym organ stanowiàcy i regionalnà izb´ obrachunkowà.
Art. 134. 1. Bankowà obs∏ug´ bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez
organ stanowiàcy danej jednostki w trybie okreÊlonym
w przepisach o zamówieniach publicznych.
2. Zasady wykonywania obs∏ugi bankowej okreÊla
umowa zawarta mi´dzy zarzàdem jednostki samorzàdu terytorialnego a bankiem.
3. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e upowa˝niç zarzàd danej jednostki do lokowania wolnych Êrodków bud˝etowych na rachunkach w innych bankach.
4. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e w granicach upowa˝nieƒ zawartych w uchwale bud˝etowej zaciàgaç kredyty bankowe w wybranych
przez siebie bankach.
Art. 135. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przedstawia organowi stanowiàcemu jednostki
samorzàdu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacj´ o przebiegu wykonania bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego za I pó∏rocze,
w terminie do dnia 31 sierpnia.
2. Zakres i form´ informacji, o której mowa w ust. 1,
okreÊla organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 136. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przedstawia organowi stanowiàcemu sprawozdanie roczne z wykonania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, zawierajàce zestawienie dochodów
i wydatków wynikajàce z zamkni´ç rachunków bud˝etów jednostki samorzàdu terytorialnego, w terminie do
dnia 31 marca nast´pnego roku, w szczegó∏owoÊci nie
mniejszej ni˝ w uchwale bud˝etowej, i przesy∏a regionalnej izbie obrachunkowej.
2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego w terminie do
dnia 30 kwietnia roku nast´pnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwa∏´ w sprawie udzielenia
absolutorium organowi wykonawczemu.
DZIA¸ V
OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

———————
106)

107)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 83 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu
terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r., zgodnie z art. 102 tej ustawy.
Dodany przez art. 83 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika
1998 r., zgodnie z art. 102 tej ustawy.

Rozdzia∏ 1
Zasady odpowiedzialnoÊci
Art. 137. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszà pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujàce Êrodkami publicznymi, w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie Êrodkami publicznymi
przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
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Art. 138. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest pope∏nienie czynu polegajàcego na:
1) zaniechaniu ustalenia nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa,
jednostki samorzàdu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a tak˝e pobraniu, ustaleniu lub dochodzeniu jej w wysokoÊci
ni˝szej ni˝ wynikajàca z prawid∏owego obliczenia
oraz niezgodnym z przepisami jej umorzeniu lub
dopuszczeniu do przedawnienia;
2) przekroczeniu zakresu upowa˝nienia do dokonywania wydatków ze Êrodków publicznych;
3) przekroczeniu uprawnieƒ do dokonania zmian
w bud˝ecie lub w planie jednostki bud˝etowej, zak∏adu bud˝etowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki bud˝etowej lub funduszu celowego;
4)108) niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu
Êrodków publicznych otrzymanych z rezerwy bud˝etowej, dotacji z bud˝etu, funduszu celowego
oraz ze Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i 2a;
5) niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu Êrodków funduszu celowego;
6) niedokonaniu pe∏nej i terminowej wp∏aty do bud˝etu przez zak∏ad bud˝etowy lub gospodarstwo pomocnicze jednostki bud˝etowej;
7) przekroczeniu zakresu upowa˝nienia do zaciàgni´cia zobowiàzaƒ obcià˝ajàcych bud˝et;
8) wyp∏aceniu wynagrodzeƒ w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikajàcego z ustaw szczególnych, a cià˝àcego na pracodawcy, obowiàzku pobrania, odprowadzenia lub op∏acenia Êwiadczeƒ lub sk∏adek;
9) naruszeniu zasad udzielania dotacji z bud˝etu;
10) przeznaczeniu dochodów uzyskanych przez jednostk´ bud˝etowà na wydatki ponoszone w tej jednostce;
11) dopuszczeniu si´ zw∏oki w regulowaniu zobowiàzaƒ jednostki sektora finansów publicznych powodujàcej uszczuplenie Êrodków publicznych wskutek zap∏aty odsetek za opóênienie w zap∏acie;
12) naruszeniu zasady, formy lub trybu post´powania
przy udzieleniu zamówienia publicznego, ustalonych ustawà, o której mowa w art. 28 ust. 4;
13) zaniechaniu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonaniu inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym;
14) wykazaniu w sprawozdaniu bud˝etowym danych
niezgodnych z danymi wynikajàcymi z ewidencji
ksi´gowej;
15) zaniechaniu przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
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oraz zawinionej zw∏oce w prowadzeniu przez komisj´ orzekajàcà post´powania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
17) zw∏oce lub zaniechaniu wykonania prawomocnego
orzeczenia komisji orzekajàcej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
18)109) przyznaniu lub przekazaniu Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
jest równie˝ dopuszczenie przez kierownika jednostki
lub innego prze∏o˝onego do uszczuplenia wp∏ywów
nale˝nych bud˝etowi paƒstwa lub bud˝etowi jednostki
samorzàdu terytorialnego wskutek zaniedbaƒ w przedmiocie organizacji pracy i kierowania jednostkà.
3. Kierownik jednostki lub inny prze∏o˝ony pracownika ponosi odpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tak˝e w przypadku dopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
przez zaniedbanie obowiàzków w zakresie nadzoru.
Art. 139. 1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dzia∏anie okreÊlone w art. 138
w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7 i 10, podj´te wy∏àcznie w celu zapobie˝enia szkodzie w mieniu publicznym lub usuni´cia takiej szkody albo ograniczenia spo∏ecznych skutków zdarzenia losowego.
2. Przepisy art. 138 ust. 1 pkt 1 nie majà zastosowania do nale˝noÊci podatkowych oraz do nale˝noÊci celnych pobieranych w ruchu osobowym.
Art. 140. Nie dochodzi si´ odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za czyn
okreÊlony w art. 138 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 7 i 11 polegajàcy
na uszczupleniu Êrodków publicznych, przekroczeniu
uprawnieƒ do ich wydatkowania lub zaciàgni´cia zobowiàzaƒ o kwot´ nieprzekraczajàcà ∏àcznie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia og∏oszonego
przed dniem wydania orzeczenia przez komisj´ orzekajàcà przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118,
poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r.
Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75,
poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1146).
Art. 141. 1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ponoszona zarówno za
umyÊlne, jak i nieumyÊlne dzia∏ania i zaniechania, chyba ˝e naruszenia nie mo˝na by∏o uniknàç mimo do∏o˝enia najwy˝szej starannoÊci, wymaganej od osób odpowiedzialnych za dobro finansów publicznych.

16) zawinionej zw∏oce w z∏o˝eniu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych wniosku o ukaranie

2. UmyÊlne naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar pope∏nienia czynu zabronionego, to jest chce go pope∏niç

———————

———————

108)

109)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.
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albo przewidujàc mo˝liwoÊç jego pope∏nienia na to si´
godzi.
3. NieumyÊlne naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachodzi, je˝eli sprawca nie majàc zamiaru
jego pope∏nienia, pope∏nia je jednak na skutek niezachowania ostro˝noÊci wymaganej w danych okolicznoÊciach, mimo ˝e mo˝liwoÊç pope∏nienia czynu karalnego przewidywa∏ albo móg∏ przewidzieç.
Art. 142. W sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 2, art. 4, art. 7 i art. 17 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
— Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r.
Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6,
poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz.100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72,
poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332
i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r.
Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310
i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60,
poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104,
poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123,
poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r.
Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852,
Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100,
poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128,
poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19,
poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145).
Art. 143. 1. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezale˝na od innej odpowiedzialnoÊci okreÊlonej przepisami prawa, z zastrze˝eniem przepisów ust. 2 i 3.
2. W razie wszcz´cia post´powania karnego lub
karnego skarbowego w zwiàzku z przest´pstwem stanowiàcym równoczeÊnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, post´powanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawiesza si´ do czasu zakoƒczenia post´powania karnego lub karnego skarbowego.
3. W razie prawomocnego skazania za przest´pstwo stanowiàce równie˝ naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wszcz´te post´powanie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych podlega umorzeniu;
nie podlegajà Êciàgni´ciu wymierzone i niewyegzekwowane kary pieni´˝ne.
Art. 144. Pracownik, który otrzyma∏ do wykonania
polecenie naruszajàce dyscyplin´ finansów publicznych, nie ponosi odpowiedzialnoÊci, je˝eli przed wykonaniem polecenia zg∏osi∏ pisemnie swojemu prze∏o˝onemu odpowiednie zastrze˝enie i, pomimo tego zastrze˝enia, otrzyma∏ pisemne potwierdzenie polecenia;
w tym przypadku odpowiedzialnoÊç ponosi kierownik
jednostki lub inny prze∏o˝ony pracownika, który wyda∏
takie polecenie. Pisemne polecenie nie zwalnia pracownika od odpowiedzialnoÊci w przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowi przest´pstwo lub wykroczenie.
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Art. 145. 1. Prawomocne orzeczenie lub postanowienie komisji orzekajàcej stwierdzajàce, ˝e nastàpi∏o
istotne uchybienie w czynnoÊciach organu paƒstwowego, samorzàdowego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, sprzyjajàce naruszaniu dyscypliny finansów publicznych, przekazuje si´ do wiadomoÊci Ministrowi Finansów.
2. Je˝eli uchybienia, o którym mowa w ust. 1, dopuÊci∏ si´ sprawca naruszenia dyscypliny finansów publicznych, komisja orzekajàca, poza wymierzeniem kary, wyst´puje w orzeczeniu do jego pracodawcy o rozwa˝enie celowoÊci dalszego zatrudniania ukaranego
na zajmowanym stanowisku i zawiadamia o tym Ministra Finansów.
Art. 146. 1. KaralnoÊç naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏y 3 lata; je˝eli w tym okresie wszcz´to
post´powanie, karalnoÊç naruszenia dyscypliny finansów publicznych ustaje z up∏ywem 2 lat od daty
wszcz´cia post´powania.
2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygni´cia, orzekanie przedawnia si´ po up∏ywie 2 lat od daty
uchylenia prawomocnego rozstrzygni´cia.
3. Stwierdzenie niewa˝noÊci lub uchylenie prawomocnego rozstrzygni´cia na niekorzyÊç obwinionego
nie mo˝e nastàpiç, je˝eli od daty jego uprawomocnienia up∏yn´∏o 6 miesi´cy.
4. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci i nie uchyla prawomocnego rozstrzygni´cia, je˝eli od dnia jego uprawomocnienia up∏ynà∏ rok.
5. Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci prawomocnego
orzeczenia o ukaraniu po zatarciu kary.
Rozdzia∏ 2
Kary
Art. 147. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieni´˝na;
4) zakaz pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàzanych
z dysponowaniem Êrodkami publicznymi na okres
od roku do 5 lat od dnia uprawomocnienia orzeczenia.
2. Kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wysokoÊci od jednomiesi´cznego do trzymiesi´cznego wynagrodzenia
pracowniczego, o którym mowa w art. 140, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Je˝eli wynagrodzenie osoby dopuszczajàcej si´
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nale˝ny
w roku, w którym czyn pope∏niono, jest wy˝sze od wynagrodzenia, o którym mowa w art. 140, kar´ pieni´˝nà wymierza si´ w wysokoÊci od jednomiesi´cznego
do trzymiesi´cznego wy˝szego wynagrodzenia.
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4. Kar´ przewidzianà w ust. 1 pkt 4 wymierza si´
wy∏àcznie w przypadkach ra˝àcego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przewidzianego w art. 138
ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 i 12.
5. Ukaranie karà przewidzianà w ust. 1 pkt 4 wyklucza, przez czas okreÊlony w orzeczeniu o ukaraniu,
mo˝liwoÊç pe∏nienia funkcji:
1) kierownika, zast´pcy kierownika lub dyrektora generalnego,
2) cz∏onka zarzàdu,
3) skarbnika, g∏ównego ksi´gowego lub zast´pcy
g∏ównego ksi´gowego,
4) kierownika lub zast´pcy kierownika komórki bezpoÊrednio odpowiedzialnej za wykonywanie bud˝etu
lub planu finansowego
jednostki sektora finansów publicznych.
Art. 148. 1. Komisja orzekajàca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierza kar´ wed∏ug swego uznania, w granicach przewidzianych
w ustawie, bioràc pod uwag´ stopieƒ winy oraz skutki
i stopieƒ szkodliwoÊci czynu dla ∏adu finansów publicznych, uwzgl´dniajàc cele kary w zakresie spo∏ecznego
oddzia∏ywania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiàgnàç w stosunku do ukaranego.
2. W przypadku stwierdzenia umyÊlnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz w przypadku, gdy dana osoba by∏a ju˝ przed pope∏nieniem czynu
karana za naruszenie dyscypliny bud˝etowej lub dyscypliny finansów publicznych, wymierza si´ kar´ surowszà ni˝ upomnienie.
3. Je˝eli obwiniony dopuÊci∏ si´ kilku czynów,
a sprawa o te czyny jest obj´ta jednym post´powaniem,
wymierza si´ jednà kar´ ∏àcznà za wszystkie czyny.
Art. 149. 1. OkolicznoÊci wp∏ywajàce na wymiar kary uwzgl´dnia si´ tylko co do osoby, której dotyczà.
2. Wymierzajàc kar´, organ orzekajàcy uwzgl´dnia
pobudki, okolicznoÊci i sposób dzia∏ania, jak równie˝
w∏aÊciwoÊci, warunki osobiste i majàtkowe sprawcy,
sta˝ pracy i doÊwiadczenie zawodowe oraz zachowanie
si´ po pope∏nieniu czynu.
3. Jako okolicznoÊci ∏agodzàce uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci:
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3) uprzednie ukaranie sprawcy za czyn podobnego rodzaju.
Art. 150. 1. W przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie mo˝na, bioràc pod uwag´ charakter i okolicznoÊci czynu lub w∏aÊciwoÊci i warunki
osobiste sprawcy, zastosowaç nadzwyczajne z∏agodzenie kary lub odstàpiç od wymierzania kary.
2. Nadzwyczajne z∏agodzenie kary polega na wymierzeniu kary poni˝ej dolnej granicy ustawowego zagro˝enia albo kary ∏agodniejszego rodzaju.
3. Odstàpienia od wymierzenia kary nie stosuje si´
wobec sprawcy umyÊlnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub sprawcy karanego uprzednio
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Art. 151. 1. Ukaranie pracownika jednostki sektora
finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karà nagany lub karà pieni´˝nà jest
równoznaczne z jego ujemnà ocenà kwalifikacyjnà,
przewidzianà w odr´bnych ustawach, i rodzi skutki
w tych ustawach przewidziane.
2. Pracownik jednostki sektora finansów publicznych ponownie ukarany za naruszenie dyscypliny bud˝etowej lub dyscypliny finansów publicznych traci
prawo do wyró˝nieƒ, premii pieni´˝nych regulaminowych i uznaniowych do czasu zatarcia kary.
3. Ukaranie pracownika jednostki spoza sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ogranicza praw Skarbu Paƒstwa
ani praw jednostki samorzàdu terytorialnego do dochodzenia wyrównania uszczerbku Êrodków publicznych.
4. Prawomocne ukaranie karà przewidzianà
w art. 147 ust. 1 pkt 4 podlega rejestracji w rejestrze
prowadzonym przez G∏ównà Komisj´ Orzekajàcà
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów przez czas, na jaki orzeczono zakaz pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi.
5. Przed nawiàzaniem stosunku pracy z osobà, której powierzona ma byç funkcja wymieniona w art. 147
ust. 5, pracodawca wyst´puje do G∏ównej Komisji
Orzekajàcej z pytaniem, czy kandydat figuruje w rejestrze, o jakim mowa w ust. 4.

1) dzia∏anie z pobudek zas∏ugujàcych na uwzgl´dnienie;
2) wyró˝nianie si´ przez sprawc´, przed pope∏nieniem
czynu karalnego, spe∏nianiem obowiàzków, zw∏aszcza obowiàzków zawodowych;
3) przyczynienie si´ do usuni´cia szkodliwych nast´pstw swego czynu lub podj´cie o to staraƒ.
4. Jako okolicznoÊci obcià˝ajàce uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci:
1) dzia∏anie sprawcy w celu osiàgni´cia bezprawnej korzyÊci majàtkowej lub z innych nagannych pobudek;
2) dzia∏anie w sposób zas∏ugujàcy na szczególne pot´pienie lub z zaniechaniem obowiàzku szczególnej
starannoÊci zawodowej;

Art. 152. 1. Ka˝dy uznany za winnego naruszenia
dyscypliny finansów publicznych zwraca — na rzecz
Skarbu Paƒstwa — koszty post´powania. Koszty te
okreÊla si´ rycza∏towo w wysokoÊci 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 140.
2. W przypadku uniewinnienia obwinionego lub
umorzenia post´powania koszty post´powania ponosi
Skarb Paƒstwa.
3. Rozstrzygni´cie o zwrocie kosztów post´powania zamieszcza si´ w orzeczeniu lub postanowieniu.
4. Kary pieni´˝ne i zwrot kosztów post´powania egzekwuje si´ na rzecz Skarbu Paƒstwa w trybie ustalo-
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nym ustawà o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 153. 1.110) Przewodniczàcy organu orzekajàcego w pierwszej instancji kieruje do wykonania prawomocne rozstrzygni´cia.
2. Prawomocne rozstrzygni´cie dor´cza si´ obwinionemu, oskar˝ycielowi pierwszej instancji, kierownikowi jednostki, której rozstrzygni´cie dotyczy, i jednostki, w której zatrudniony jest ukarany, lub, je˝eli kar´ na∏o˝ono na kierownika jednostki, jednostce nadrz´dnej. Przekazujàc prawomocne orzeczenie o ukaraniu poucza si´ kierownika jednostki o skutkach ukarania, przewidzianych w art. 151.
Art. 154. 1. Nie mo˝na wykonaç kary za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych ani egzekwowaç
orzeczonych kosztów post´powania, je˝eli od dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia up∏ynà∏ rok.
Przedawnienie wykonania kary pieni´˝nej nie biegnie
w okresie odroczenia tej kary lub jej sp∏aty w ustalonych ratach.

Rozdzia∏ 3
Strony i komisje orzekajàce
Art. 158. 1. Stronami post´powania w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà obwiniony i rzecznik dyscypliny finansów publicznych jako oskar˝yciel.
2. Obwinionym jest osoba, wobec której rzecznik
dyscypliny finansów publicznych z∏o˝y∏ wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Obwiniony mo˝e korzystaç z pomocy obroƒcy.
Art. 159. 1. G∏ównego rzecznika dyscypliny finansów
publicznych oraz jego zast´pców powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów.
2. G∏ówny rzecznik dyscypliny finansów publicznych
jest w zakresie sprawowanej funkcji prze∏o˝onym rzeczników dyscypliny finansów publicznych w∏aÊciwych
w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji.

2. Przedawnienie wykonania i zatarcie kary przewidzianej w art. 147 ust. 1 pkt 4, orzeczonej na czas d∏u˝szy ni˝ 2 lata, nast´puje po up∏ywie czasu, na jaki jà orzeczono, poczynajàc od uprawomocnienia orzeczenia.

3. Rzeczników dyscypliny finansów publicznych
w∏aÊciwych w pierwszej instancji i ich zast´pców powo∏uje i odwo∏uje g∏ówny rzecznik dyscypliny finansów publicznych.

Art. 155. 1. Zatarcie kary za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych nast´puje z mocy prawa, je˝eli
od wykonania kary lub przedawnienia jej wykonania
up∏yn´∏y dwa lata.

Art. 160. 1. Organami orzekajàcymi pierwszej instancji, z zastrze˝eniem art. 161, sà:

2. Na wniosek ukaranego, jego prze∏o˝onego lub
kierownika jednostki nadrz´dnej, poparty przez g∏ównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych, Minister Finansów mo˝e, z wy∏àczeniem pracowników organów wymienionych w art. 161, postanowiç o zatarciu
kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, za˝alenie nie przys∏uguje.
Art. 156. 1. Prezes Rady Ministrów mo˝e, z wy∏àczeniem pracowników organów wymienionych w art. 161,
z∏agodziç, darowaç lub darowaç i puÊciç w niepami´ç
prawomocnie orzeczonà kar´ za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
2. Wyegzekwowana kara pieni´˝na oraz koszty post´powania nie ulegajà zwrotowi.

1) resortowe komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrach lub przewodniczàcych komitetów wchodzàcych w sk∏ad Rady Ministrów oraz komisja orzekajàca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wojewodach;
3) komisje orzekajàce w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych
izbach obrachunkowych.
2. Organem orzekajàcym w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych drugiej instancji jest
G∏ówna Komisja Orzekajàca przy Ministrze Finansów.
3. Komisje orzekajàce, wymienione w ust. 1:
1) w pkt 1 — sà w∏aÊciwe w sprawach dotyczàcych realizacji bud˝etu w zakresie dzia∏ów administracji
rzàdowej, którymi kieruje lub które nadzoruje minister albo przewodniczàcy komitetu wchodzàcy
w sk∏ad Rady Ministrów;

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, za˝alenie nie przys∏uguje.

2) w pkt 2 — sà w∏aÊciwe w sprawach dotyczàcych realizacji bud˝etu wojewody;

Art. 157. W stosunku do pracowników organów
wymienionych w art. 161 uprawnienia, o których mowa w art. 155 ust. 2 i art. 156 ust. 1, przys∏ugujà kierownikom tych organów.

3) w pkt 3 — sà w∏aÊciwe w sprawach dotyczàcych realizacji bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 161. 1.111) Organem orzekajàcym w pierwszej
instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-

———————
110)

W brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 30 listopada 2001 r.

———————
111)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 2 ustawy,
wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 65, i art. 17
pkt 2 ustawy wymienionej jako czwarta w odnoÊniku 65;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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sów publicznych, w zakresie dotyczàcym Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sàdu Najwy˝szego, Naczelnego
Sàdu Administracyjnego, Trybuna∏u Konstytucyjnego,
Krajowej Rady Sàdownictwa, Najwy˝szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Paƒstwowej Inspekcji Pracy i jednostek im podleg∏ych lub przez nich
nadzorowanych, jest wspólna komisja orzekajàca powo∏ana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
spoÊród kandydatów w∏asnych oraz zg∏oszonych przez
Marsza∏ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu, Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego, G∏ównego Inspektora Pracy, Prezesów Sàdów i Trybuna∏u.
2. Przewodniczàcego i zast´pców przewodniczàcego komisji, o której mowa w ust. 1, powo∏uje i odwo∏uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spoÊród jej
cz∏onków, a rzecznika dyscypliny finansów publicznych
w∏aÊciwego w tym zakresie i jego zast´pc´ powo∏uje
i odwo∏uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spoÊród kandydatów przedstawionych przez organy wymienione w ust. 1.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w uzgodnieniu z organami wymienionymi w ust. 1, mo˝e ustaliç,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczególne zasady organizacji pracy i tryb post´powania przed wspólnà komisjà orzekajàcà oraz zasady wykonywania prawomocnych rozstrzygni´ç;
2) tryb dzia∏ania rzecznika dyscypliny finansów publicznych w∏aÊciwego w sprawach rozpoznawanych przez wspólnà komisj´ orzekajàcà;
3) zakres jawnoÊci rozpraw prowadzonych przez
wspólnà komisj´ orzekajàcà.
4. Siedzib´, warunki materialno-techniczne, obs∏ug´ prawnà i administracyjnà dzia∏ania wspólnej komisji i rzecznika dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 2, zapewnia Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponosi ona tak˝e wydatki
zwiàzane z ich funkcjonowaniem.
Art. 162. 1. W sk∏ad komisji orzekajàcych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
wchodzà: przewodniczàcy, jego zast´pcy i cz∏onkowie.
2. Przewodniczàcego, jego zast´pców i pozosta∏ych
cz∏onków komisji pierwszej instancji powo∏uje i odwo∏uje odpowiednio w∏aÊciwy minister, przewodniczàcy
komitetu wchodzàcy w sk∏ad Rady Ministrów, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.
3. Tryb powo∏ania przewodniczàcego, zast´pców
przewodniczàcego i cz∏onków komisji orzekajàcej przy
regionalnej izbie obrachunkowej okreÊla ustawa z dnia
7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
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kowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).
4. Przewodniczàcego i zast´pców przewodniczàcego G∏ównej Komisji Orzekajàcej powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów,
a cz∏onków komisji powo∏uje i odwo∏uje Minister Finansów.
Art. 163. 1. Cz∏onkowie komisji orzekajàcych
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych sà w zakresie orzekania niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom.
2. Kadencja komisji trwa 4 lata.
Art. 164. 1. Osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji
orzekajàcych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznikom dyscypliny finansów publicznych i ich zast´pcom przys∏uguje rycza∏towe wynagrodzenie.
2. Cz∏onkom sk∏adu orzekajàcego komisji, oskar˝ycielowi i protokolantowi przys∏uguje rycza∏towe wynagrodzenie za udzia∏ w rozprawie lub posiedzeniu.
3. Kierownik jednostki b´dàcy pracodawcà osoby
powo∏anej w sk∏ad komisji orzekajàcej, a tak˝e pe∏niàcej funkcj´ rzecznika dyscypliny finansów publicznych
lub jego zast´pcy, obowiàzany jest zwolniç jà z obowiàzków s∏u˝bowych na czas niezb´dny do wywiàzania si´ ze sprawowanej funkcji. Pracownik jednostki
sektora finansów publicznych zachowuje prawo do
wynagrodzenia za ten czas.
Rozdzia∏ 4
Zasady post´powania
Art. 165. 1. Kierownik jednostki sektora finansów
publicznych (jednostki korzystajàcej ze Êrodków publicznych) oraz kierownik jednostki nadrz´dnej, a tak˝e
organ kontroli, obowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç w∏aÊciwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
2. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych mo˝e,
w celu ustalenia, czy istniejà podstawy do wystàpienia
z wnioskiem o ukaranie, i zebrania danych niezb´dnych do sporzàdzenia takiego wniosku albo do jego
uzupe∏nienia lub sprawdzenia faktów podanych w zawiadomieniu, w granicach swojej w∏aÊciwoÊci, wzywaç do z∏o˝enia zeznaƒ, wyjaÊnieƒ i opinii oraz do wydawania albo okazania przedmiotu lub dokumentu majàcego stanowiç niezb´dny dowód w sprawie.
Art. 166. 1. Post´powanie w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wszczyna przewodniczàcy komisji orzekajàcej pierwszej instancji na podstawie wniosku o ukaranie, z∏o˝onego przez rzecznika
dyscypliny finansów publicznych, Ministra Finansów,
Najwy˝szà Izb´ Kontroli lub prezesa regionalnej izby
obrachunkowej.
2. Wniosek o wszcz´cie post´powania, z∏o˝ony
przez Ministra Finansów lub Najwy˝szà Izb´ Kontroli,
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jest wià˝àcy dla rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
3. Oskar˝yciel nie mo˝e bez zgody G∏ównego
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych odstàpiç
od popierania wniosku o ukaranie z∏o˝onego przez prezesa regionalnej izby obrachunkowej.
Art. 167. 1. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku o ukaranie przewodniczàcy komisji orzekajàcej
pierwszej instancji wszczyna post´powanie, wyznacza
sk∏ad orzekajàcy i termin rozprawy lub wydaje postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania.
2. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania stronom oraz sk∏adajàcemu wniosek o ukaranie przys∏uguje za˝alenie.
3. O wszcz´ciu post´powania przewodniczàcy komisji orzekajàcej zawiadamia strony i tego, kto z∏o˝y∏
wniosek o ukaranie. Obwiniony wraz z zawiadomieniem o wszcz´ciu post´powania otrzymuje kopi´ wniosku o ukaranie. Kopi´ tego wniosku otrzymuje tak˝e
rzecznik dyscypliny finansów publicznych, je˝eli wniosek o ukaranie z∏o˝y∏ inny organ.
4. O wszcz´ciu post´powania zawiadamia si´ kierownika zak∏adu pracy obwinionego, a je˝eli sprawa
dotyczy kierownika zak∏adu — jednostk´ nadrz´dnà.
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Art. 170. W post´powaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 5—9, art. 10 § 1 pkt 1—5, 7 i 9,
art. 18, art. 18a, art. 18b, art. 18c, art. 21 § 4, art. 26 § 1
i 3, art. 28 § 1, 3 i 4, art. 30—31, art. 34—39, art. 46—51,
art. 52 § 1, art. 53—55, art. 57—58, art. 59 § 1, art. 60,
art. 62, art. 63 § 1, art. 79 § 2—5, art. 80, art. 84—86,
art. 89, art. 91, art. 93, art. 119—125, art. 126 § 1—3,
art. 127—128, art. 128a § 2, art. 129—134 i art. 135 § 1
i 2 Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia112) (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49,
poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234,
z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6,
poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100,
z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135,
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121,
Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32,
poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 102, poz. 643 i Nr 123,
poz. 779 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717).
Art. 171. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw obrony narodowej, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
oraz minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych mogà
w porozumieniu z Ministrem Finansów ustaliç, w drodze rozporzàdzenia, zakres jawnoÊci i tryb post´powania przed resortowà komisjà orzekajàcà w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Kierownik zak∏adu pracy obwinionego lub odpowiednio kierownik jednostki nadrz´dnej, zawiadomiony o wszcz´ciu post´powania w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, wstrzymuje, do czasu zakoƒczenia post´powania, wr´czenie obwinionemu wyró˝nieƒ, w tym zw∏aszcza odznaczeƒ paƒstwowych, zwiàzanych z pracà zawodowà.

2.113) Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii
Ministra Finansów i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu, mo˝e ustaliç,
w drodze rozporzàdzenia, zakres jawnoÊci i tryb post´powania przed resortowà komisjà orzekajàcà w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Art. 168. 1. Post´powanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne.

Art. 172. 1. Niewa˝noÊç prawomocnego rozstrzygni´cia niewa˝nego z mocy prawa stwierdza G∏ówna
Komisja Orzekajàca.

2. Ârodkami zaskar˝enia rozstrzygni´ç wydanych
przez komisje orzekajàce pierwszej instancji sà odwo∏ania lub za˝alenia.

2. Na wniosek Ministra Finansów G∏ówna Komisja
Orzekajàca mo˝e uchyliç prawomocne rozstrzygni´cie,
je˝eli jest ono sprzeczne z prawem lub oczywiÊcie nies∏uszne.

Art. 169. 1. Rozprawa przed komisjà orzekajàcà
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest jawna. W siedzibie komisji orzekajàcej wywiesza si´ zawiadomienie o terminie i przedmiocie rozprawy, w miejscu dost´pnym dla interesantów, co najmniej na 7 dni przed rozprawà.
2. Wy∏àczenie jawnoÊci rozprawy (lub cz´Êci rozprawy) przed komisjà orzekajàcà mo˝e nastàpiç wy∏àcznie:

Art. 173. 1.114) Na rozstrzygni´cia G∏ównej Komisji
Orzekajàcej w przedmiocie stwierdzenia niewa˝noÊci,
uchylenia prawomocnego rozstrzygni´cia oraz na prawomocne rozstrzygni´cia koƒczàce post´powanie
w toku instancji s∏u˝y skarga do Naczelnego Sàdu Ad———————
112)

1) ze wzgl´du na ochron´ tajemnicy paƒstwowej;
2) z uwagi na zagro˝enie spokoju i porzàdku publicznego.
3. Og∏oszenie orzeczenia w sprawie o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych odbywa si´ jawnie.
113)

4. Organ, przy którym powo∏ano komisj´ orzekajàcà, zapewnia warunki umo˝liwiajàce jawny przebieg
rozprawy.

114)

Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia utraci∏
moc z dniem 17 paêdziernika 2001 r., na podstawie art. 2
§ 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 2001 r.; przepisy Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia stosuje si´
nadal w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2003 r., zgodnie z art. 3 § 2 tej ustawy.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 196 ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 22.
W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 115.
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ministracyjnego — w trybie okreÊlonym ustawà z dnia
11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym
(Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144,
poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60,
poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508
i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387).
1.115) Na rozstrzygni´cia G∏ównej Komisji Orzekajàcej
w przedmiocie stwierdzenia niewa˝noÊci, uchylenia prawomocnego rozstrzygni´cia oraz na prawomocne rozstrzygni´cia koƒczàce post´powanie w toku instancji s∏u˝y skarga do sàdu administracyjnego.

2.116) Wniesienie skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego na prawomocne rozstrzygni´cie nie
wstrzymuje jego wykonania, chyba ˝e sàd tak postanowi.
2.117)

Wniesienie skargi do sàdu administracyjnego na
prawomocne rozstrzygni´cie nie wstrzymuje jego wykonania, chyba ˝e sàd tak postanowi.

Art. 174. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb wykonywania
i egzekwowania kary przewidzianej w art. 147 ust. 1
pkt 4 ze szczególnym uwzgl´dnieniem:
1) organów w∏aÊciwych do jej egzekwowania;
2) zasad, trybu i warunków prowadzenia rejestru ukaranych takà karà oraz trybu zasi´gania informacji
z tego rejestru.
Art. 175. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady powo∏ywania i odwo∏ywania oraz ustalania w∏aÊciwoÊci rzeczników dyscypliny finansów publicznych, ich prawa i obowiàzki oraz
tryb dzia∏ania, a w szczególnoÊci:
1) sposób prowadzenia post´powania, o którym mowa w art. 165 ust. 2;
2) terminy wnoszenia wniosków o ukaranie;
3) warunki odmowy wniesienia wniosku o ukaranie
oraz post´powania w przypadkach zaskar˝enia postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie;
4) warunki i zasady wyp∏acania oraz wysokoÊç rycza∏towego wynagrodzenia miesi´cznego oraz wynagrodzenia za udzia∏ w rozprawie lub posiedzeniu,
nale˝nych rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych lub jego zast´pcy.
———————
115)

116)
117)

W brzmieniu ustalonym przez art. 58 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 117.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 58 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 115; wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
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Art. 176. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady powo∏ywania i odwo∏ywania osób wchodzàcych w sk∏ad komisji orzekajàcych
oraz ich prawa i obowiàzki, a w szczególnoÊci:
1) wymagania, jakie spe∏niaç muszà osoby powo∏ywane w sk∏ad komisji orzekajàcych i przypadki,
w których dopuszczalne jest odwo∏anie cz∏onka komisji orzekajàcej przed up∏ywem kadencji;
2) warunki, zasady i wysokoÊç wyp∏acanego rycza∏towego wynagrodzenia miesi´cznego nale˝nego
przewodniczàcemu i zast´pcy przewodniczàcego
oraz cz∏onkom komisji orzekajàcej;
3) warunki, zasady i wysokoÊç wynagrodzenia nale˝nego sk∏adowi komisji orzekajàcej w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
i protokolantowi za udzia∏ w rozprawie lub posiedzeniu.
Art. 177. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb udzielania osobom wchodzàcym w sk∏ad komisji orzekajàcych i rzecznikom dyscypliny finansów publicznych pierwszej
i drugiej instancji zwolnieƒ od obowiàzków s∏u˝bowych oraz warunki, zasady wyp∏acania i tryb zwrotu zarobków utraconych przez te osoby, a tak˝e zwracania
im kosztów odbywania podró˝y s∏u˝bowych.
Art. 178. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady ustalania w∏aÊciwoÊci
i post´powania przed komisjami orzekajàcymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w pierwszej i drugiej instancji oraz stwierdzania niewa˝noÊci z mocy prawa i uchylania prawomocnych
rozstrzygni´ç, a w szczególnoÊci:
1) uprawnienia przewodniczàcego G∏ównej Komisji
Orzekajàcej co do rozstrzygania sporów o w∏aÊciwoÊç komisji;
2) zasady dzia∏ania komisji orzekajàcych i tryb post´powania przed nimi, w tym tryb zwo∏ywania i przeprowadzania rozprawy przed komisjà orzekajàcà pierwszej i drugiej instancji, tryb post´powania w drugiej
instancji, szczegó∏owe zasady i tryb sk∏adania Êrodków zaskar˝enia, w∏aÊciwoÊç co do rozpoznawania
Êrodków zaskar˝enia w drugiej instancji;
3) Êrodki zaskar˝ania rozstrzygni´ç wydanych przez
organy orzekajàce pierwszej instancji, terminy
i osoby uprawnione do ich wnoszenia, organy w∏aÊciwe do ich rozpoznawania w drugiej instancji;
4) tryb post´powania o stwierdzenie niewa˝noÊci rozstrzygni´cia z mocy prawa i zasady post´powania
w tym zakresie;
5) zakres i terminy sk∏adanych przez komisje orzekajàce i rzeczników dyscypliny finansów publicznych
sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci.
Art. 179. Minister Finansów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:
1) regulamin dzia∏ania komisji orzekajàcych;
2) zasady wykonywania organizacyjno-prawnej i biurowej obs∏ugi komisji orzekajàcych i rzeczników
dyscypliny finansów publicznych;
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3) zasady organizowania, prowadzenia i finansowania szkolenia cz∏onków komisji orzekajàcych
i rzeczników dyscypliny finansów publicznych;

towych majàcych siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej — prowadzi Narodowy Bank Polski,
z zastrze˝eniem ust. 3.

4) warunki, na jakich akta spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegajà zniszczeniu
w ca∏oÊci lub w cz´Êci albo przekazaniu archiwom
paƒstwowym.

3. Obs∏uga bankowa rachunków wymienionych
w ust. 1 pkt 6 i 7 mo˝e byç wykonywana przez dowolne banki.

DZIA¸ VI

4. Obs∏uga bankowa rachunków bud˝etu paƒstwa
prowadzona jest w ramach umowy rachunku bankowego i obowiàzujàcych norm prawnych.

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

5. W ramach obs∏ugi bankowej bud˝etu paƒstwa
Narodowy Bank Polski:

Rozdzia∏ 1

1) udost´pnia Ministerstwu Finansów oraz Najwy˝szej Izbie Kontroli informacje o stanach Êrodków na
rachunkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3—5;

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 180—188. (pomini´te).118)
Art. 189. 1.119) Ilekroç przepisy ustaw odr´bnych
odwo∏ujà si´ do przepisów, zasad lub definicji zawartych w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. — Prawo bud˝etowe, nale˝y przez to rozumieç odpowiednie przepisy, zasady lub definicje zawarte w niniejszej ustawie.
2.120) Ilekroç w przepisach ustaw odr´bnych jest
mowa o formach gospodarki pozabud˝etowej, nale˝y
przez to rozumieç odpowiednio zak∏ad bud˝etowy, gospodarstwo pomocnicze lub Êrodki specjalne.
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe
Art. 190. 1. Nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.
dla obs∏ugi bud˝etu paƒstwa sà prowadzone nast´pujàce rachunki bankowe:121)
1) centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒstwa;
2) (uchylony);122)
3) rachunki bie˝àce paƒstwowych jednostek bud˝etowych, z wyodr´bnieniem subkont dla dochodów
i wydatków;
4) rachunki bie˝àce urz´dów skarbowych dla gromadzenia dochodów bud˝etowych;
5) rachunki bie˝àce paƒstwowych funduszy celowych;
6) rachunki bie˝àce gospodarstw pomocniczych i zak∏adów bud˝etowych;
7) rachunki pomocnicze.
2. Obs∏ug´ bankowà bud˝etu paƒstwa w zakresie
rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 — z wy∏àczeniem rachunków paƒstwowych jednostek bud˝e———————
118)
119)
120)
121)

122)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
Oznaczenie ustalone przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 74.
Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 74.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1685), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2002 r.
Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

2) sporzàdza sprawozdania z wykonania bud˝etu paƒstwa w zakresie i terminach uzgodnionych z Ministrem Finansów.
6. Minister Finansów, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady obs∏ugi rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3—7
oraz zakres informacji wymienionej w ust. 5 pkt 1
i sprawozdaƒ wymienionych w ust. 5 pkt 2.
Art. 191. (pomini´ty).118)
Art. 192. Rada Ministrów mo˝e nadaç strategicznym programom rzàdowym, ustanowionym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, status programów wieloletnich.
Art. 193. (pomini´ty).118)
Art. 194. 1. Post´powanie w sprawach o naruszenie
dyscypliny bud˝etowej wszcz´te przed wejÊciem w ˝ycie przepisów ustawy prowadzone jest wed∏ug przepisów dotychczasowych, chyba ˝e przepisy niniejszej
ustawy sà korzystniejsze dla obwinionego.
2. (pomini´ty).118)
3. (pomini´ty).118)
4. Po up∏ywie kadencji komisji orzekajàcej w sprawach o naruszenie dyscypliny bud˝etowej i zaprzestaniu pe∏nienia funkcji przez rzecznika dyscypliny bud˝etowej post´powanie, o którym mowa w ust. 1, przejmuje odpowiednia komisja orzekajàca w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prawa
i obowiàzki rzecznika przejmuje odpowiedni rzecznik
dyscypliny finansów publicznych.
Art. 195. 1. W∏aÊciwoÊç komisji orzekajàcych
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych regionalnych izb obrachunkowych dostosowuje
si´ do zakresu nadzoru sprawowanego przez izb´ nad
jednostkami samorzàdu terytorialnego.
2. Wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
post´powania o naruszenie dyscypliny bud˝etowej
w jednostce nieobj´tej ju˝ nadzorem danej regionalnej
izby obrachunkowej prowadzi do koƒca organ orzekajàcy, który wszczà∏ post´powanie.
3. Sprawy o naruszenie dyscypliny bud˝etowej,
w których nie wszcz´to post´powania przed wejÊciem
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ustawy w ˝ycie, rozpoznaje komisja orzekajàca regionalnej izby obrachunkowej w∏aÊciwej dla danej jednostki
samorzàdu terytorialnego po wejÊciu w ˝ycie ustawy.
4. W przypadku likwidacji regionalnej izby obrachunkowej post´powanie o naruszenie dyscypliny
bud˝etowej lub dyscypliny finansów publicznych,
wszcz´te przed dniem likwidacji, przejmuje komisja
orzekajàca izby w∏aÊciwej dla podstawowej jednostki
samorzàdu terytorialnego, w której siedzib´ mia∏a likwidowana regionalna izba obrachunkowa. Przepisy
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
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krajowego produktu brutto, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami.
2. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego jest
obowiàzany do og∏oszenia pierwszego szacunku produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, za
dany rok w terminie do 15 maja roku nast´pnego.
3. Do chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa
w ust. 1, w sytuacji gdy relacja, o której mowa w art. 45
ust. 1, przekracza 60%, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 45 ust. 1 pkt 3.

Art. 196. (pomini´ty).118)

Rozdzia∏ 3

Art. 197. 1. Post´powanie w sprawach o naruszenie
dyscypliny bud˝etowej w zakresie dotyczàcym czynu,
który nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, podlega umorzeniu.
2. Kary za naruszenie dyscypliny bud˝etowej, wymierzone za czyn, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ za
nieby∏e i ulegajà zatarciu. Orzeczenia o ukaraniu za taki
czyn wy∏àcza si´ z akt osobowych pracownika i niszczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie egzekwuje si´ orzeczonych kar pieni´˝nych. Kary pieni´˝ne wyegzekwowane lub cz´Êciowo wyegzekwowane
nie podlegajà zwrotowi.
4. Je˝eli kar´, o której mowa w ust. 2, wymierzono
∏àcznie za czyn, który nie jest naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych, oraz czyn, który jest takim naruszeniem, ulega ona zatarciu po up∏ywie 2 lat od wykonania kary lub przedawnienia jej wykonania.
Art. 198. Przepisy ustawy w zakresie stwierdzenia
niewa˝noÊci z mocy prawa prawomocnego rozstrzygni´cia w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych lub uchylenia prawomocnego rozstrzygni´cia, z wy∏àczeniem uchylenia na niekorzyÊç obwinionego, stosuje si´ odpowiednio do prawomocnych
rozstrzygni´ç w sprawach o naruszenie dyscypliny bud˝etowej.
Art. 199. (pomini´ty).118)

Przepisy koƒcowe
Art. 202. 1. Traci moc ustawa z dnia 5 stycznia
1991 r. — Prawo bud˝etowe (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).
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
ustawy, o której mowa w ust. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w zakresie, w jakim nie pozostajà w sprzecznoÊci z przepisami ustawy, nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2000 r.
3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarzàdzenia i rozporzàdzenia w sprawie emisji
skarbowych papierów wartoÊciowych zachowujà moc
i wyemitowane na ich podstawie obligacje oferowane
i wykupywane sà na zasadach w nich zawartych.
4. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarzàdzenie regulujàce zasady emitowania bonów
skarbowych zachowuje moc do daty wejÊcia w ˝ycie stosownego rozporzàdzenia, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2000 r.
5. Og∏oszenie relacji, o której mowa art. 12 ust. 1
pkt 2, nast´puje po raz pierwszy za rok 1999.

Art. 200. (pomini´ty).118)
Art. 201. 1. Do chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy wype∏niajàcej dyspozycj´ art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do sposobu obliczania wartoÊci krajowego produktu brutto, Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego jest obowiàzany do og∏aszania, w drodze obwieszczenia, wartoÊci szacunku

Art. 203. Ustawa nie ma zastosowania do opracowania bud˝etu paƒstwa i uchwa∏ bud˝etowych na 1999 r.
Art. 204. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 151 ust. 5, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

'8 



 Z\G 



 !

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 3/W/C/2003

ISSN 0867-3411

Cena brutto 12,20 z∏

