
Art. 31. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.4)) w art. 24 w ust. 1 w pkt 3 na
koƒcu kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´
pkt 4 w brzmieniu:

„4) t∏umaczy przysi´g∏ych.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w dziale IV tytu∏ rozdzia∏u 6 otrzymuje brzmienie:

„Biegli sàdowi”;

2) art. 157 otrzymuje brzmienie:

„Art. 157. § 1. Prezes sàdu okr´gowego ustanawia
bieg∏ych sàdowych i prowadzi ich
list´.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb usta-
nawiania bieg∏ych sàdowych, pe∏-
nienia przez nich czynnoÊci oraz
zwalniania ich z funkcji. W tym sa-
mym trybie Minister Sprawiedliwo-
Êci mo˝e równie˝ okreÊliç szczegó-

∏owe zasady powo∏ywania i dzia∏a-
nia zespo∏ów bieg∏ych sàdowych.”.

Art. 33. 1. Osoby, które uzyska∏y uprawnienia t∏u-
macza przysi´g∏ego na podstawie przepisów dotych-
czasowych, stajà si´ t∏umaczami przysi´g∏ymi w rozu-
mieniu niniejszej ustawy pod warunkiem wpisu, na
swój wniosek, na list´ t∏umaczy przysi´g∏ych, o której
mowa w art. 6 ust. 2, w terminie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie tej ustawy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, t∏umacz
przysi´g∏y za∏àcza tak˝e zaÊwiadczenie, wydane przez
prezesa sàdu, przy którym zosta∏ ustanowiony, po-
twierdzajàce okolicznoÊci ustanowienia t∏umaczem
przysi´g∏ym.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do t∏umaczy przy-
si´g∏ych j´zyka migowego.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà wykony-
waç czynnoÊci t∏umacza przysi´g∏ego oraz pos∏ugiwaç
si´ dotychczasowymi piecz´ciami t∏umacza przysi´-
g∏ego, do czasu wpisu na list´ t∏umaczy przysi´g∏ych
oraz uzyskania piecz´ci t∏umacza przysi´g∏ego, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ w okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 34. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy Minister SprawiedliwoÊci powo∏a Ko-
misj´, o której mowa w art. 3.

Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624,
Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141,
poz. 1492 i Nr 238, poz. 2390.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907.

2703

USTAWA

z dnia 25 listopada 2004 r.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymujà brzmie-
nie:

„a) jednostek bud˝etowych, a w przypadku gdy
jednostka bud˝etowa dysponuje rachunkiem

dochodów w∏asnych — równie˝ z dochodów
w∏asnych i wydatków nimi sfinansowanych,

b) zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomoc-
niczych jednostek bud˝etowych,”;

2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami bud˝etowymi sà takie jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych, ustaw´

z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, usta-
w´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdzierni-
ka 1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób re-



które pokrywajà swoje wydatki bezpoÊrednio
z bud˝etu, a pobrane dochody odprowadzajà
na rachunek odpowiednio dochodów bud˝etu
paƒstwa albo bud˝etu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, z zastrze˝eniem art. 18a
ust. 1—3.”;

3) po art. 18 dodaje si´ art. 18a i 18b w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Jednostki bud˝etowe uzyskujàce do-
chody z:

1) op∏at za udost´pnianie dokumen-
tacji przetargowej,

2) spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieni´˝nej na rzecz jed-
nostki bud˝etowej,

3) odszkodowaƒ i wp∏at za utracone
lub uszkodzone mienie oddane
jednostce bud˝etowej w zarzàd
bàdê u˝ytkowanie

— mogà je gromadziç na wydzielo-
nym rachunku dochodów w∏asnych.

2. Paƒstwowe jednostki bud˝etowe mo-
gà gromadziç na rachunku dochodów
w∏asnych dochody uzyskiwane:

1) z dzia∏alnoÊci wykraczajàcej poza
zakres dzia∏alnoÊci podstawowej,
okreÊlonej w statucie, polegajà-
cej mi´dzy innymi na Êwiadcze-
niu us∏ug, w tym szkoleniowych
i informacyjnych;

2) z op∏at egzaminacyjnych, za wy-
dawanie Êwiadectw i certyfika-
tów, jak równie˝ za sprawdzanie
kwalifikacji;

3) z wpisów i wp∏at z tytu∏u prowa-
dzenia post´powaƒ odwo∏aw-
czych;

4) ze sprzeda˝y zapasów mobiliza-
cyjnych;

5) w zwiàzku z realizacjà zadaƒ
i przedsi´wzi´ç we wspó∏pracy ze
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presjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego, ustaw´ z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Âro-
dowiska, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach
opieki zdrowotnej, ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach
wzajemnych, ustaw´ z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustaw´ z dnia 29 grudnia
1993 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa prze-
j´tych od wojsk Federacji Rosyjskiej, ustaw´ z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym, ustaw´ z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, ustaw´ z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospo-
darczego, ustaw´ z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej, ustaw´ z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu nie-
którymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw´ z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbo-
wi Paƒstwa, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce funkcjonowanie gospodar-
ki i administracji publicznej, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji, ustaw´ z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustaw´ z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´
z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, usta-
w´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, ustaw´ z dnia
18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej, ustaw´ z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 26 paê-
dziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim, ustaw´ z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia
27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 1 marca 2002 r.
o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowa-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agen-
cji Wywiadu, ustaw´ z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli
skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, ustaw´ z dnia 12 wrze-
Ênia 2002 r. o normalizacji, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustaw´ z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie,
ustaw´ z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych, ustaw´ z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o zmianie usta-
wy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac
podwodnych, ustaw´ z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, ustaw´ z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie roÊlin, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, ustaw´ z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustaw´ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´ z dnia 19 marca 2004 r.
— Prawo celne, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw´ z dnia 16
lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne oraz ustaw´ z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264,
Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

———————



s∏u˝bami specjalnymi innych
paƒstw;

6) za czynnoÊci polegajàce na za-
pewnieniu bezpieczeƒstwa im-
prez masowych;

7) z Narodowego Funduszu Zdro-
wia za udzielanie Êwiadczeƒ zdro-
wotnych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej i podstawo-
wych Êwiadczeƒ lekarza dentysty
w jednostkach utworzonych
przez Ministra Obrony Narodo-
wej, Ministra SprawiedliwoÊci
i ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych;

8) z op∏at za wykonywanie czynno-
Êci, o których mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91,
poz. 877);

9) z op∏at, o których mowa
w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6
i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie
oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703);

10) z wp∏ywów z dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 1 ust. 4 ustawy
z dnia 7 paêdziernika 1992 r. o re-
gionalnych izbach obrachunko-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577, z póên. zm.3));

11) z op∏at z tytu∏u zrycza∏towanych
kosztów rzeczywistych za wyko-
nane czynnoÊci konsularne;

12) z wp∏ywów z najmu, dzier˝awy
lub sprzeda˝y sk∏adników majàt-
kowych placówek zagranicznych
w wysokoÊci 75 % tych wp∏y-
wów;

13) z odsetek z tytu∏u wk∏adów i lokat
na rachunkach bankowych placó-
wek zagranicznych. 

3. Jednostki bud˝etowe, o których mo-
wa w art. 18 ust. 3 pkt 2, mogà gro-
madziç na rachunku dochodów w∏a-
snych dochody okreÊlone w uchwale
przez organ stanowiàcy jednostki sa-
morzàdu terytorialnego. 

4. Organ stanowiàcy jednostki samo-
rzàdu terytorialnego uchwalajàc
uchwa∏´, o której mowa w ust. 3,
ustala êród∏a dochodów w∏asnych
oraz ich przeznaczenie, a tak˝e wska-
zuje jednostki bud˝etowe, które
utworzà rachunek, o którym mowa
w ust. 1. Uchwa∏y mogà tak˝e usta-

laç wysokoÊç wp∏aty do bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego
nadwy˝ki Êrodków obrotowych usta-
lonej na dzieƒ 31 grudnia. 

5. Decyzje o utworzeniu rachunku,
o którym mowa w ust. 1, podejmujà:
1) kierownicy jednostek bud˝eto-

wych — je˝eli dochody b´dà po-
chodzi∏y z tytu∏ów wymienionych
w ust. 1;

2) kierownicy paƒstwowych jedno-
stek bud˝etowych, po uzyskaniu
zgody odpowiednio ministra, kie-
rownika urz´du centralnego lub
wojewody — je˝eli dochody b´dà
pochodzi∏y z tytu∏ów wymienio-
nych w ust. 2.

6. Dochody w∏asne jednostek bud˝eto-
wych wraz z odsetkami sà przezna-
czone na: 
1) sfinansowanie wydatków bie˝à-

cych i inwestycyjnych zwiàzanych
z uzyskiwaniem przez jednostk´ bu-
d˝etowà dochodów z tytu∏ów wy-
mienionych w ust. 1 pkt 1, a przez
paƒstwowà jednostk´ bud˝etowà
równie˝ z tytu∏ów wymienionych
w ust. 2 pkt 1—3 i pkt 5—11;

2) cele wskazane przez darczyƒc´;
3) remont lub odtworzenie mienia

w przypadku uzyskiwania docho-
dów z tytu∏ów wymienionych
w ust. 1 pkt 3, a przez paƒstwowà
jednostk´ bud˝etowà równie˝ z ty-
tu∏ów wymienionych w ust. 2
pkt 4, 12 i 13.

7. Dochody w∏asne wraz z odsetkami
nie mogà byç przeznaczane na finan-
sowanie wynagrodzeƒ osobowych,
z wyjàtkiem dodatkowego wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 112
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, z póên. zm.4)).

8. Paƒstwowa jednostka bud˝etowa,
która utworzy∏a rachunek, o którym
mowa w ust. 1, odprowadza do bu-
d˝etu paƒstwa ustalonà na dzieƒ
31 grudnia nadwy˝k´ dochodów
w∏asnych, uzyskanych ze êróde∏,
o których mowa w ust. 1 pkt 1
i w ust. 2 pkt 1—3, 8 i 10, przekracza-
jàcà 1/6 planowanych na dany rok
bud˝etowy wydatków finansowa-
nych z dochodów w∏asnych.

Dziennik Ustaw Nr 273 — 19133 — Poz. 2703

————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 , z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703. 

————————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210,
poz. 2135.



9. Odr´bne ustawy nie mogà okreÊlaç
innych êróde∏ dochodów w∏asnych,
ni˝ wymienione w ust. 1 i 2, i innego
ich przeznaczenia ni˝ wymienione
w ust. 6 i 7.

Art. 18b. 1. Fundusze motywacyjne sà Êrodkami
finansowymi gromadzonymi przez
paƒstwowe jednostki bud˝etowe na
wyodr´bnionych rachunkach banko-
wych, z cz´Êci dochodów bud˝etu
paƒstwa uzyskanych z tytu∏u prze-
padku rzeczy lub korzyÊci majàtko-
wych pochodzàcych z ujawnienia
przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko
mieniu oraz przest´pstw skarbowych
i wykroczeƒ skarbowych.

2. Fundusze motywacyjne sà przezna-
czone na nagrody dla pracowników,
˝o∏nierzy i funkcjonariuszy, którzy
bezpoÊrednio przyczynili si´ do uzy-
skania dochodów bud˝etu paƒstwa
z tytu∏ów, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy wi´cej ni˝ jedna
jednostka bud˝etowa jest uprawnio-
na do gromadzenia funduszu, o któ-
rym mowa w ust. 1, wielkoÊç cz´Êci
dochodów bud˝etu paƒstwa przezna-
czonych na fundusz motywacyjny
w sumie nie mo˝e byç wi´ksza ni˝
wielkoÊç okreÊlona odr´bnà ustawà.

4. Fundusze motywacyjne nie sà fundu-
szami celowymi w rozumieniu niniej-
szej ustawy.”;

4) uchyla si´ art. 21;

5) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funduszem celowym jest fundusz powo∏a-

ny ustawowo, którego przychody pochodzà
ze Êrodków publicznych, a wydatki sà prze-
znaczone na realizacj´ wyodr´bnionych za-
daƒ, z zastrze˝eniem ust. 8.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister nadzorujàcy paƒstwowy fundusz

celowy lub dysponujàcy nim, w porozumie-
niu z Ministrem Finansów, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady gospo-
darki finansowej paƒstwowego funduszu
celowego w zakresie nieuregulowanym
ustawà tworzàcà fundusz, z uwzgl´dnie-
niem przepisów niniejszej ustawy i ustawy
tworzàcej fundusz.”,

c) dodaje si´ ust. 8—11 w brzmieniu:
„8. Ustawa bud˝etowa mo˝e okreÊlaç inne, ni˝

ustawa tworzàca fundusz, przeznaczenie
wydatków funduszu celowego, o ile nie
otrzymuje on dotacji z bud˝etu paƒstwa.

9. W planie finansowym funduszu ujmuje si´
wydatki na cel wskazany w ustawie bud˝e-
towej.

10. Wydatki, o których mowa w ust. 9, sà:

1) dokonywane przez dysponenta funduszu
na wniosek w∏aÊciwego, ze wzgl´du na fi-
nansowany cel, dysponenta cz´Êci bu-
d˝etowej;

2) przekazywane na wyodr´bniony rachu-
nek bankowy dysponenta cz´Êci bud˝eto-
wej, o którym mowa w pkt 1.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Mi-
nister Finansów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, w szczególnoÊci:

1) tryb przekazywania Êrodków funduszu,

2) tryb i terminy sporzàdzania sprawozdaƒ
bud˝etowych z wykorzystania Êrodków
funduszu

— uwzgl´dniajàc rodzaj wydatków fundu-
szu, cel, na który sà przeznaczone, oraz for-
m´ organizacyjno-prawnà jednostki realizu-
jàcej cel wskazany w ustawie bud˝etowej.”;

6) w art. 26 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki, z wy∏àczeniem wydatków finanso-
wanych z dochodów w∏asnych jednostek
bud˝etowych, oraz rozchody — stanowià
nieprzekraczalny limit.”;

7) w art. 32:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sposobu ustalania nadwy˝ki dochodów
w∏asnych jednostek bud˝etowych oraz ter-
minów i sposobu ustalania zaliczkowych
wp∏at do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków obro-
towych zak∏adów bud˝etowych oraz po∏owy
zysku gospodarstw pomocniczych jedno-
stek bud˝etowych;”,

b) dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) specyfiki finansowania szkoleƒ, które na
mocy odr´bnych ustaw sà prowadzone
i rozliczane w semestrach niepokrywajà-
cych si´ z rokiem bud˝etowym;

7) specyfiki organizacji i obs∏ugi post´powaƒ
odwo∏awczych.”;

8) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sp∏ata nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie
stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja po-
datkowa, przypadajàcych na podstawie przepi-
sów szczególnych paƒstwowym jednostkom
sektora finansów publicznych, o których mowa
w art. 18—20 i 22, mo˝e byç, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, umarzana, odra-
czana lub rozk∏adana na raty.”;

9) w art. 35d dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do Êrodków publicznych, o których mowa
w ust. 2, dolicza si´ odpowiednio dochody
w∏asne i wydatki nimi finansowane jednostek
bud˝etowych oraz dochody i wydatki fundu-
szu motywacyjnego paƒstwowej jednostki
bud˝etowej.”;
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10) w art. 35e ust. 2d i 2e otrzymujà brzmienie:

„2d. W jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Wi´-
ziennej podleg∏ych Dyrektorowi Generalne-
mu S∏u˝by Wi´ziennej, z wyjàtkiem okr´go-
wych inspektoratów S∏u˝by Wi´ziennej, au-
dyt wewn´trzny przeprowadza audytor we-
wn´trzny zatrudniony w Centralnym Zarzà-
dzie S∏u˝by Wi´ziennej. W jednostce organi-
zacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej podleg∏ej dyrek-
torowi okr´gowemu S∏u˝by Wi´ziennej audyt
wewn´trzny przeprowadza audytor we-
wn´trzny zatrudniony w okr´gowym inspek-
toracie S∏u˝by Wi´ziennej.

2e. W zak∏adzie bud˝etowym utworzonym przez
Ministra SprawiedliwoÊci audyt wewn´trzny
przeprowadza audytor wewn´trzny zatrud-
niony w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, z za-
strze˝eniem ust. 2d.”;

11) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. d, nie stosuje si´ do:

1) kwot deficytu bud˝etu paƒstwa sfinansowa-
nych nadwy˝kà bud˝etowà z lat poprzed-
nich, a tak˝e sfinansowanych przychodami
bud˝etu paƒstwa pochodzàcymi ze sprzeda-
˝y wydzielonych aktywów Skarbu Paƒstwa,
a wydatkowanymi na sfinansowanie refor-
my 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 zwià-
zane z reformà systemu ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 673 oraz
z 2000 r. Nr 31, poz. 383);

2) kwot deficytu bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego sfinansowanych nadwy˝kà
bud˝etowà z lat poprzednich, a tak˝e sfinan-
sowanych emisjà papierów wartoÊciowych,
zaciàgni´tymi kredytami i po˝yczkami
w zwiàzku ze Êrodkami okreÊlonymi w umo-
wie zawartej z podmiotem dysponujàcym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
SpójnoÊci Unii Europejskiej.”;

12) w art. 61 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zestawienie przychodów i wydatków zak∏adów
bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych
jednostek bud˝etowych;”; 

13) w art. 62 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wp∏aty nadwy˝ek dochodów w∏asnych paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych, nadwy˝ek
Êrodków obrotowych paƒstwowych zak∏adów
bud˝etowych oraz cz´Êci zysku gospodarstw
pomocniczych paƒstwowych jednostek bud˝e-
towych;”;

14) w art. 74 w ust. 3 uchyla si´ pkt 2;

15) w art. 86:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zestawienie przychodów i wydatków paƒ-
stwowych zak∏adów bud˝etowych i gospo-
darstw pomocniczych paƒstwowych jedno-
stek bud˝etowych;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Plany finansowe paƒstwowych zak∏adów
bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych
paƒstwowych jednostek bud˝etowych, w∏à-
czone do ustawy bud˝etowej, ujmuje si´
w podziale na cz´Êci bud˝etowe i rodzaje
dzia∏alnoÊci, z wyodr´bnieniem stanu po-
czàtkowego i koƒcowego Êrodków obroto-
wych, przychodów w∏asnych, dotacji z bu-
d˝etu paƒstwa, wydatków na wynagrodze-
nia i sk∏adek naliczanych od wynagrodzeƒ,
wydatków majàtkowych oraz wp∏at do bu-
d˝etu.”;

16) w art. 102 w ust. 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) których êród∏em finansowania sà dochody
w∏asne paƒstwowych jednostek bud˝etowych;

4) zgromadzone na rachunkach funduszy moty-
wacyjnych.”;

17) w art. 103:

a) w ust. 3:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychody i wydatki paƒstwowych zak∏a-
dów bud˝etowych i gospodarstw pomoc-
niczych paƒstwowych jednostek bud˝eto-
wych oraz paƒstwowych funduszy celo-
wych;”,

— uchyla si´ pkt 6,
— dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) informacje o wykorzystaniu Êrodków fun-
duszy motywacyjnych z wyodr´bnieniem
poszczególnych funduszy;

8) zestawienie dochodów w∏asnych paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych.”,

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zestawienie przychodów i wydatków zak∏a-

dów bud˝etowych, gospodarstw pomocni-
czych jednostek bud˝etowych oraz funduszy
celowych;”;

18) w art. 107 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rachunki bie˝àce zak∏adów bud˝etowych i go-
spodarstw pomocniczych jednostek bud˝eto-
wych;”;

19) w art. 109 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:

„a) zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw pomoc-
niczych jednostek bud˝etowych,”;
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20) w art. 124 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) plany przychodów i wydatków zak∏adów bu-
d˝etowych, gospodarstw pomocniczych jed-
nostek bud˝etowych i dochodów w∏asnych
jednostek bud˝etowych;”;

21) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczo-
nych w bud˝ecie jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, z wyjàtkiem wydatków, których êró-
d∏em finansowania sà dochody w∏asne jed-
nostki bud˝etowej, wygasajà z up∏ywem roku
bud˝etowego.”;

22) w art. 136 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Sprawozdanie obejmuje równie˝ wykaz jedno-
stek bud˝etowych, które utworzy∏y rachunki do-
chodów w∏asnych, oraz zestawienie dochodów
w∏asnych i wydatków nimi sfinansowanych.”;

23) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroç w przepisach ustaw odr´bnych jest mo-
wa o formach gospodarki pozabud˝etowej, na-
le˝y przez to rozumieç odpowiednio zak∏ad bu-
d˝etowy lub gospodarstwo pomocnicze.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) w art. 49: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przej´te Êrodki finansowe oraz Êrodki finanso-
we uzyskane ze zbycia mienia, o którym mowa
w ust. 1, stanowià przychody Funduszu Skarbu
Paƒstwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjali-
zacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.5)), z przeznaczeniem na
uzupe∏nienie Êrodków brakujàcych na pokrycie
kosztów procesów likwidacyjnych, post´po-
wania upad∏oÊciowego oraz zarzàdu mieniem,
o którym mowa w ust. 1.”;

2) uchyla si´ ust. 4.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 132 uchyla si´ ust. 8—10;

2) po art. 132 dodaje si´ art. 133 w brzmieniu:

„Art. 133. 1. Tworzy si´ Fundusz Zaj´ç Sportowo-
-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwany
dalej „Funduszem”, którego dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Fundusz jest paƒstwowym fundu-
szem celowym.

3. Przychodami Funduszu sà wp∏ywy
z tytu∏u op∏at, o których mowa
w art. 132 ust. 1.

4. Ârodki Funduszu przeznacza si´ wy-
∏àcznie na dofinansowanie zaj´ç spor-
towo-rekreacyjnych dla uczniów, pro-
wadzonych przez stowarzyszenia kul-
tury fizycznej oraz inne organizacje
pozarzàdowe, które w ramach swojej
statutowej dzia∏alnoÊci realizujà zada-
nia z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wÊród dzieci i m∏o-
dzie˝y, a tak˝e organizowanych przez
jednostki samorzàdu terytorialnego.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) warunki i tryb przyznawania dofi-

nansowania, bioràc pod uwag´ wy-
równywanie szans dost´pu do kul-
tury fizycznej,

2) tryb sk∏adania wniosków i dane, ja-
kie powinien zawieraç wniosek
o przyznanie dofinansowania,
uwzgl´dniajàc zakres niezb´dnych
danych dotyczàcych podmiotu
ubiegajàcego si´ o dofinansowa-
nie, a tak˝e informacje o zaj´ciach
sportowo-rekreacyjnych,

3) tryb przekazywania Êrodków,
uwzgl´dniajàc terminy, w jakich zo-
sta∏o zaplanowane przeprowadze-
nie zaj´ç sportowo-rekreacyjnych,

4) wysokoÊç dofinansowania, z tym
˝e maksymalna wysokoÊç tego do-
finansowania w przypadku zaj´ç
prowadzonych przez stowarzysze-
nia kultury fizycznej oraz inne orga-
nizacje pozarzàdowe nie mo˝e
przekroczyç 80 %, a w przypadku
zaj´ç organizowanych przez jed-
nostki samorzàdu terytorialnego —
50 % planowanych kosztów reali-
zacji zaj´ç.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.7)) w art. 16
uchyla si´ ust. 2b—2e.
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Art. 5. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575, z póên. zm.8)) w art. 36 uchyla si´ ust. 5 i 6.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13g ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku uwzgl´dnienia odwo∏ania uisz-
czona kara pieni´˝na podlega zwrotowi odpo-
wiednio z bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego lub z rachunku Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa
w art. 40a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
uchylenia decyzji wymierzajàcej kar´.”;

2) art. 40a otrzymuje brzmienie:

„Art. 40a. 1. Op∏aty okreÊlone w art. 13 ust. 1 i 2,
art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary
pieni´˝ne okreÊlone w art. 13g ust. 1,
art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12,
a tak˝e op∏aty z tytu∏u umów zawiera-
nych na podstawie art. 22 ust. 2
i art. 39 ust. 7, sà przekazywane od-
powiednio do bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego lub na wy-
odr´bniony rachunek bankowy Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad.

2. Op∏aty za przejazdy pojazdów nienor-
matywnych, których trasa przebiega
przez granic´ paƒstwa, okreÊlone
w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o których
mowa w art. 13g ust. 1, dotyczàce
tych pojazdów, sà przekazywane na
wyodr´bniony rachunek bankowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, o którym mowa w ust. 1.

3. Ârodki z op∏at i kar gromadzone na
wyodr´bnionym rachunku banko-
wym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, o którym mowa
w ust. 1, sà przekazywane w terminie
do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu ich otrzymania na rachu-
nek Krajowego Funduszu Drogowe-
go, z przeznaczeniem na budow´,
przebudow´, remont, utrzymanie
i ochron´ dróg krajowych, drogo-
wych obiektów in˝ynierskich i prze-
praw promowych oraz na zakup urzà-
dzeƒ do wa˝enia pojazdów.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.9)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13:

a) w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie,

b) uchyla si´ ust. 3a—3c,

c) ust. 4c otrzymuje brzmienie:

„4c. Tworzy si´ Fundusz Wsparcia Policji, zwa-
ny dalej „Funduszem”, sk∏adajàcy si´
z funduszy: centralnego, wojewódzkich
i Szkó∏ Policji.”,

d) po ust. 4c dodaje si´ ust. 4d—4i w brzmieniu:

„4d. Fundusz jest paƒstwowym funduszem ce-
lowym.

4e. Ârodki finansowe uzyskane przez Policj´
w trybie i na warunkach okreÊlonych
w ust. 3 i 4a na podstawie umów i porozu-
mieƒ zawartych przez:

1) Komendanta G∏ównego Policji — sà
przychodami funduszu centralnego,

2) komendantów odpowiednio wojewódz-
kich lub Komendanta Sto∏ecznego Poli-
cji albo podleg∏ych im komendantów
powiatowych (miejskich, rejonowych)
Policji — sà przychodami wojewódzkich
funduszy,

3) Komendanta Wy˝szej Szko∏y Policji oraz
komendantów szkó∏ policyjnych — sà
przychodami funduszu Szkó∏ Policji.

4f. Ârodki Funduszu sà przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych,
modernizacyjnych lub remontowych
oraz kosztów utrzymania i funkcjonowa-
nia jednostek organizacyjnych Policji,
a tak˝e zakup niezb´dnych na ich po-
trzeby towarów i us∏ug, 

2) rekompensat´ pieni´˝nà dla policjan-
tów za czas s∏u˝by przekraczajàcy nor-
m´ okreÊlonà w art. 33 ust. 2,

3) nagrody dla policjantów za osiàgni´cia
w s∏u˝bie.

4g. Ârodkami Funduszu dysponujà:

1) Komendant G∏ówny Policji — w zakre-
sie funduszu centralnego,

2) odpowiednio komendanci wojewódzcy
lub Komendant Sto∏eczny Policji —
w zakresie funduszy wojewódzkich,
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3) Komendant Wy˝szej Szko∏y Policji oraz
komendanci szkó∏ policyjnych — w za-
kresie funduszu Szkó∏ Policji.

4h. Komendant G∏ówny Policji sporzàdza ∏àcz-
ny plan finansowy i ∏àczne sprawozdanie
finansowe Funduszu.

4i. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady gospodarki finansowej Funduszu
oraz tryb i terminy sporzàdzania jego pla-
nów i sprawozdaƒ finansowych, uwzgl´d-
niajàc postanowienia umów i porozumieƒ
oraz racjonalne gospodarowanie Êrodka-
mi.”;

2) art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art. 13a. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 %
dochodów uzyskanych przez Skarb
Paƒstwa tytu∏em przepadku rzeczy
lub korzyÊci majàtkowych pochodzà-
cych z ujawnionych przez Policj´
przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko
mieniu oraz przest´pstw skarbowych
i wykroczeƒ skarbowych przeznacza
si´ na fundusz motywacyjny na na-
grody dla policjantów, którzy przyczy-
nili si´ bezpoÊrednio do ich ujawnie-
nia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, zasady przyznawania i wyp∏a-
cania nagród, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc relacje wyso-
koÊci indywidualnej nagrody do uzy-
skanych dochodów, nak∏ad pracy
i okolicznoÊci dokonania czynnoÊci
przez funkcjonariusza.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399,
z póên. zm.10)) w art. 11a ust. 1 i 2 otrzymujà brzmie-
nie:

„1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 % dochodów
uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez
Stra˝ Granicznà przest´pstw i wykroczeƒ przeciw-
ko mieniu oraz przest´pstw skarbowych i wykro-
czeƒ skarbowych przeznacza si´ na fundusz mo-
tywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy
przyczynili si´ bezpoÊrednio do ich ujawnienia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze zarzàdzenia, zasady przyznawania
i wyp∏acania nagród, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc relacje wysokoÊci indywidualnej

nagrody do uzyskanych dochodów, nak∏ad pracy
i okolicznoÊci dokonania czynnoÊci przez funkcjo-
nariusza.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uzna-
niu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób re-
presjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏e-
go bytu Paƒstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149,
z póên. zm.11)) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci orzecze-
nia, osobie uprawnionej zwraca si´ mienie, które-
go przepadek lub konfiskat´ orzeczono na rzecz
Skarbu Paƒstwa, oraz przedmioty zatrzymane
w toku post´powania — z wyjàtkiem przedmio-
tów, których posiadanie jest zakazane lub wyma-
ga zezwolenia — je˝eli znajdujà si´ one w posia-
daniu paƒstwowej jednostki organizacyjnej,
a w razie niemo˝noÊci zwrotu — ich równowar-
toÊç wyp∏aca si´ ze Êrodków Funduszu Reprywa-
tyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z póên. zm.12)).”.

Art. 10. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170,
poz. 1652 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895)
art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. Âciàgni´te kwoty z tytu∏u kar pieni´˝nych sà
dochodami bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.13)) uchyla si´ art. 18a i art. 18b.

Art. 12. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1230, z póên. zm.14)) art. 19c otrzymuje brzmie-
nie:

„Art. 19c. Wykonywanie zadaƒ zleconych szko∏om
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej przez osoby
prawne lub fizyczne, wykraczajàcych poza
zakres ustawowych zadaƒ, jest finansowa-
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ne przez w∏aÊciwego zleceniodawc´ na
podstawie zawartej umowy.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z póên. zm.15)) uchyla si´ art. 50a.

Art. 14. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 22a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmiot ubiegajàcy si´ o dopuszczenie do
u˝ytku szkolnego programu lub podr´cznika
wnosi op∏at´.”,

b) uchyla si´ ust. 6;

2) w art. 68b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot ubiegajàcy si´ o uzyskanie akredyta-
cji wnosi op∏at´.”;

3) w art. 77a ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Placówka doskonalenia ubiegajàca si´ o uzy-
skanie akredytacji wnosi op∏at´.”;

4) w art. 79 uchyla si´ ust. 2, 2a i 3.

Art. 15. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

2) uchyla si´ art. 47b;

3) po art. 47c dodaje si´ art. 47d—47f w brzmieniu:

„Art. 47d. 1. Tworzy si´ Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej, zwany dalej „Funduszem”,
którego dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu.

2. Fundusz jest paƒstwowym fundu-
szem celowym.

3. Przychodem Funduszu jest 80 %
wp∏ywów, o których mowa w art. 47a
ust. 1.

4. Wydatki Funduszu sà przeznaczone
na modernizacj´, remonty i dofinan-
sowanie inwestycji obiektów sporto-
wych oraz rozwijanie sportu wÊród
dzieci, m∏odzie˝y i osób niepe∏no-
sprawnych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
fizycznej i sportu w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki uzyskiwania dofinansowania
realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 4, tryb sk∏adania wniosków
oraz przekazywania Êrodków,
z uwzgl´dnieniem racjonalnoÊci i cià-
g∏oÊci finansowania zadaƒ.

Art. 47e. 1. Tworzy si´ Fundusz Promocji Kultury,
którego dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

2. Fundusz Promocji Kultury jest paƒ-
stwowym funduszem celowym.

3. Przychodem Funduszu Promocji Kul-
tury jest 20 % wp∏ywów, o których
mowa w art. 47a ust. 1.

4. Wydatki Funduszu Promocji Kultury
sà przeznaczane wy∏àcznie na promo-
wanie lub wspieranie:
1) ogólnopolskich i mi´dzynarodo-

wych przedsi´wzi´ç artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym;

2) twórczoÊci literackiej i czasopi-
Êmiennictwa oraz dzia∏aƒ na rzecz
kultury j´zyka polskiego i rozwoju
czytelnictwa, wspieranie czaso-
pism kulturalnych i literatury ni-
skonak∏adowej;

3) dzia∏aƒ na rzecz ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego;

4) m∏odych twórców i artystów;

5) dzia∏aƒ na rzecz dost´pu do dóbr
kultury osób niepe∏nosprawnych;

6) zadaƒ realizowanych w ramach
projektów, w tym projektów inwe-
stycyjnych oraz projektów wspó∏fi-
nansowanych z funduszy europej-
skich i mi´dzynarodowych, z za-
kresu kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego;

7) realizacji inwestycji s∏u˝àcych pro-
mowaniu i wspieraniu przedsi´-
wzi´ç artystycznych, rozwojowi
czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promo-
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cji m∏odych twórców i artystów
oraz sztuki wspó∏czesnej;

8) sp∏aty wieloletnich zobowiàzaƒ fi-
nansowych i zwiàzanych z nimi
dodatkowych obcià˝eƒ zaciàga-
nych przez instytucje kultury, dla
których organizatorem jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowe-
go, s∏u˝àcych realizacji inwestycji,
o których mowa w pkt 7.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadaƒ,
o których mowa w ust. 4, tryb sk∏ada-
nia wniosków oraz przekazywania
Êrodków, bioràc pod uwag´ prioryte-
ty spo∏eczne i koniecznoÊç zapewnie-
nia ciàg∏oÊci realizowanych zadaƒ.

Art. 47f. 1. Podmioty urzàdzajàce gry, o których
mowa w art. 4 ust. 1, sà obowiàzane
do przekazywania wp∏ywów z dop∏at,
o których mowa w art. 47a ust. 1, od-
powiednio na rachunki Funduszy,
o których mowa w art. 47d ust. 1
i art. 47e ust. 1.

2. Dop∏aty, o których mowa w art. 47a
ust. 1, przekazuje si´ wed∏ug zasad,
w terminach i trybie okreÊlonych dla
dokonywania w danej grze wp∏at z ty-
tu∏u podatku od gier.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Izby w zakresie obj´tym nadzorem i kontrolà
prowadzà dzia∏alnoÊç informacyjnà, instrukta-
˝owà oraz szkoleniowà. Dzia∏alnoÊç informa-
cyjna i szkoleniowa mo˝e byç prowadzona od-
p∏atnie.”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Izby sà paƒstwowymi jednostkami bud˝e-
towymi.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏a-
calnoÊci pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85,
z póên. zm.16)) w art. 13a uchyla si´ ust. 2.

Art. 18. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên.
zm.17)) w art. 47:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wp∏ywy z tytu∏u rozporzàdzania prawem do in-
formacji geologicznej, nale˝àcej do Skarbu
Paƒstwa, stanowià dochody bud˝etu paƒ-
stwa.”;

2) uchyla si´ ust. 9;

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1, 2,
4, 5 i 7, zadania Skarbu Paƒstwa wykonuje
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska. Mi-
nister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska wyko-
nuje równie˝ zadania Skarbu Paƒstwa zwiàza-
ne z:

1) przechowywaniem, udost´pnianiem i ob-
rotem informacjà geologicznà,

2) pozyskiwaniem nowych informacji geolo-
gicznych, w tym sporzàdzaniem dokumen-
tacji geologicznych,

3) obs∏ugà merytorycznà i finansowo-ksi´go-
wà.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o za-
gospodarowaniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa
przej´tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79,
poz. 363, z póên. zm.18)) uchyla si´ art. 8.

Art. 20. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39b:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz
po pkt 11a dodaje si´ pkt 11b w brzmieniu:

„11b) wp∏ywów z op∏at i kar okreÊlonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) i w art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200, poz. 1953 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703) oraz wp∏ywów z op∏at
okreÊlonych w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
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2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273,
poz. 2703);”,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wp∏ywy z op∏at i kar, o których mowa
w ust. 1 pkt 11b, Bank Gospodarstwa Krajo-
wego wyodr´bnia w ramach Êrodków finan-
sowych gromadzonych na Funduszu.”;

2) w art. 39f dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wp∏ywy z op∏at i kar, o których mowa
w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza si´ na ce-
le, o których mowa w ustawach, na podstawie
których pobierane sà te op∏aty i kary.”;

3) art. 39l otrzymuje brzmienie:

„Art. 39l. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego porozumienie okreÊlajàce:
1) szczegó∏owy sposób i terminy doko-

nywania wyp∏at ze Êrodków Fundu-
szu;

2) sposób i terminy dokonywania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego lokat,
o których mowa w art. 39e ust. 1;

3) sposób i termin zwrotu nadp∏aty 
op∏aty paliwowej, o której mowa
w art. 37o ust. 2;

4) sposób i tryb przekazywania przez Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad przychodów z op∏at za
przejazdy autostradami; 

5) sposób gromadzenia w ramach Fun-
duszu wp∏ywów z op∏at i kar, 
o których mowa w art. 39b ust. 1
pkt 11b;

6) tryb przekazywania do Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Êrodków finansowych na realizacj´
zadaƒ.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapo-
bieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U.
Nr 47, poz. 243, z póên. zm.19)) art. 38 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 38. W∏aÊciwoÊç organów oraz tryb wymierzania
i Êciàgania kar pieni´˝nych z tytu∏u narusze-
nia przepisów, o których mowa w art. 36
i 37, regulujà przepisy ustawy z dnia 21 mar-
ca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.20)).”.

Art. 22. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên.
zm.21)) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Dzia∏alnoÊç s∏u˝b statystyki publicznej jest
finansowana na zasadach okreÊlonych
w przepisach o finansach publicznych.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wy-
dawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego (Dz. U.
z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wp∏ywy pochodzàce z wydawania i rozpo-
wszechniania Monitora Sàdowego i Gospo-
darczego stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”;

2) uchyla si´ art. 1a.

Art. 24. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761, z póên. zm.22)) uchyla si´ art. 16a.

Art. 25. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-
darowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 4d skreÊla si´ zdanie drugie;

2) w art. 8:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nale˝ne Skarbowi Paƒstwa:

1) dywidendy ze spó∏ek, o których mowa
w ust. 4,

2) przychody z prywatyzacji spó∏ek, o któ-
rych mowa w ust. 4, z wyjàtkiem Êrodków
przeznaczonych na cele, o których mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry-
watyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.23)) 

— stanowià przychody Funduszu Moderni-
zacji Si∏ Zbrojnych, o którym mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o prze-
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budowie i modernizacji technicznej oraz fi-
nansowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z póên.
zm.24)).”,

b) uchyla si´ ust. 6;

3) uchyla si´ art. 31b;

4) dodaje si´ art. 31c w brzmieniu:

„Art. 31c. 1. Tworzy si´ Fundusz Modernizacji Bez-
pieczeƒstwa Publicznego, zwany da-
lej „Funduszem”, którego dysponen-
tem jest minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych.

2. Fundusz jest paƒstwowym fundu-
szem celowym.

3. Przychodami Funduszu sà wp∏ywy,
w wysokoÊci 93 %, uzyskane z go-
spodarowania mieniem Skarbu Paƒ-
stwa, o którym mowa w art. 31a
ust. 1.

4. Wydatki Funduszu przeznacza si´ na
realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych oraz
na modernizacj´ uzbrojenia i wypo-
sa˝enia organów i jednostek podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych lub przez niego
nadzorowanych.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 %
dochodów uzyskanych przez Skarb Paƒ-
stwa tytu∏em przepadku rzeczy lub ko-
rzyÊci majàtkowych pochodzàcych
z ujawnionych przez pracowników izb
i urz´dów skarbowych, inspektorów
kontroli skarbowej i pracowników jed-
nostek organizacyjnych kontroli skarbo-
wej, przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko
mieniu oraz przest´pstw skarbowych
i wykroczeƒ skarbowych przeznacza si´
na fundusz motywacyjny na nagrody
dla tych pracowników i inspektorów
kontroli skarbowej, którzy przyczynili
si´ bezpoÊrednio do ich ujawnienia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze zarzàdze-
nia, zasady przyznawania i wyp∏acania
nagród, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc relacje wysokoÊci indy-
widualnej nagrody do uzyskanych do-
chodów, nak∏ad pracy i okolicznoÊci do-

konania czynnoÊci przez pracowników
izb i urz´dów skarbowych, inspektorów
kontroli skarbowej i pracowników jed-
nostek organizacyjnych kontroli skarbo-
wej.”;

2) art. 8a otrzymuje brzmienie:

„Art. 8a. 1. CzynnoÊci i procedury wynikajàce
z prowadzonej egzekucji administra-
cyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych sà reali-
zowane przez zak∏ady bud˝etowe
utworzone w celu realizacji zadaƒ na-
∏o˝onych w tym zakresie na naczelni-
ków urz´dów skarbowych.

2. Przychodami zak∏adów bud˝etowych,
o których mowa w ust. 1, sà Êrodki po-
chodzàce z pobieranej od wierzycieli
op∏aty komorniczej oraz z op∏at za
czynnoÊci egzekucyjne naczelników
urz´dów skarbowych i op∏aty manipu-
lacyjnej.

3. Zak∏ady bud˝etowe, o których mowa
w ust. 1, otrzymujà dotacje przedmio-
towe z bud˝etu paƒstwa na dofinanso-
wanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej zwiàzanej
z wykonywaniem czynnoÊci i procedur
wynikajàcych z prowadzonej egzekucji
administracyjnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, siedziby i terytorialny zasi´g
dzia∏ania zak∏adów bud˝etowych,
o których mowa w ust. 1, majàc na
uwadze potrzeby w∏aÊciwego zorgani-
zowania wykonania zadaƒ w zakresie
egzekucji administracyjnej nale˝noÊci
pieni´˝nych.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skar-
bowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên. zm.25))
art. 2a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2a. Koszty realizacji zadaƒ ministra w∏aÊciwego
do spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlonych
w art. 2 pkt 3—9, w szczególnoÊci koszty re-
alizacji zadaƒ tego ministra z zakresu re-
strukturyzacji przeznaczonych do prywaty-
zacji przedsi´biorstw paƒstwowych lub
spó∏ek z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, gospo-
darowania oraz rozporzàdzania mieniem
Skarbu Paƒstwa — w tym mieniem innym
ni˝ akcje albo przedsi´biorstwo — mogà
byç pokrywane ze Êrodków Funduszu Re-
strukturyzacji Przedsi´biorców i Funduszu
Skarbu Paƒstwa, o których mowa w art. 56
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
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1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên.
zm.26)).”.

Art. 28. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustawy reformujàce funkcjono-
wanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) w art. 23 uchyla si´
ust. 4.

Art. 29. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80,
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390)
w art. 14f uchyla si´ ust. 1.

Art. 30. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.27)) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie

przychodów z prywatyzacji okreÊla co rok
ustawa bud˝etowa. Z przychodów uzy-
skanych z prywatyzacji tworzy si´ nast´-
pujàce paƒstwowe fundusze celowe:
1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku

którego sà gromadzone Êrodki pocho-
dzàce ze sprzeda˝y 5 % akcji nale˝à-
cych do Skarbu Paƒstwa w ka˝dej ze
spó∏ek powsta∏ych w wyniku komer-
cjalizacji oraz odsetki od tych Êrodków
z przeznaczeniem na cele zwiàzane
z zaspakajaniem roszczeƒ by∏ych w∏a-
Êcicieli mienia przej´tego przez Skarb
Paƒstwa,

2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi´bior-
ców, na rachunku którego gromadzi
si´ 15 % przychodów uzyskanych
z prywatyzacji w danym roku bud˝eto-
wym oraz odsetki od tych Êrodków,
z przeznaczeniem na pomoc na rato-
wanie i pomoc na restrukturyzacj´
przedsi´biorców, w tym przeznaczo-
nych do prywatyzacji,

3) Fundusz Skarbu Paƒstwa, na rachunku
którego gromadzi si´ 2 % przychodów
uzyskanych z prywatyzacji w danym
roku bud˝etowym oraz odsetki od tych
Êrodków, z przeznaczeniem na pokry-
cie kosztów prywatyzacji, gospodaro-
wania mieniem Skarbu Paƒstwa, pod-
wy˝szenie kapita∏u zak∏adowego spó-
∏ek z udzia∏em Skarbu Paƒstwa oraz na
wykonywanie przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw Skarbu Paƒstwa in-
nych ustawowo okreÊlonych zadaƒ,
w szczególnoÊci zadaƒ wynikajàcych
z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o za-

sadach wykonywania uprawnieƒ przy-
s∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493, z póên. zm.28)),

4) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej,
na rachunku którego gromadzi si´ 2 %
przychodów uzyskanych z prywatyza-
cji w danym roku bud˝etowym oraz
odsetki od tych Êrodków, z przeznacze-
niem na cele zwiàzane z rozwojem na-
uki i technologii polskiej obejmujàce
wspieranie szczególnie wa˝nych kie-
runków badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych okreÊlanych w za∏o˝e-
niach polityki naukowo-technicznej
paƒstwa, wspieranie inwestycji s∏u˝à-
cych potrzebom badaƒ naukowych lub
prac rozwojowych oraz promocj´
i upowszechnianie nauki.

2. Dysponentem Funduszy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, jest minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa, a dysponen-
tem Funduszu, o którym mowa w ust. 1
pkt 4, jest minister w∏aÊciwy do spraw na-
uki.

3. Przychody ze sprzeda˝y nale˝àcych do
Skarbu Paƒstwa akcji i udzia∏ów, stano-
wiàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych or-
ganów administracji rzàdowej i jednostek
im podporzàdkowanych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253,
z póên. zm.29)) rezerw´ na cele uw∏aszcze-
nia, minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa przekazuje na wyodr´bniony ra-
chunek ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy. Ârodki te przeznacza si´ na finan-
sowanie zadaƒ ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy na rzecz przeciwdzia∏ania
bezrobociu. Minister w∏aÊciwy do spraw
pracy mo˝e przekazaç Êrodki do:

1) Funduszu Pracy,

2) Banku Gospodarstwa Krajowego —
z przeznaczeniem na wyp∏at´ po˝yczek
dla osób fizycznych podejmujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà, przy czym
Êrodki pochodzàce ze zwrotu po˝yczek
Bank Gospodarstwa Krajowego zwra-
ca na wyodr´bniony rachunek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy.

4. Stan Êrodków zgromadzonych na rachun-
ku Funduszu, o którym mowa w ust. 1
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pkt 3, na dzieƒ 30 czerwca ka˝dego roku
bud˝etowego, pomniejszony o znane
w tym dniu zobowiàzania dotyczàce tego
roku, nie mo˝e przekraczaç 1/4 przycho-
dów uzyskanych od dnia 1 lipca roku po-
przedniego do dnia 30 czerwca roku,
w którym nast´puje rozliczenie. Nadwy˝-
ka podlega przekazaniu na przychody bu-
d˝etu paƒstwa do dnia 31 lipca ka˝dego
roku.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa podwy˝sza corocznie kapita∏ zak∏a-
dowy Agencji Rozwoju Przemys∏u S.A.
o kwot´ stanowiàcà 1/3 przychodów Fun-
duszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
z przeznaczeniem tych Êrodków na udzie-
lanie pomocy na ratowanie i na restruktu-
ryzacj´ przedsi´biorców innych ni˝ przed-
si´biorcy mali i Êredni w rozumieniu za-
∏àcznika do rozporzàdzenia nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie-
sieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE
L 10 z dnia 13.01.2001, zm. rozporzàdze-
niem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.,
Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).”.

Art. 31. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149,
poz. 703, z póên. zm.30)) w art. 42:

1) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Op∏aty te stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.”;

2) uchyla si´ ust. 5—7.

Art. 32. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.31)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. § 1. Tworzy si´ Fundusz Pomocy Postpe-
nitencjarnej, zwany dalej „Fundu-
szem”, którego dysponentem jest
Minister SprawiedliwoÊci.

§ 2. Fundusz jest paƒstwowym fundu-
szem celowym.

§ 3. Przychodami Funduszu sà Êrodki pie-
ni´˝ne pochodzàce z:

1) potràceƒ w wysokoÊci 20 % wyna-
grodzenia przys∏ugujàcego za pra-
c´ skazanych zatrudnionych w for-
mach okreÊlonych w art. 121 § 2,

2) wykonania kar dyscyplinarnych,
o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,

3) spadków, zapisów i darowizn,

4) dotacji, zbiórek i innych êróde∏.

§ 4. Wydatki Funduszu przeznacza si´ na
udzielanie pomocy osobom pozba-
wionym wolnoÊci, zwalnianym z za-
k∏adów karnych i aresztów Êledczych
oraz ich rodzinom. W wyjàtkowych
wypadkach ze Êrodków tych mo˝na
udzieliç pomocy równie˝ osobom
pokrzywdzonym przest´pstwem i ich
rodzinom.

§ 5. Stowarzyszenia, fundacje, organiza-
cje i instytucje, o których mowa
w art. 38 § 1, jak równie˝ koÊcio∏y
i inne zwiàzki wyznaniowe mogà
otrzymywaç z Funduszu Êrodki na
udzielanie pomocy, w tym na zapew-
nienie czasowego zakwaterowania
osobom zwolnionym z zak∏adu kar-
nego lub aresztu Êledczego.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres
i tryb udzielania pomocy osobom
pozbawionym wolnoÊci, zwalnianym
z zak∏adów karnych i aresztów Êled-
czych, rodzinom tych osób, pokrzyw-
dzonym przest´pstwem i ich rodzi-
nom, a tak˝e sposób podzia∏u Êrod-
ków Funduszu, z uwzgl´dnieniem
terminów i rodzajów Êwiadczeƒ w ra-
mach udzielanej pomocy oraz sposo-
bu ich rozliczania.”;

2) w art. 218 § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Tymczasowo aresztowany zatrudniony od-
p∏atnie otrzymuje wynagrodzenie pomniej-
szone o kwot´ potràceƒ, o których mowa
w art. 43 § 3 pkt 1.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
z póên. zm.32)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 80d otrzymuje brzmienie:

„Art. 80d. 1. Udost´pnienie danych lub informacji
zgromadzonych w ewidencji nast´-
puje:
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————————
30) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz 668,
z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114,
poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546.

31) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405 i Nr 243,
poz. 2426.

————————
32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.



1) dla podmiotów, o których mowa
w art. 80c ust. 1—3 — nieodp∏at-
nie;

2) dla podmiotów, o których mowa
w art. 80c ust. 4 i 5 — odp∏atnie.

2. Tworzy si´ Fundusz — Centralna Ewi-
dencja Pojazdów i Kierowców, zwany
dalej „Funduszem”, którego dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej.

3. Fundusz jest paƒstwowym fundu-
szem celowym.

4. Przychodami Funduszu sà:
1) op∏aty pobrane za udost´pnienie

danych lub informacji z centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej
ewidencji kierowców;

2) op∏ata ewidencyjna, o której mo-
wa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3,
art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150
ust. 1;

3) op∏ata ewidencyjna, o której mo-
wa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26,
poz. 225, Nr 96, poz. 959 i Nr 141,
poz. 1492).

5. Wydatki Funduszu sà przeznaczone
na finansowanie wydatków zwiàza-
nych z utworzeniem, rozwojem
i funkcjonowaniem centralnej ewi-
dencji pojazdów i centralnej ewiden-
cji kierowców. 

6. WysokoÊç ka˝dej op∏aty ewidencyj-
nej, o której mowa w art. 75 ust. 2,
art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97
ust. 1 i art. 150 ust. 1, nie mo˝e prze-
kroczyç równowartoÊci w z∏otych
0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu
kursu Êredniego ustalonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wyda-
nia rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 7.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw instytucji finansowych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wysokoÊç op∏aty ewidencyjnej,

o której mowa w art. 75 ust. 2,
art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97
ust. 1 i art. 150 ust. 1, oraz sposób
jej wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewiden-
cjonowania, przekazywania i rozli-
czania op∏aty ewidencyjnej przez

organy i podmioty zobowiàzane
do jej pobierania.

8. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 7, nale˝y uwzgl´dniç w szcze-
gólnoÊci:
1) przypadki uiszczania op∏aty ewi-

dencyjnej;
2) zró˝nicowanà wysokoÊç op∏aty

w zale˝noÊci od rodzaju czynnoÊci,
której dokonanie jest uzale˝nione
od jej uiszczenia;

3) koszty zwiàzane z funkcjonowa-
niem centralnej ewidencji pojaz-
dów i centralnej ewidencji kierow-
ców;

4) terminy przekazywania i rozlicza-
nia op∏aty ewidencyjnej przez or-
gany i podmioty zobowiàzane do
jej pobierania.”;

2) w art. 100d uchyla si´ ust. 2.

Art. 34. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o par-
tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857,
z póên. zm.33)) w art. 18:

1) w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Op∏aty te stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.”;

2) uchyla si´ ust. 4.

Art. 35. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.34)) w art. 4:

1) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Op∏aty te stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.”;

2) uchyla si´ ust. 5—7.

Art. 36. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.35))
w art. 24 uchyla si´ ust. 2. 

Art. 37. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o za-
trudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci (Dz. U.
Nr 123, poz. 777 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1957) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
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————————
33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219.

34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408,
Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125,
Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205
i Nr 146, poz. 1546.



1) w art. 3 uchyla si´ ust. 4;

2) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Tworzy si´ Fundusz Rozwoju Przywi´-
ziennych Zak∏adów Pracy, zwany dalej
„Funduszem Rozwoju”, którego dys-
ponentem jest Dyrektor Generalny
S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Fundusz Rozwoju jest paƒstwowym
funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu Rozwoju sà:
1) wp∏aty przywi´ziennych zak∏adów

pracy, w wysokoÊci co najmniej 
25 % Êrodków uzyskanych z tytu∏u
zwolnieƒ okreÊlonych w art. 6 ust. 1
i 2,

2) Êrodki pieni´˝ne pochodzàce ze
spadków, zapisów, darowizn, dota-
cji, zbiórek i innych êróde∏.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Przywi´zienny zak∏ad pracy przekazuje
Êrodki finansowe, o których mowa
w art. 6a ust. 3 pkt 1, w terminach wyma-
galnoÊci przewidzianych dla poszczegól-
nych wp∏at okreÊlonych w art. 6 ust. 1.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób
pozbawionych wolnoÊci oraz ochrona ist-
niejàcych,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady oraz
tryb finansowania dzia∏aƒ, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e udzielania dotacji i po˝yczek
dla przywi´ziennych zak∏adów pracy,
uwzgl´dniajàc rodzaj i przeznaczenie pomo-
cy oraz mo˝liwoÊci finansowe Funduszu Roz-
woju i przywi´ziennych zak∏adów pracy.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏u-
gach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268)
uchyla si´ art. 51a.

Art. 39. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.36)) w art. 2 dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Korpus s∏u˝by cywilnej tworzà tak˝e pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach urz´dniczych w za-
k∏adach bud˝etowych, o których mowa w art. 8a
ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´dach
i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267).”.

Art. 40. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) art. 52 otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 52. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 % do-
chodów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa
tytu∏em przepadku rzeczy lub korzyÊci
majàtkowych pochodzàcych z ujawnio-
nych przez funkcjonariuszy celnych oraz
by∏ych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej
przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko mie-
niu oraz przest´pstw skarbowych i wykro-
czeƒ skarbowych przeznacza si´ na fun-
dusz motywacyjny na nagrody dla funk-
cjonariuszy, którzy przyczynili si´ bezpo-
Êrednio do ich ujawnienia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊla, w drodze zarzàdzenia,
zasady przyznawania i wyp∏acania na-
gród, o których mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc relacje wysokoÊci indywidualnej
nagrody do uzyskanych dochodów, na-
k∏ad pracy i okolicznoÊci dokonania czyn-
noÊci przez funkcjonariusza.”.

Art. 41. W ustawie 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, z póên. zm.37)) w art. 9 w ust. 3:

1) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, przypadki, w których wynagrodzenia w zak∏a-
dach bud˝etowych i gospodarstwach pomocni-
czych paƒstwowych jednostek bud˝etowych oraz
finansowane z funduszy motywacyjnych, a tak˝e
w paƒstwowych szko∏ach wy˝szych i innych jed-
nostkach prowadzàcych gospodark´ finansowà na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 12 wrze-
Ênia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z póên. zm.38)), mogà byç wyp∏acane po-
nad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6,
z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci:”,
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————————
36) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287
i Nr 179, poz. 1845.

————————
37) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256
oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 240, poz. 2407.

38) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.  Nr 85,
poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150,
poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.



2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przepisów ustaw tworzàcych fundusze moty-
wacyjne,”.

Art. 42. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099,
z póên. zm.39)) w art. 29 uchyla si´ ust. 2.

Art. 43. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
z póên. zm.40)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 8 skreÊla si´ zdanie drugie;

2) uchyla si´ art. 45.

Art. 44. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.41)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 210:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie
op∏aty rejestracyjnej.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 401:

a) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b i 3c w brzmieniu:
„3b. Przychodami Narodowego Funduszu sà

tak˝e wp∏ywy z op∏at, o których mowa
w art. 210 ust. 1.

3c. Przychodami Narodowego Funduszu sà
tak˝e wp∏ywy z nale˝noÊci i op∏at, o któ-
rych mowa w art. 142 ustawy — Prawo
wodne.”,

b) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b i 4c w brzmieniu:

„4b. Przychody, o których mowa w ust. 3b,
przeznacza si´ wy∏àcznie na finansowanie
zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw Êro-
dowiska, o których mowa w art. 206 i 212.

4c. Przychody, o których mowa w ust. 3c, prze-
znacza si´ wy∏àcznie na:

1) utrzymanie katastru wodnego,

2) opracowanie planów gospodarowania
wodami,

3) odbudow´ ekosystemów zdegradowa-
nych przez niew∏aÊciwà eksploatacj´ za-
sobów wodnych.”;

3) w art. 402 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przed przekazaniem wp∏ywów z kar na rachun-
ki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich
funduszy, o których mowa w ust. 1, pomniej-
sza je o 20 %, a kwot´ uzyskanà z tytu∏u po-
mniejszenia przekazuje na dochody bud˝etu
paƒstwa.”;

4) w art. 430 uchyla si´ ust. 2a.

Art. 45. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76,
poz. 804, z póên. zm.42)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do
których nie stosuje si´ przepisu art. 29 ust. 6
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.43)) i art. 142 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537),”;

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Êrodki Funduszu Modernizacji Si∏ Zbrojnych,
o którym mowa w art. 11,”;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Tworzy si´ Fundusz Modernizacji Si∏
Zbrojnych, zwany dalej „Funduszem”,
którego dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej.

2. Fundusz jest paƒstwowym funduszem
celowym.

3. Przychodami Funduszu sà:

1) wp∏ywy za:

a) udost´pnianie poligonów na
rzecz wojsk obcych, w cz´Êci nie-
przeznaczonej na zmniejszenie
poniesionych wydatków bud˝e-
towych,

b) specjalistyczne us∏ugi wojskowe
wykonywane w czasie realizacji
zadaƒ szkoleniowych,
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————————
39) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84,
poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.

40) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936
i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93,
poz. 895 i 899.

41) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464,
Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96,
poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

————————
42) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 107, poz. 1136.

43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.



2) wp∏aty Agencji Mienia Wojskowe-
go, o których mowa w art. 8,

3) Êrodki uzyskane ze sprzeda˝y mie-
nia, o którym mowa w art. 4d usta-
wy z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-
darowaniu niektórymi sk∏adnikami
mienia Skarbu Paƒstwa oraz
o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711
i Nr 273, poz. 2703),

4) przychody, o których mowa w art. 8
ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 3. 

4. Wydatki Funduszu przeznacza si´ na
realizacj´ celów okreÊlonych w progra-
mie.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.44)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Op∏aty za oddanie w u˝ytkowanie gruntów

pokrytych wodami, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2, stanowià przychód Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.”;

2) art. 152 otrzymuje brzmienie:
„Art. 152. Nale˝noÊci i op∏aty, o których mowa

w art. 142, stanowià przychód Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej i sà przeznaczane
na:
1) utrzymanie katastru wodnego,
2) opracowanie planów gospodarowa-

nia wodami,
3) odbudow´ ekosystemów zdegrado-

wanych przez niew∏aÊciwà eksploata-
cj´ zasobów wodnych.”;

3) w art. 218a uchyla si´ ust. 2.

Art. 47. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) uchyla si´
art. 42.

Art. 48. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.45)) w art. 176 uchyla si´ § 2.

Art. 49. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-

kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.46)) art. 13
otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Ârodki finansowe, w wysokoÊci 20 % do-
chodów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa
z tytu∏u przepadku rzeczy lub korzyÊci ma-
jàtkowych pochodzàcych z ujawnionych
przez ˚andarmeri´ Wojskowà prze-
st´pstw i wykroczeƒ przeciwko mieniu
oraz przest´pstw skarbowych i wykro-
czeƒ skarbowych, przeznacza si´ na fun-
dusz motywacyjny na nagrody dla ˝o∏nie-
rzy, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio
do ich ujawnienia.

2. Minister Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, zasady przyznawa-
nia i wyp∏acania nagród, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc relacje wysokoÊci
indywidualnej nagrody do uzyskanych
dochodów, nak∏ad pracy i okolicznoÊci
dokonania czynnoÊci przez ˝o∏nierza.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 44 uchyla si´ ust. 1a;

2) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Wp∏ywy uzyskane z op∏at, o których
mowa w art. 42 i 43, oraz wp∏ywy
z op∏at z tytu∏u:

1) wydania licencji na wykonywanie
mi´dzynarodowego transportu dro-
gowego,

2) wydania w mi´dzynarodowym
transporcie drogowym:

a) zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych, przewo-
zów regularnych specjalnych
oraz przewozów wahad∏owych
i przewozów okazjonalnych,

b) formularza jazdy,

c) zezwolenia na przewóz kabota˝o-
wy,

3) wydania zezwolenia zagranicznego
i przyznania ekopunktów w syste-
mie elektronicznym,

4) wydania zaÊwiadczenia na mi´dzy-
narodowy niezarobkowy przewóz
drogowy,

5) zezwoleƒ dla zagranicznych prze-
woêników drogowych na wykony-
wanie na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej mi´dzynarodowego
transportu drogowego osób pojaz-
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dem samochodowym przeznaczo-
nym konstrukcyjnie do przewozu
nie wi´cej ni˝ 9 osób ∏àcznie z kie-
rowcà,

6) z op∏at, o których mowa w art. 41
ust. 1 pkt 7

— sà przekazywane na wyodr´bniony
rachunek bankowy Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad sprawuje nadzór nad pra-
wid∏owà realizacjà wp∏ywów z op∏at,
o których mowa w art. 42 i 43. 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad przekazuje kwoty pobra-
nych op∏at, o których mowa w ust. 1,
w terminie do 10 dnia miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu ich otrzymania
na rachunek Krajowego Funduszu Dro-
gowego, z przeznaczeniem na budow´
i utrzymanie dróg krajowych oraz na
potrzeby gromadzenia danych o dro-
gach publicznych i sporzàdzania infor-
macji o sieci dróg publicznych, jak
równie˝ na popraw´ bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego i budowy autostrad
oraz na druk kart op∏at za przejazd po
drogach krajowych.

4. Wp∏ywy uzyskane z innych op∏at ni˝
wymienione w ust. 1, stanowià odpo-
wiednio dochód w∏aÊciwej jednostki
samorzàdu terytorialnego lub bud˝etu
paƒstwa.”.

Art. 51. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.47)) w art. 116:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Laboratoria kontroli jakoÊci leków mogà
Êwiadczyç us∏ugi w zakresie analizy farmaceu-
tycznej; us∏ugi nie mogà naruszaç realizacji
obowiàzków ustawowo na∏o˝onych na Inspek-
cj´ Farmaceutycznà.”;

2) uchyla si´ ust. 6—8.

Art. 52. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych or-
ganów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, z póên. zm.48)) uchyla si´ art. 75.

Art. 53. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-

wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.49)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzia∏alnoÊç ABW i AW jest finansowana

z bud˝etu paƒstwa.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) uchyla si´ ust. 5;

2) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Ârodki finansowe, w wysokoÊci 20 %
dochodów uzyskanych przez Skarb
Paƒstwa z tytu∏u przepadku rzeczy po-
chodzàcych z ujawnionych przez ABW
przest´pstw przeciwko mieniu oraz
przest´pstw skarbowych, przeznacza
si´ na fundusz motywacyjny na nagro-
dy dla funkcjonariuszy ABW, którzy
przyczynili si´ bezpoÊrednio do ujaw-
nienia tych przest´pstw.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, zasady przyznawania
i wyp∏acania nagród, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc relacje wyso-
koÊci indywidualnej nagrody do uzy-
skanych dochodów, nak∏ad pracy
i okolicznoÊci dokonania czynnoÊci
przez funkcjonariusza.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 7 czerwca 2002 r. o znie-
sieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804) uchyla si´ art. 29.

Art. 55. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên. zm.50)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. Wydatki na dofinansowanie zakupu
sprz´tu i urzàdzeƒ niezb´dnych dla bez-
pieczeƒstwa dzia∏alnoÊci lotniczej i nad-
zoru w tym zakresie, dofinansowanie
obowiàzku u˝ytecznoÊci publicznej,
o którym mowa w art. 183, oraz wydat-
ki Urz´du ustala si´ w ustawie bud˝eto-
wej w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ wp∏ata,
o której mowa w art. 129 ust. 2 pkt 5.”;

2) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Op∏aty z tytu∏u koncesji, zezwoleƒ, licencji i za-

Êwiadczeƒ stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa.”;
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3) uchyla si´ art. 26;

4) w art. 129: 

a) w ust. 2:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wp∏aty na finansowanie zadaƒ oraz wy-
datków Urz´du, o których mowa
w art. 129a ust. 1,”,

— skreÊla si´ ostatnie zdanie,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wp∏aty na finansowanie zadaƒ oraz wydat-
ków Urz´du, o których mowa w ust. 2
pkt 5, nie mogà przekroczyç 10 % przycho-
dów.”;

5) po art. 129 dodaje si´ art. 129a w brzmieniu:

„Art. 129a. 1. Paƒstwowy organ zarzàdzania ru-
chem lotniczym dokonuje wp∏aty,
o której mowa w art. 129 ust. 2 pkt 5,
na rachunek dochodów bud˝etu
paƒstwa Urz´du Lotnictwa Cywilne-
go z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zakupu sprz´tu i urzàdzeƒ nie-
zb´dnych dla bezpieczeƒstwa dzia-
∏alnoÊci lotniczej i nadzoru w tym za-
kresie, dofinansowanie obowiàzku
u˝ytecznoÊci publicznej, o którym
mowa w art. 183, oraz wydatki Urz´-
du.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wielkoÊç, sposób ustala-
nia oraz warunki i terminy uiszcza-
nia wp∏aty, o której mowa w ust. 1,
kierujàc si´ potrzebami wynikajàcy-
mi z zadaƒ Urz´du okreÊlonych
w niniejszej ustawie, w szczególno-
Êci zapewnieniem bezpieczeƒstwa
ruchu lotniczego i realizacjà zobo-
wiàzaƒ mi´dzynarodowych.”;

6) w art. 183 w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Dofinansowanie przez Prezesa Urz´du realizacji
zadaƒ, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e przekra-
czaç:”;

7) w art. 229 uchyla si´ ust. 2.

Art. 56. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o nor-
malizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) art. 14 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 14. PKN jest paƒstwowà jednostkà bud˝eto-
wà.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz

z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959 i Nr 141,
poz. 1492) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód
Funduszu — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kie-
rowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy
— Prawo o ruchu drogowym.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) uchyla si´ art. 30.

Art. 59. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojsko-
wych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 i Nr 171, poz. 1800) w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dzia∏alnoÊç WSI jest finansowana z bud˝etu
paƒstwa.”;

2) uchyla si´ ust. 3;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
zarzàdzenia niepodlegajàcego og∏oszeniu,
szczegó∏owe zasady tworzenia, ewidencjono-
wania i gospodarowania funduszem operacyj-
nym WSI, o którym mowa w ust. 2, uwzgl´d-
niajàc mienie nabyte ze Êrodków tego fundu-
szu.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 2 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz-
nych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) art. 7—9 otrzymujà brzmie-
nie:

„Art. 7. 1. Wp∏ywy z podatku dochodowego od osób
prawnych lub z podatku dochodowego od
osób fizycznych, w cz´Êci okreÊlonej
w ust. 2, od podatnika b´dàcego przedsi´-
biorcà, o którym mowa w art. 5 ust. 1 al-
bo 2, dzia∏ajàcego na podstawie zezwole-
nia wydanego przed dniem 1 stycznia
2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6,
sà gromadzone na rachunku Funduszu
Strefowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1,
zwanego dalej „Funduszem”. Je˝eli podat-
nik ten jest wspólnikiem osobowej spó∏ki
handlowej lub spó∏ki cywilnej, na rachun-
ku Funduszu sà gromadzone wp∏ywy z po-
datku dochodowego podatnika z tytu∏u po-
zostawania wspólnikiem tej spó∏ki.

2. Wp∏ywy z podatku dochodowego od do-
chodów osiàganych z dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej na terenie strefy na
podstawie zezwolenia, podlegajàce prze-
kazaniu na rachunek Funduszu, stanowià
ró˝nic´ mi´dzy kwotà podatku nale˝nego
i zap∏aconego przez podatnika w terminie
z∏o˝enia deklaracji o wysokoÊci osiàgni´te-
go dochodu a kwotà podatku, która podle-
ga∏aby zap∏acie przy uwzgl´dnieniu zwol-
nieƒ wynikajàcych z art. 12 ustawy, o któ-
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rej mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia
31 grudnia 2000 r.

3. Przekazanie na rachunek Funduszu wp∏y-
wów, o których mowa w ust. 2, nast´puje
po z∏o˝eniu przez podatnika informacji,
zgodnie z wzorem okreÊlonym na podsta-
wie ust. 9 pkt 2, w szczególnoÊci o wysoko-
Êci zwolnieƒ, o których mowa w ust. 2.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest
sk∏adana do naczelnika urz´du skarbowe-
go w terminie sk∏adania deklaracji o wyso-
koÊci osiàgni´tego dochodu (poniesionej
straty) za ka˝dy okres obejmujàcy okres, za
który wp∏ywy z podatku dochodowego lub
ich cz´Êç podlega∏y przekazaniu na rachu-
nek Funduszu, w formie za∏àcznika do tej
deklaracji.

5. Wp∏ywy, o których mowa w ust. 2, sà prze-
kazywane przez naczelników urz´dów
skarbowych, w∏aÊciwych do poboru po-
datku dochodowego, na rachunek Fundu-
szu i sà gromadzone na wyodr´bnionym
koncie dla ka˝dego podatnika.

6. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na rachun-
ku Funduszu niewykorzystane w okresie
6 lat od up∏ywu okresu, na jaki zosta∏a
ustanowiona strefa, zostanà przekazane na
rachunek bud˝etu paƒstwa.

7. Kwoty uzyskane z tytu∏u oprocentowania
Êrodków zgromadzonych na rachunku
Funduszu sà przekazywane, w terminie
30 dni po zakoƒczeniu roku kalendarzowe-
go, na pokrycie prowizji z tytu∏u prowadze-
nia Funduszu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz kosztów ponoszonych
przez naczelników urz´dów skarbowych.
Kwota prowizji Banku Gospodarstwa Kra-
jowego nie mo˝e stanowiç wi´cej ni˝ 20 %
wysokoÊci oprocentowania Êrodków zgro-
madzonych na rachunku Funduszu.

8. Kwota oprocentowania Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku Funduszu w cz´Êci
dotyczàcej naczelników urz´dów skarbo-
wych jest przekazywana na rachunki urz´-
dów skarbowych, których naczelnicy prze-
kazali wp∏ywy, o których mowa w ust. 2, na
rachunek Funduszu, proporcjonalnie do
wysokoÊci tych wp∏ywów.

9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) sposób i terminy przekazywania i rozli-
czania wp∏ywów z podatku dochodowe-
go na rachunek Funduszu, z uwzgl´d-
nieniem terminów dokonywania wp∏at
podatku dochodowego i terminów osta-
tecznych rozliczeƒ;

2) wzór informacji, o której mowa w ust. 3,
wraz z objaÊnieniami co do sposobu jej
wype∏niania, terminu i miejsca jej sk∏a-
dania.

Art. 8. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego w la-
tach 2005—2023 tworzy si´ Fundusz Stre-
fowy. 

2. Ârodki Funduszu sà przeznaczone na
wsparcie nowych inwestycji, zwiàzanych
z utworzeniem lub rozbudowà przedsi´-
biorstwa, jak równie˝ z rozpocz´ciem
w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ obejmujàcych
dokonywanie zasadniczych zmian produk-
cji bàdê procesu produkcyjnego, zmian
wyrobu lub us∏ugi, w tym tak˝e zmian
w zakresie sposobu Êwiadczenia us∏ug,
z wy∏àczeniem kosztów uwzgl´dnionych
przy ustaleniu dopuszczalnej wielkoÊci po-
mocy publicznej, o której mowa w art. 5
ust. 2.

3. Wsparcia nowej inwestycji, o której mowa
w ust. 2, realizowanej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, udziela si´, z za-
strze˝eniem ust. 11:

1) podatnikowi, o którym mowa w art. 7
ust. 1, albo przedsi´biorcy, który na
podstawie art. 93 i art. 93a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926,
z póên. zm.51)) wstàpi∏ we wszelkie prze-
widziane w przepisach prawa podatko-
wego prawa i obowiàzki przekszta∏cone-
go podmiotu — w razie przekszta∏cenia
podatnika wymienionego w art. 7 ust. 1;

2) przedsi´biorcy, w którego kapitale za-
k∏adowym podatnik lub przedsi´biorca,
o których mowa w pkt 1, posiada udzia∏
wynoszàcy co najmniej 25 %;

3) przedsi´biorcy, w którego kapitale za-
k∏adowym podmiot dominujàcy, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.52)),
wobec podatnika lub przedsi´biorcy,
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o których mowa w pkt 1, posiada udzia∏
wynoszàcy co najmniej 90 %.

4. Wsparcie nowej inwestycji, o której mowa
w ust. 2, nie mo˝e przekraczaç kwoty Êrod-
ków, o których mowa w art. 7, zgromadzo-
nych na koncie rachunku Funduszu wyod-
r´bnionym dla danego podatnika, wed∏ug
stanu na dzieƒ ostatniego rocznego rozli-
czenia podatkowego, z wy∏àczeniem wp∏a-
conych do tego dnia zaliczek na podatek
dochodowy, i jest udzielane w formie bez-
zwrotnego wsparcia finansowego w okre-
sie nie d∏u˝szym ni˝ okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 6.

5. Otrzymane wsparcie nowej inwestycji nie
stanowi przychodu w rozumieniu przepi-
sów o podatku dochodowym.

6. Organem udzielajàcym wsparcia nowej in-
westycji jest minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki.

7. Wsparcie nowej inwestycji jest udzielane
na wniosek podatnika albo przedsi´biorcy,
o których mowa w ust. 3, z tym ˝e w przy-
padku wniosku sk∏adanego przez przedsi´-
biorc´, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3,
jest konieczne wyra˝enie zgody przez po-
datnika albo przedsi´biorc´, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 1. Do wniosku do∏àcza si´
dokumenty potwierdzajàce prawo wnio-
skodawcy do uzyskania wsparcia.

8. Rada Ministrów okreÊli, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie zgodnoÊci z zasadami
udzielania pomocy publicznej oraz spraw-
nego udzielania wsparcia, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) warunki udzielania wsparcia;

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà z tytu∏u nowej inwestycji, o której
mowa w ust. 2;

3) maksymalnà dopuszczalnà wielkoÊç po-
mocy;

4) rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, na
którà nie udziela si´ wsparcia;

5) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7,
oraz wymagane dokumenty;

6) termin sk∏adania i rozpatrywania wnio-
sku, o którym mowa w ust. 7;

7) sposób i terminy przekazywania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielo-
nego wsparcia na rachunek wskazany
przez podatnika lub przedsi´biorc´ oraz
informowania o tym fakcie naczelnika
urz´du skarbowego, w∏aÊciwego

w sprawach podatku dochodowego po-
datnika.

9. Podstawà udzielenia wsparcia jest umowa
zawarta przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki z otrzymujàcym wspar-
cie. Bank Gospodarstwa Krajowego prze-
kazuje udzielone wsparcie na rachunek
wskazany przez podatnika lub przedsi´-
biorc´ oraz informuje o tym fakcie naczel-
nika urz´du skarbowego, w∏aÊciwego
w sprawach podatku dochodowego podat-
nika.

10. Umowa, o której mowa w ust. 9, okreÊla
wartoÊç i harmonogram inwestycji oraz
liczb´ zatrudnionych pracowników. Umo-
wa okreÊla tak˝e wielkoÊç i szczegó∏owe
przeznaczenie oraz zasady rozliczania
wsparcia i przyczyny zwrotu udzielonego
wsparcia.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e odmówiç, w drodze decyzji, udziele-
nia wsparcia, o którym mowa w ust. 2, je-
˝eli jego udzielenie w istotny sposób mo-
g∏oby naruszyç lub groziç naruszeniem
konkurencji przez uprzywilejowanie niektó-
rych przedsi´biorców lub produkcji niektó-
rych towarów.

Art. 9. 1. Zwrot nadp∏aty podatku dochodowego
podatnikowi, o którym mowa w art. 7
ust. 1, w cz´Êci tego podatku przekazanej
na rachunek Funduszu, nast´puje ze Êrod-
ków zgromadzonych na koncie rachunku
Funduszu wyodr´bnionym dla danego po-
datnika — do wysokoÊci zgromadzonych
Êrodków.

2. Kwota nadp∏aty, o której mowa w ust. 1,
jest przekazywana przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego, na wniosek naczelnika
urz´du skarbowego w∏aÊciwego w spra-
wach podatku dochodowego podatnika,
w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
przez naczelnika tego urz´du, na rachunek
urz´du.

3. Do zwrotu nadp∏at, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatko-
wa.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1936) w art. 27 uchyla si´ ust. 2.

Art. 62. W ustawie z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953)
w art. 6:

1) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Op∏aty dodatkowe i kary pieni´˝ne sà groma-
dzone na wyodr´bnionym rachunku banko-
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wym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i przekazywane w terminie do
10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu
ich otrzymania na rachunek Krajowego Fun-
duszu Drogowego, z przeznaczeniem na do-
stosowanie nawierzchni g∏ównych dróg tran-
zytowych do ruchu pojazdów o dopuszczal-
nym nacisku na pojedynczà oÊ do 112,7 kN
(11,5 t).”;

2) uchyla si´ ust. 13.

Art. 63. W ustawie z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 211, poz. 2050) w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wp∏ywy uzyskane z op∏at za wydanie licencji
wspólnotowej dla przedsi´biorców, o których
mowa w art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1, stanowià do-
chody bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 103:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) sprzeda˝y etykiet, paszportów roÊlin, plomb
urz´dowych oraz wydawnictw i us∏ug infor-
matycznych;

4) sprzeda˝y roÊlin i produktów roÊlinnych
z obiektów szklarniowych oraz us∏ug zwià-
zanych z wykorzystaniem tych obiektów
w okresie, w którym nie sà wykorzystywane
do zadaƒ Inspekcji.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawki op∏at za sprzeda˝ wydawnictw
i us∏ug informatycznych oraz za czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustalajà or-
gany Inspekcji, kierujàc si´ koniecznoÊcià
sfinansowania poniesionych wydatków.”;

2) w art. 104 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) us∏ugi, o których mowa w art. 103 ust. 1 pkt 1
i 2,”;

3) uchyla si´ art. 105.

Art. 65. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145,
poz. 1537) uchyla si´ art. 156. 

Art. 66. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91,
poz. 877) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty dzia∏alnoÊci Inspekcji i wykonywania
zadaƒ, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, sà po-
krywane z bud˝etu paƒstwa.”;

2) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Do wydatków zwiàzanych z wykonaniem
czynnoÊci, o których mowa w art. 16
ust. 1, zalicza si´ wydatki na:

1) wynagrodzenie osób nieb´dàcych pra-
cownikami Inspekcji;

2) obs∏ug´ finansowà, druki do prowa-
dzenia dokumentacji, piecz´cie do zna-
kowania mi´sa, odczynniki do badaƒ
na w∏oÊnie metodà wytrawiania, bada-
nia laboratoryjne niezb´dne do wyda-
nia oceny mi´sa, szkolenia wyznaczo-
nych lekarzy weterynarii oraz pono-
szone przez wyznaczone osoby koszty,
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1
i 2 oraz w ust. 3 pkt 2;

3) dojazdy pracowników Inspekcji w celu
kontroli wykonywania powierzonych
zadaƒ.”;

3) uchyla si´ art. 35.

Art. 67. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 114;

2) art. 132 otrzymuje brzmienie:

„Art. 132. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych nak∏a-
danych na podstawie art. 131 ust. 1 sta-
nowià przychody Funduszu Pracy i sà
przeznaczone na cele okreÊlone w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).”.

Art. 68. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. — Pra-
wo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 93 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Organ celny pobiera op∏aty, stanowiàce dochody
bud˝etu paƒstwa, za:”;

2) uchyla si´ art. 94.

Art. 69. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001) w art. 106:

1) w ust. 1 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
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„6a) Êrodki ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów, o których
mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên.
zm.53)), oraz zwrot Êrodków z Banku Gospo-
darstwa Krajowego, pochodzàcych z wyp∏aty
po˝yczek dla osób fizycznych podejmujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychodami Funduszu Pracy sà równie˝ op∏a-
ty, wp∏aty, kary pieni´˝ne i grzywny, o których
mowa w art. 88 ust. 14, art. 115 i art. 119—124,
które sà przeznaczane na finansowanie zadaƒ
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na rzecz
przeciwdzia∏ania bezrobociu, a tak˝e kary pie-
ni´˝ne nak∏adane na podstawie przepisów
o pomocy spo∏ecznej.”.

Art. 70. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 118 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Op∏ata jest pobierana przez Urzàd Regulacji Tele-
komunikacji i Poczty.”;

2) w art. 150 w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie.

Art. 71. W ustawie z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,
poz. 2390) uchyla si´ art. 34.

Art. 72. 1. Ârodki specjalne mogà funkcjonowaç,
z zastrze˝eniem ust. 2, przez okres 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, a ich dysponenci
prowadzà w tym okresie egzekucj´ nale˝noÊci i regu-
lujà zobowiàzania. Po tym dniu: 

1) nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieuregulowane zobo-
wiàzania przejmuje jednostka bud˝etowa, przy
której funkcjonowa∏y Êrodki specjalne;

2) Êrodki pieni´˝ne podlegajà odprowadzeniu odpo-
wiednio do bud˝etu paƒstwa lub bud˝etu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego. 

2. Ârodki specjalne, które uzyskiwa∏y przychody
z tytu∏ów okreÊlonych w art. 18a ust. 1 i 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, i z których by∏y finansowane
wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 6 ustawy,
o której mowa w art. 1, mogà funkcjonowaç w tym za-
kresie do dnia utworzenia rachunku dochodów w∏a-
snych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 3 miesiàce od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. W przypadku: 

1) utworzenia rachunku dochodów w∏asnych — usta-
lone na dzieƒ jego utworzenia zobowiàzania i na-
le˝noÊci oraz zgromadzone Êrodki finansowe Êrod-
ków specjalnych, w miejsce których zosta∏ utwo-
rzony ten rachunek, stajà si´ nale˝noÊciami i zobo-
wiàzaniami oraz Êrodkami finansowymi tego ra-
chunku;

2) nieutworzenia rachunku dochodów w∏asnych —
z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy nast´puje przeniesienie docho-
dów i wydatków zgodnie z art. 73 ust. 1.

Art. 73. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, z zastrze˝eniem ust. 2 i art. 72 ust. 2, nast´puje
przeniesienie:

1) przychodów zlikwidowanych Êrodków specjalnych
— do dochodów odpowiednio bud˝etu paƒstwa
lub bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialne-
go; 

2) wydatków zlikwidowanych Êrodków specjalnych
— do wydatków odpowiednio bud˝etu paƒstwa
lub bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialne-
go, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Ustalone na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zobowiàzania i nale˝noÊci oraz zgromadzone
Êrodki finansowe Êrodków specjalnych, w miejsce któ-
rych — na podstawie ustaw zmienianych niniejszà
ustawà — zosta∏ utworzony paƒstwowy fundusz celo-
wy albo fundusz motywacyjny, stajà si´ nale˝noÊcia-
mi i zobowiàzaniami oraz Êrodkami finansowymi od-
powiednio tych funduszy. 

3. Wydatki bud˝etu paƒstwa zwi´ksza si´ w odpo-
wiednich cz´Êciach bud˝etu paƒstwa o kwot´ stano-
wiàcà 80 % wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 74. W przypadku Êrodka specjalnego General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utworzone-
go na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086), w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, Êrodki pie-
ni´˝ne podlegajà przekazaniu do Krajowego Funduszu
Drogowego utworzonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2571).

Art. 75. Ustalone na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy zobowiàzania i nale˝noÊci oraz zgroma-
dzone Êrodki finansowe Scentralizowanego Funduszu
Rozwoju Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej,
utworzonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolnoÊci (Dz. U. Nr 123, poz. 777 oraz z 2003 r. 
Nr 202, poz. 1957), w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stajà si´ na-
le˝noÊciami i zobowiàzaniami oraz Êrodkami finanso-
wymi Funduszu Rozwoju Przywi´ziennych Zak∏adów
Pracy, utworzonego na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozba-
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wionych wolnoÊci, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 76. Ârodki finansowe zgromadzone na dzieƒ
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na rachunkach Êrod-
ków specjalnych urz´dów skarbowych, utworzonych
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 paêdzierni-
ka 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, podlegajà przekazaniu na rachunek
Funduszu Strefowego, utworzonego na podstawie
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz-
nych i niektórych ustaw, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 77. 1. Ârodek specjalny utworzony na podsta-
wie art. 32 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên.
zm.54)) w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, mo˝e funkcjonowaç do
dnia 31 lipca 2005 r., a jego dysponent prowadzi
w tym okresie egzekucj´ nale˝noÊci i reguluje zobo-
wiàzania.

2. Po dniu 31 lipca 2005 r. nieÊciàgni´te nale˝noÊci
i nieuregulowane zobowiàzania, o których mowa
w ust. 1, przejmuje Urzàd Regulacji Telekomunikacji
i Poczty. Pozosta∏e Êrodki pieni´˝ne zgromadzone na
wydzielonym rachunku Êrodków specjalnych podlega-
jà odprowadzeniu do bud˝etu paƒstwa.

Art. 78. Do czasu ustalenia rocznego planu finan-
sowego paƒstwowych funduszy celowych, o których
mowa w art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.55)) oraz w art. 8 ustawy z dnia
30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adni-
kami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711), na za-
sadach okreÊlonych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez rok od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
odpowiednie wydatki paƒstwowych funduszy celo-
wych realizowane sà na podstawie rocznych planów
finansowych Êrodków specjalnych.

Art. 79. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) Êrodki finansowe, o których mowa w art. 8a ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´dach
i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1267) stajà si´ dochodami w∏asnymi, w rozu-
mieniu art. 18a ustawy, o której mowa w art. 1,
w∏aÊciwych urz´dów skarbowych;

2) wyodr´bnione rachunki Êrodków specjalnych, na
których gromadzone sà Êrodki finansowe, o któ-
rych mowa w pkt 1, stajà si´ wydzielonymi ra-
chunkami dochodów w∏asnych w∏aÊciwych urz´-
dów skarbowych, przejmujàc jednoczeÊnie Êrodki
finansowe, nale˝noÊci i zobowiàzania dotychcza-
sowych Êrodków specjalnych.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. rachunki dochodów
w∏asnych, o których mowa w ust. 1, dzia∏ajà na zasa-
dach okreÊlonych w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady gospodarki finansowej dochodami w∏asnymi,
o których mowa w ust. 1 i 2, ustalajàc:

1) rodzaje wydatków bie˝àcych i inwestycyjnych
zwiàzanych z prowadzeniem poboru podatków
i egzekucji administracyjnej, uwzgl´dniajàc specy-
fik´ dzia∏alnoÊci oraz potrzeb´ zapewnienia moty-
wacyjnego systemu wynagradzania pracowników
wykonujàcych egzekucj´ administracyjnà;

2) obowiàzki w zakresie sporzàdzania planów finan-
sowych obejmujàcych przychody i wydatki;

3) przypadki, w których mo˝e nastàpiç przekazanie
Êrodków specjalnych na usprawnienie funkcjono-
wania innych urz´dów skarbowych, je˝eli jest to
konieczne dla zapewnienia skutecznoÊci i ciàg∏oÊci
wykonywania poboru podatków lub egzekucji ad-
ministracyjnej.

4. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Êrodki finansowe, na-
le˝noÊci i zobowiàzania dochodów w∏asnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, stajà si´ odpowiednio Êrodkami
finansowymi, nale˝noÊciami i zobowiàzaniami zak∏a-
dów bud˝etowych, o których mowa w art. 8a ustawy
z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbo-
wych, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zak∏ady bud˝e-
towe przejmujàce Êrodki finansowe, nale˝noÊci i zobo-
wiàzania, o których mowa w ust. 4, kierujàc si´:

1) terytorialnym zasi´giem dzia∏ania zak∏adu bud˝e-
towego;

2) niezb´dnymi dla w∏aÊciwej realizacji zadaƒ potrze-
bami finansowymi zak∏adu bud˝etowego;

3) iloÊcià i z∏o˝onoÊcià post´powaƒ egzekucyjnych
prowadzonych przez zak∏ad bud˝etowy.

Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
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54) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166,
poz. 1360 oraz  z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

55) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.


