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665

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporzàdzania planu finansowego 
jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 paê-
dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadze-
nia gospodarki finansowej oraz sporzàdzania planu fi-
nansowego jednostek doradztwa rolniczego.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).



2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego;

2) jednostkach — nale˝y przez to rozumieç jednostki
doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 2
ustawy;

3) planie finansowym — nale˝y przez to rozumieç
plan finansowy, o którym mowa w art. 33 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.2)).

§ 2. 1. Jednostki prowadzà gospodark´ finansowà
na podstawie rocznych planów finansowych, opraco-
wywanych, opiniowanych i zatwierdzanych w trybie
przepisów art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 3 i art. 12 ust. 1
ustawy.

2. Roczny plan finansowy jest ustalany na okres
roku kalendarzowego.

§ 3. Projekt rocznego planu finansowego opraco-
wuje dyrektor jednostki, z uwzgl´dnieniem wysokoÊci
dotacji podmiotowej, dotacji na zadania zlecone do re-
alizacji oraz dotacji przedmiotowych zaplanowanych
w projekcie ustawy bud˝etowej na dany rok.

§ 4. 1. Roczny plan finansowy jednostki zawiera
w szczególnoÊci:

1) wielkoÊci liczbowe dla poszczególnych tytu∏ów
przychodów, okreÊlonych w art. 11 ust. 1 ustawy,
w tym odr´bnie przychodów z dotacji podmioto-
wej, dotacji na zadania zlecone do realizacji i dota-
cji przedmiotowych;

2) wielkoÊci liczbowe dla poszczególnych tytu∏ów
wydatków, w tym:

a) wydatków na pokrycie kosztów utrzymania jed-
nostki, z tego:

— wydatków na wynagrodzenia,

— wydatków na pochodne od wynagrodzeƒ,

— wydatków na Êwiadczenia na rzecz osób fi-
zycznych,

— wydatków na pokrycie kosztów przejazdu
i zakwaterowania oraz diet, o których mowa
w art. 10 ustawy,

— pozosta∏ych wydatków rzeczowych z wy-
szczególnieniem przewidywanych tytu∏ów
wydatków,

b) wydatków majàtkowych, w tym na realizacj´ in-
westycji i zakupów inwestycyjnych, z wyszcze-
gólnieniem przewidywanych tytu∏ów wydat-
ków;

3) zobowiàzania przewidywane do uregulowania
w roku, na który sporzàdzany jest plan, wynikajà-
ce z decyzji podj´tych w latach poprzednich;

4) zobowiàzania powsta∏e w roku, na który plan jest
sporzàdzany, przewidziane do realizacji w roku na-
st´pnym;

5) stan nale˝noÊci jednostki doradztwa rolniczego na
poczàtek i koniec roku kalendarzowego;

6) stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek i na koniec
roku kalendarzowego;

7) planowanà liczb´ zatrudnionych w przeliczeniu na
pe∏ne etaty.

2. WielkoÊci, o których mowa w ust. 1, sà ujmowa-
ne w odniesieniu do przewidywanego wykonania ro-
ku poprzedniego. 

§ 5. Do planu, o którym mowa w § 4, za∏àcza si´
szczegó∏owy harmonogram obejmujàcy:

1) zestawienie, narastajàco w uk∏adzie kwartalnym,
przychodów z:

a) tytu∏u dotacji bud˝etowych, w tym odr´bnie:

— dotacji podmiotowej,

— dotacji na zadania zlecone do realizacji,

— dotacji przedmiotowych,

b) tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w tym przychodów z dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w art. 4 ust. 4 ustawy,

c) innych êróde∏, w szczególnoÊci z tytu∏u daro-
wizn, zapisów, spadków oraz Êrodków finanso-
wych pochodzenia zagranicznego i odsetek od
Êrodków zgromadzonych na rachunkach banko-
wych;

2) zestawienie, narastajàco w uk∏adzie kwartalnym:

a) zobowiàzaƒ planowanych do zaciàgni´cia,

b) wydatków na pokrycie kosztów bie˝àcych utrzy-
mania jednostki, z tego wydatków na:

— wynagrodzenia osobowe,

— wynagrodzenia bezosobowe,
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———————
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, 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 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.



— pochodne od wynagrodzeƒ,

— Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych,

— pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowa-
nia oraz diet, o których mowa w art. 10 usta-
wy,

— pozosta∏e wydatki rzeczowe z wyszczególnie-
niem przewidywanych tytu∏ów wydatków,

c) wydatków majàtkowych, w tym na realizacj´
inwestycji i zakupy inwestycyjne, z wyszcze-
gólnieniem przewidywanych tytu∏ów wydat-
ków;

3) zestawienie wydatków, odr´bnie:

a) dla dzia∏alnoÊci ustawowej,

b) dla dzia∏alnoÊci zleconej jednostce doradztwa
rolniczego;

4) zestawienie przychodów i rozchodów Êrodków fi-
nansowych na realizacj´ programów finansowa-
nych z udzia∏em Êrodków Unii Europejskiej na
podstawie odr´bnych przepisów;

5) szczegó∏owe pisemne uzasadnienie poszczegól-
nych wielkoÊci przychodów i wydatków, o których
mowa w pkt 1—4.

§ 6. Realizacja zadaƒ, o których mowa w art. 15
ust. 1 ustawy, oraz wydatkowanie Êrodków publicz-
nych przez jednostki sà dokonywane zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, w szczególnoÊci dotyczàcymi finan-
sów publicznych.

§ 7. Obs∏uga bankowa rachunków jednostek pro-
wadzona jest zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

§ 8. Realizacja poszczególnych tytu∏ów wydatków
mo˝e byç dokonywana w granicach kwot ustalonych
w rocznym planie finansowym na dany kwarta∏.

§ 9. Zwi´kszenie lub zmniejszenie wielkoÊci wydat-
ków i zobowiàzaƒ w poszczególnych tytu∏ach lub przy-
spieszenie wydatkowania Êrodków w stosunku do za-
twierdzonych w rocznym planie finansowym oraz
zwi´kszenie zobowiàzaƒ przewidzianych do realizacji
w kolejnym roku mo˝e nastàpiç wy∏àcznie po zatwier-
dzeniu zmiany rocznego planu finansowego przez or-
gan, któremu jednostka podlega.

§ 10. 1. Jednostki tworzà:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidujà od-
r´bne przepisy ustawowe.

2. Fundusz statutowy tworzy si´ z równowartoÊci
sk∏adników majàtku, nabytych w trybie ustawy, stano-
wiàcych wyposa˝enie jednostek w dniu rozpocz´cia
przez nie dzia∏alnoÊci, po uwzgl´dnieniu nale˝noÊci
i zobowiàzaƒ przej´tych zgodnie z art. 20 ust. 1 usta-
wy.

3. Zysk netto jednostek przeznacza si´ na fundu-
sze, o których mowa w ust. 1.

4. Strat´ netto jednostek pokrywa si´ z funduszu
rezerwowego. Je˝eli strata netto jest wy˝sza ni˝ fun-
dusz rezerwowy, cz´Êç straty, niepokrytà z funduszu
rezerwowego, pokrywa si´ z funduszu statutowego.

§ 11. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do bada-
nia rocznego sprawozdania finansowego jednostki
dokonuje, odpowiednio, minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi lub wojewoda.

2. Koszty post´powania o zamówienie publiczne,
zwiàzane z wyborem podmiotu uprawnionego do ba-
dania rocznego sprawozdania finansowego, ponosi
jednostka.

3. Roczne sprawozdanie finansowe jednostka
przedk∏ada do zatwierdzenia, odpowiednio, ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi lub wojewo-
dzie.

4. Podzia∏u zysku lub ustalenia sposobu pokrycia
straty jednostki dokonuje, odpowiednio, minister w∏a-
Êciwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

§ 12. 1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowe-
go sporzàdza si´ w uk∏adzie okreÊlonym w § 4 i 5.

2. Zatwierdzone roczne sprawozdanie, o którym
mowa w ust. 1, jednostka przesy∏a Ministrowi Finan-
sów.

§ 13. Przepisu § 4 ust. 2 nie stosuje si´ do sporzà-
dzenia planu finansowego na 2005 r.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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