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Poz. 1073

1073
USTAWA
z dnia 23 czerwca 2006 r.
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
Art. 1. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uposa˝eniu przys∏ugujàcym funkcjonariuszowi — nale˝y przez to rozumieç uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym nale˝ne funkcjonariuszowi w dniu wyrzàdzenia szkody, a w przypadku szkody powsta∏ej po rozwiàzaniu stosunku s∏u˝bowego — nale˝ne w dniu zwolnienia ze s∏u˝by.”;
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków s∏u˝bowych ze swojej winy wyrzàdzi∏
szkod´ w mieniu, o którym mowa w art. 1
ust. 1, ponosi odpowiedzialnoÊç majàtkowà w granicach rzeczywistej straty i tylko
za normalne nast´pstwa dzia∏ania lub zaniechania, chocia˝by wynikajàca z niego
szkoda powsta∏a po rozwiàzaniu stosunku
s∏u˝bowego.”;
3) art. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„Art. 6. 1. Funkcjonariusz odpowiedzialny za szkod´ wyrzàdzonà nieumyÊlnie jest obowiàzany do zap∏aty odszkodowania
w wysokoÊci wyrzàdzonej szkody, jednak odszkodowanie nie mo˝e przewy˝szaç kwoty trzymiesi´cznego uposa˝enia przys∏ugujàcego funkcjonariuszowi.
2. Za zgodà organu lub jednostki, o których mowa w art. 1 ust. 1, naprawienie
szkody przez funkcjonariusza mo˝e nastàpiç poprzez przywrócenie stanu poprzedniego w ca∏oÊci, je˝eli nie narusza
to interesu Skarbu Paƒstwa.
Art. 7. 1. Je˝eli naprawienie szkody wyrzàdzonej
nieumyÊlnie nast´puje na podstawie
ugody mi´dzy organem lub jednostkà,
o których mowa w art. 1 ust. 1, a funkcjonariuszem, który wyrzàdzi∏ szkod´,
wysokoÊç odszkodowania mo˝e byç obni˝ona przy uwzgl´dnieniu wszystkich
okolicznoÊci sprawy, a w szczególnoÊci
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

stopnia winy funkcjonariusza i jego stosunku do obowiàzków s∏u˝bowych.
2. Przy uwzgl´dnieniu okolicznoÊci wymienionych w ust. 1, wysokoÊç odszkodowania mo˝e byç tak˝e obni˝ona przez
sàd pracy; dotyczy to równie˝ przypadku, gdy naprawienie szkody nast´puje
na podstawie ugody sàdowej.
3. W razie niewykonania przez funkcjonariusza ugody, o której mowa w ust. 1,
podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu post´powania cywilnego,
po nadaniu jej klauzuli wykonalnoÊci
przez sàd pracy.”;
4) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Organ lub jednostka, o których mowa
w art. 1 ust. 1, po stwierdzeniu zaistnienia szkody, podejmuje niezw∏ocznie
czynnoÊci w celu wyjaÊnienia okolicznoÊci i przyczyn jej powstania, ustalenia wysokoÊci szkody oraz osób za nià
odpowiedzialnych.
2. W przypadku ustalenia, ˝e szkoda powsta∏a z winy funkcjonariusza, organ
lub jednostka, o których mowa w art. 1
ust. 1, mogà:
1) wezwaç funkcjonariusza do dobrowolnej
zap∏aty
odszkodowania
w wyznaczonym terminie lub z∏o˝enia w takim terminie pisemnego zobowiàzania do jego zap∏aty;
2) zawrzeç z funkcjonariuszem pisemnà ugod´, o której mowa w art. 7
ust. 1;
3) odstàpiç od dochodzenia naprawienia szkody wyrzàdzonej nieumyÊlnie, w przypadku gdy:
a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu nie
uzyska
si´
odszkodowania
w kwocie co najmniej równowa˝àcej przewidywane koszty jego
dochodzenia i egzekucji,
b) zachodzà szczególne okolicznoÊci
dotyczàce sytuacji rodzinnej lub
materialnej funkcjonariusza odpowiedzialnego za szkod´ i pozwala na to interes Skarbu Paƒstwa,
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c) w zwiàzku z wyrzàdzonà szkodà
funkcjonariusz poniós∏ odpowiedzialnoÊç karnà, dyscyplinarnà
lub za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a wymierzona kara stanowi wystarczajàcà
dolegliwoÊç.

5) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Nale˝noÊç stanowiàca odszkodowanie mo˝e byç, na wniosek funkcjonariusza odpowiedzialnego za szkod´,
umorzona w ca∏oÊci lub cz´Êci, a jej
sp∏ata odroczona lub roz∏o˝ona na raty, je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 lit. b) i c), zaistnia∏y lub zosta∏y ujawnione po
ustaleniu tej nale˝noÊci.

3. Ustalenie wysokoÊci szkody, dochodzenie roszczeƒ o odszkodowanie
oraz podejmowanie innych czynnoÊci
i decyzji w tych sprawach nale˝y do
w∏aÊciwoÊci organu lub kierownika
jednostki, o których mowa w art. 1
ust. 1.
4. Je˝eli sprawcà szkody jest organ lub
kierownik jednostki, o których mowa
w art. 1 ust. 1, uprawnienia okreÊlone
w ust. 3 przys∏ugujà bezpoÊredniemu
prze∏o˝onemu.”;

Poz. 1073 i 1074

2. Umorzenie, odroczenie lub roz∏o˝enie
na raty sp∏aty nale˝noÊci nast´puje
w drodze umowy zawartej z funkcjonariuszem. Przepisy art. 13 ust. 3 i 4
stosuje si´ odpowiednio.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

1074
USTAWA
z dnia 13 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Ustawa okreÊla sposób przygotowania i realizacji
Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, w tym:”;
2) w art. 2:
a) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) instytucja w∏aÊciwa do spraw prowadzenia
kontroli wyrywkowej — Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
4b) instytucja w∏aÊciwa do spraw wystawienia
deklaracji zamkni´cia pomocy — Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) instytucja zarzàdzajàca — w∏aÊciwego ministra odpowiedzialnego za przygotowanie
i realizacj´ programu operacyjnego albo za
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci oraz ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

przygotowanie i nadzorowanie realizacji
strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci, o których mowa w rozporzàdzeniu Rady
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiajàcym przepisy ogólne w sprawie
funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161
z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz L 158
z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31) oraz w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia
16 maja 1994 r. ustanawiajàcym Fundusz
SpójnoÊci (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994,
L 161 z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9);”,
c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) Instytucja Zarzàdzajàca Podstawami Wsparcia Wspólnoty — ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego;”,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) partnerzy spo∏eczni i gospodarczy — organizacje przedsi´biorców i pracodawców,
zwiàzki zawodowe, samorzàdy zawodowe,
organizacje pozarzàdowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390

