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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie przekazywania i zwrotu Êrodków na prefinansowanie
projektów wspieranych przez Fundusz SpójnoÊci
Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i terminy przekazywania Êrodków z bud˝etu paƒstwa na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz SpójnoÊci, dla którego ramy programowania okreÊlono rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
30 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia strategii wykorzy———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218.

stania Funduszu SpójnoÊci na lata 2004—2006 (Dz. U.
Nr 176, poz. 1827), zwanego dalej „Funduszem”, oraz
tryb i terminy zwrotu po˝yczek do bud˝etu paƒstwa,
a w szczególnoÊci:
1) dokumenty niezb´dne do przekazania po˝yczki;
2) sposób ustalania transz po˝yczki i warunki przekazywania Êrodków;
3) tryb i termin rozliczenia po˝yczki;
4) sposób zwrotu po˝yczki;
5) tryb i termin zwrotu po˝yczki, w przypadku, o którym mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej
„ustawà”;
6) wysokoÊç prowizji bankowych;
7) wysokoÊç oprocentowania.
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§ 2. Minister odpowiedzialny za zarzàdzanie Funduszem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia
ka˝dego miesiàca, zapotrzebowanie na Êrodki na prefinansowanie projektów wspieranych przez Fundusz
w okresie kolejnych 3 miesi´cy, z tym ˝e zapotrzebowanie na pierwszy miesiàc tego okresu sporzàdza si´
w uj´ciu dekadowym.

Poz. 1330

5. Oprocentowanie po˝yczki jest równe 0,75 stopy
rentownoÊci 52-tygodniowych bonów skarbowych,
sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiàcu, poprzedzajàcym dany kwarta∏ kalendarzowy, dla ka˝dej transzy po˝yczki ciàgnionej w tym
kwartale, z zastrze˝eniem art. 209 ust. 5 ustawy.

Po˝yczki dla paƒstwowych jednostek bud˝etowych

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zawierania umów po˝yczki przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpowiedzialnego za zarzàdzanie Funduszem.

§ 3. 1. Udzielenie po˝yczki paƒstwowym jednostkom bud˝etowym nast´puje po z∏o˝eniu wniosku o jej
udzielenie wraz z potwierdzeniem przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà Funduszem zarejestrowania projektu w Komisji Europejskiej.

§ 6. Ârodki z bud˝etu paƒstwa na prefinansowanie
sà przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów do obs∏ugi po˝yczek, w terminie i w wysokoÊci wynikajàcych z zapotrzebowania, o którym mowa
w § 2.

2. Dokumentami niezb´dnymi do przekazania po˝yczki sà:

§ 7. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zawierania umów po˝yczek, Bank Gospodarstwa Krajowego wyst´puje do Ministra Finansów o zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 6.

Rozdzia∏ 2

1) umowa po˝yczki;
2) harmonogram przekazywania transz po˝yczki,
opracowany przez po˝yczkobiorc´.
3. Po˝yczkobiorca dokonuje miesi´cznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz po˝yczki.
4. Minister Finansów przekazuje Êrodki na prefinansowanie na rachunek bankowy po˝yczkobiorcy,
wskazany w umowie po˝yczki, w terminie i w wysokoÊci okreÊlonych w harmonogramie przekazywania
transz po˝yczki.
§ 4. 1. Po˝yczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia ka˝dego miesiàca, informacje
o wydatkach dokonanych ze Êrodków po˝yczki w miesiàcu poprzednim.

§ 8. 1. Po˝yczkobiorca przekazuje ministrowi odpowiedzialnemu za zarzàdzanie Funduszem, do 7. dnia
ka˝dego miesiàca, informacje o wydatkach dokonanych ze Êrodków po˝yczki w miesiàcu poprzednim.
2. Minister odpowiedzialny za zarzàdzanie Funduszem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia ka˝dego miesiàca, informacje o wykorzystaniu Êrodków
po˝yczek w miesiàcu poprzednim.
3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2,
jest warunkiem przekazania Êrodków na zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 6.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zlecenia zawierania umów przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1,
jest warunkiem przekazania nast´pnej transzy po˝yczki.

§ 9. Po˝yczkobiorca ponosi koszty prowizji zgodnie
z tabelami prowizji i op∏at banku.

Rozdzia∏ 3

Rozdzia∏ 4

Po˝yczki dla jednostek samorzàdu terytorialnego

Zwrot i rozliczenie po˝yczki

§ 5. 1. Udzielenie po˝yczki jednostkom samorzàdu
terytorialnego nast´puje po z∏o˝eniu wniosku o jej
udzielenie wraz z potwierdzeniem przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà Funduszem zarejestrowania projektu w Komisji Europejskiej.

§ 10. 1. Zwrot Êrodków z otrzymanej po˝yczki nast´puje z rachunku bankowego Instytucji PoÊredniczàcej w Zarzàdzaniu Funduszem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Funduszu, w terminie
okreÊlonym w umowie po˝yczki, po przedstawieniu
przez po˝yczkobiorc´ wniosku o refundacj´ poniesionych wydatków z bud˝etu Unii Europejskiej wraz z dokumentami potwierdzajàcymi poniesione wydatki,
zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucj´
PoÊredniczàcà w Zarzàdzaniu Funduszem.

2. Dokumentami niezb´dnymi do przekazania po˝yczki sà:
1) umowa po˝yczki;
2) harmonogram przekazywania transz po˝yczki,
opracowany przez po˝yczkobiorc´.
3. Orygina∏ umowy po˝yczki Instytucja PoÊredniczàca w Zarzàdzaniu Funduszem przesy∏a Ministrowi
Finansów.

2. W przypadku zwrotu po˝yczek przez paƒstwowe
jednostki bud˝etowe, Êrodki z rachunku bankowego,
o którym mowa w ust. 1, sà przekazywane na rachunek bankowy bud˝etu paƒstwa w Narodowym Banku
Polskim, wskazany w umowie po˝yczki.

4. Po˝yczkobiorca dokonuje miesi´cznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz po˝yczki.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zawierania umów po˝yczek Êrodki z rachun-
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ku bankowego, o którym mowa w ust. 1, sà przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6.
§ 11. W przypadku niewp∏yni´cia Êrodków z bud˝etu Unii Europejskiej z przyczyn zale˝nych od po˝yczkobiorcy, zwrot po˝yczki nast´puje ze Êrodków w∏asnych
po˝yczkobiorcy, w terminie 3 miesi´cy od dnia ostatecznego zwrotu po˝yczki, okreÊlonego w umowie po˝yczki.
§ 12. Sp∏ata naliczonego oprocentowania po˝yczki
nast´puje na rachunek bankowy bud˝etu paƒstwa
w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie
po˝yczki, a w przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów po˝yczek — na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6.

Poz. 1330 i 1331

Êlonego w umowie po˝yczki, a w przypadku niewp∏yni´cia w tym terminie Êrodków z bud˝etu Unii Europejskiej z przyczyn niezale˝nych od po˝yczkobiorcy —
na rachunek bankowy, o którym mowa w § 10 ust. 1,
w terminie miesiàca od dnia ich wp∏ywu.
2. Rozliczenie po˝yczki w przypadku, o którym
mowa w § 11, nast´puje w terminie miesiàca od
dnia zwrotu po˝yczki, ze Êrodków w∏asnych po˝yczkobiorcy.
Rozdzia∏ 5
Przepis koƒcowy
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 13. 1. Rozliczenie po˝yczki nast´puje w terminie
miesiàca od dnia ostatecznego zwrotu po˝yczki okre-

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1331
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 15 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç beczki, oraz szczegó∏owego zakresu badaƒ
i sprawdzeƒ wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej beczek2)
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wymagania, którym powinny odpowiadaç beczki
w zakresie konstrukcji, wykonania, materia∏ów
oraz charakterystyk metrologicznych;
2) szczegó∏owy zakres badaƒ i sprawdzeƒ wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
beczek;
3) sposoby i metody przeprowadzania badaƒ i sprawdzeƒ, o których mowa w pkt 2.
———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).
2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 14.10.2005 r., pod numerem
2005/00554/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm., Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „beczkach”, nale˝y przez to rozumieç beczki drewniane oraz
metalowe lub z tworzywa sztucznego, stosowane jako
przyrzàdy pomiarowe przeznaczone do wyznaczania
obj´toÊci zawartej w nich cieczy, w szczególnoÊci piwa, wina, miodu pitnego, octu.
§ 3. PojemnoÊç nominalna Vn beczki powinna byç
równa jednej spoÊród nast´pujàcych wartoÊci:
1) Vn = n · 5 l, gdzie n jest dowolnà liczbà ca∏kowità
od 1 do 20, lub
2) Vn = n · 50 l, gdzie n jest dowolnà liczbà ca∏kowità
wi´kszà od 2.
§ 4. Beczka powinna byç tak skonstruowana, aby
podczas jej nape∏niania nie by∏o mo˝liwe powstawanie przestrzeni niewype∏nionej cieczà, a w szczególnoÊci nisz, syfonów i kieszeni powietrznych.
§ 5. 1. Otwór wlewowy beczki powinien byç
umieszczony w miejscu umo˝liwiajàcym jej ca∏kowite
nape∏nienie.
2. Je˝eli dla wzmocnienia gniazda korka otworu
wlewowego zastosowano zgrubienie lub króciec, si´gajàcy do wn´trza beczki, to we wzmocnieniu powinny byç wykonane otwory albo wykroje, si´gajàce do
wewn´trznej powierzchni pobocznicy.
3. Kszta∏t gniazda korka otworu wlewowego okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

