
Na podstawie art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasady dysponowania Êrodkami bud˝etu sàdow-
nictwa, ustanawiania dysponentów Êrodków oraz
okreÊlenie ich zadaƒ i kompetencji;

2) zasady i tryb opracowywania planów finansowych
sàdów;

3) zasady i tryb dokonywania zmian w planach finan-
sowych sàdów;

4) uruchamianie Êrodków bud˝etowych;

5) rachunki bankowe sàdów;

6) rozliczenia w okresie przejÊciowym po zakoƒcze-
niu roku bud˝etowego;

7) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydat-
ków sàdów;

8) sprawozdawczoÊç bud˝etowà i finansowà;

9) prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych;

2) ustawie o finansach publicznych — nale˝y przez to
rozumieç ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z póên.
zm.2));

3) przepisie wykonawczym — nale˝y przez to rozu-
mieç przepisy wydane na podstawie ustawy,
o której mowa w pkt 2, w szczególnoÊci:

a) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 5 ma-
ja 2006 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝eto-
wych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U.
Nr 80, poz. 558, Nr 137, poz. 977 i Nr 169,
poz. 1207), zwane dalej „klasyfikacjà bud˝eto-
wà”,

b) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finan-
sowej jednostek bud˝etowych, zak∏adów bu-
d˝etowych i gospodarstw pomocniczych oraz
trybu post´powania przy przekszta∏caniu w in-
nà form´ organizacyjno-prawnà (Dz. U. Nr 116,
poz. 783), 

c) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego
sposobu wykonywania bud˝etu paƒstwa
(Dz. U. Nr 116, poz. 784), 

d) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu
dokonywania operacji na rachunkach banko-
wych prowadzonych dla obs∏ugi bud˝etu paƒ-
stwa oraz zakresu i terminów udost´pniania in-
formacji o stanach Êrodków na tych rachunkach
(Dz. U. Nr 116, poz. 785), 

e) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczo-
Êci bud˝etowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), 

f) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu i try-
bu finansowania inwestycji z bud˝etu paƒstwa
(Dz. U. Nr 120, poz. 831), 

g) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 28 lip-
ca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowoÊci oraz planów kont dla bud˝etu
paƒstwa, bud˝etów jednostek samorzàdu tery-
torialnego oraz niektórych jednostek sektora fi-
nansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020);

4) dysponencie g∏ównym — nale˝y przez to rozumieç
Ministra SprawiedliwoÊci jako dysponenta cz´Êci
bud˝etu paƒstwa odpowiadajàcej sàdom po-
wszechnym;

5) dysponencie g∏ównym cz´Êci bud˝etu odpowiada-
jàcej obszarowi apelacji — nale˝y przez to rozu-
mieç dyrektora sàdu apelacyjnego jako dysponen-
ta g∏ównego Êrodków bud˝etu paƒstwa sàdów na
obszarze apelacji;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej
i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów powszechnych

———————
1) 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, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592.

2) 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, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187,
poz. 1381.



6) dysponencie drugiego stopnia — nale˝y przez to
rozumieç dyrektora sàdu okr´gowego w zakresie
dysponowania Êrodkami bud˝etu sàdów na ob-
szarze okr´gu;

7) dysponencie trzeciego stopnia — nale˝y przez to
rozumieç odpowiednio dyrektora sàdu apelacyj-
nego w zakresie dysponowania Êrodkami bud˝etu
sàdu apelacyjnego, dyrektora sàdu okr´gowego
w zakresie dysponowania Êrodkami bud˝etu sàdu
okr´gowego, prezesa sàdu rejonowego lub kie-
rownika finansowego sàdu rejonowego w zakre-
sie dysponowania Êrodkami bud˝etu sàdu rejono-
wego;

8) jednostce bud˝etowej — nale˝y przez to rozumieç
jednostk´ organizacyjnà w rozumieniu ustawy,
o której mowa w pkt 2;

9) gospodarstwie pomocniczym — nale˝y przez to
rozumieç gospodarstwa pomocnicze sàdów;

10) ordynacji podatkowej — nale˝y przez to rozumieç
ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.3)); 

11) Êrodkach inwestycyjnych — nale˝y przez to rozu-
mieç Êrodki z bud˝etu paƒstwa, z tworzonych na
podstawie odr´bnych ustaw rachunków docho-
dów w∏asnych oraz z cz´Êci zysku gospodarstw
pomocniczych, przeznaczone na finansowanie wy-
datków majàtkowych sàdów;

12) dochodach w∏asnych — nale˝y przez to rozumieç
gromadzone przez sàdy dochody uzyskiwane ze
êróde∏, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy
o finansach publicznych; 

13) wydatkach niewygasajàcych — nale˝y przez to ro-
zumieç niezrealizowane kwoty wydatków bud˝etu
paƒstwa, które nie wygasajà z up∏ywem roku bu-
d˝etowego;

14) Kpc — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cy-
wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.4)).

Rozdzia∏ 2

Zasady dysponowania Êrodkami
bud˝etu sàdownictwa, ustanawiania dysponentów
Êrodków oraz okreÊlenie ich zadaƒ i kompetencji

§ 3. 1. Ârodkami bud˝etowymi sàdów w zakresie
wykonywania wydatków dysponujà — stosownie do
zakresu swoich kompetencji — dysponenci poszczegól-
nych stopni, z zastrze˝eniem art. 179 § 2—4 ustawy.

2. Dysponentów, o których mowa w § 2 pkt 5—7,
ustanawia i znosi dysponent g∏ówny.

3. Zadania i kompetencje dysponenta g∏ównego
obejmujà:

1) przygotowywanie i przedstawianie projektu bud˝e-
tu, a nast´pnie wykonywanie bud˝etu w cz´Êci od-
powiadajàcej sàdom;

2) opracowywanie, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicznych, harmo-
nogramu realizacji bud˝etu paƒstwa, o którym
mowa w art. 129 ustawy o finansach publicznych,
w cz´Êci odpowiadajàcej sàdom, oraz harmono-
gramu realizacji bud˝etu sàdów na obszarze ape-
lacji, po zasi´gni´ciu opinii dysponenta g∏ównego
cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apela-
cji;

3) wydawanie dyspozycji uruchomienia Êrodków bu-
d˝etowych na wydatki dla dysponentów g∏ównych
cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcych obszarowi apela-
cji z centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒ-
stwa, w granicach okreÊlonych harmonogramem,
o którym mowa w pkt 2;

4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad ca∏oÊcià go-
spodarki finansowej sàdów, w tym kontroli gospo-
darowania mieniem Skarbu Paƒstwa, przestrzega-
nia realizacji procedur kontroli finansowej w toku
wykonywania bud˝etu i dyscypliny finansów pu-
blicznych;

5) dokonywanie kwartalnych ocen przebiegu wyko-
nania zadaƒ w cz´Êci bud˝etu paƒstwa odpowia-
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732

i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,

z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554,
Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, 
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535,
Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235,
poz. 1699.



dajàcej sàdom oraz dochodów i wydatków sàdów,
w tym przede wszystkim prawid∏owoÊci i termino-
woÊci pobierania dochodów, zgodnoÊci wydatków
z planowanym przeznaczeniem oraz prawid∏owo-
Êci wykorzystania Êrodków finansowych, wysoko-
Êci i terminów przekazywania dotacji oraz prawi-
d∏owoÊci wykorzystania dotacji udzielonych z bu-
d˝etu paƒstwa, pod wzgl´dem zgodnoÊci z prze-
znaczeniem oraz wysokoÊci wykorzystanej dotacji
a stopniem realizacji zadaƒ przewidzianych do sfi-
nansowania dotacjà z bud˝etu paƒstwa;

6) ustalanie szczegó∏owych zasad i organizowanie
przep∏ywu informacji w zakresie realizacji zadaƒ fi-
nansowo-rzeczowych oraz koordynowanie wyko-
nania tych zadaƒ na obszarach apelacji;

7) opracowywanie, po zasi´gni´ciu opinii dysponen-
tów g∏ównych cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej ob-
szarowi apelacji, wieloletnich programów zadaƒ
finansowo-rzeczowych sàdownictwa oraz zabez-
pieczanie Êrodków i limitów Êrodków bud˝eto-
wych na ich realizacj´;

8) inicjowanie i wprowadzanie efektywnych form za-
rzàdzania finansami i majàtkiem sàdów oraz koor-
dynowanie i nadzorowanie tych procesów;

9) okreÊlanie, w uzasadnionych przypadkach, zakresu
zadaƒ i kompetencji podleg∏ych dysponentów;

10) wykonywanie obowiàzków w zakresie prowadze-
nia i finansowania inwestycji, w tym wieloletnich,
które okreÊlone sà w ustawie o finansach publicz-
nych oraz przepisie wykonawczym, o którym mo-
wa w § 2 pkt 3 lit. f.

4. Zadania i kompetencje dysponenta g∏ównego
cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji
obejmujà:

1) przygotowywanie przy wspó∏pracy z podleg∏ymi
mu dysponentami drugiego stopnia projektów
planów finansowych oraz planów finansowych sà-
dów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów
Krajowej Radzie Sàdownictwa i dysponentowi
g∏ównemu, a nast´pnie wykonywanie bud˝etu sà-
dów na obszarze apelacji;

2) opracowywanie w porozumieniu z podleg∏ymi
dysponentami drugiego stopnia harmonogramu
realizacji bud˝etów poszczególnych okr´gów z ob-
szaru apelacji;

3) dysponowanie rachunkami bie˝àcymi sàdu apela-
cyjnego, z wyodr´bnieniem rachunków dochodów
i wydatków;

4) sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wyko-
nania zadaƒ okreÊlonych w planach finansowych
podleg∏ych dysponentów ni˝szych stopni oraz
przestrzegania przez nich zasad gospodarki finan-
sowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu
Paƒstwa, przestrzegania realizacji procedur kon-
troli finansowej w toku wykonywania bud˝etu
i dyscypliny finansów publicznych;

5) opracowywanie przy wspó∏pracy z podleg∏ymi
dysponentami drugiego stopnia projektów pro-
gramów wieloletnich;

6) organizowanie na obszarze apelacji w∏aÊciwego
przep∏ywu informacji w zakresie realizacji zadaƒ
oraz dochodów i wydatków, w tym programów
wieloletnich, przez podleg∏e sàdy, dokonywanie
ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych
ocen wraz z niezb´dnymi wnioskami dysponento-
wi g∏ównemu;

7) podejmowanie dzia∏aƒ organizacyjnych na rzecz
optymalizacji wydatków zwiàzanych z funkcjono-
waniem sàdów na obszarze apelacji;

8) prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdu ape-
lacyjnego, a w razie potrzeby przekazywanie wy-
konania tych zadaƒ na podstawie art. 179 § 4 usta-
wy.

5. Zadania i kompetencje dysponenta drugiego
stopnia obejmujà:

1) przygotowywanie przy wspó∏pracy z podleg∏ymi
mu dysponentami trzeciego stopnia projektu pla-
nu finansowego sàdów na obszarze okr´gu,
przedstawianie go dysponentowi g∏ównemu cz´-
Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji,
a nast´pnie wykonywanie bud˝etu sàdów na ob-
szarze okr´gu;

2) opracowywanie w porozumieniu z podleg∏ymi
dysponentami trzeciego stopnia harmonogramu
realizacji bud˝etów poszczególnych sàdów na ob-
szarze okr´gu;

3) dysponowanie rachunkami bie˝àcymi sàdu okr´-
gowego, z wyodr´bnieniem rachunków docho-
dów i wydatków;

4) sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wyko-
nania zadaƒ okreÊlonych w planach finansowych
podleg∏ych dysponentów oraz przestrzegania
przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym
gospodarowania mieniem Skarbu Paƒstwa, prze-
strzegania realizacji procedur kontroli finansowej
w toku wykonywania bud˝etu i dyscypliny finan-
sów publicznych;

5) uczestniczenie w opracowywaniu projektów pro-
gramów wieloletnich w zakresie dotyczàcym ob-
szaru okr´gu;

6) organizowanie na obszarze okr´gu w∏aÊciwego
przep∏ywu informacji w zakresie realizacji zadaƒ
oraz dochodów i wydatków, w tym programów
wieloletnich, przez podleg∏e sàdy, dokonywanie
ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych
ocen wraz z niezb´dnymi wnioskami dysponento-
wi g∏ównemu cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej ob-
szarowi apelacji;

7) podejmowanie dzia∏aƒ organizacyjnych na rzecz
optymalizacji wydatków zwiàzanych z funkcjono-
waniem sàdów na obszarze okr´gu;
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8) prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdu okr´-
gowego i sàdów rejonowych na obszarze okr´gu.

6. Zadania i kompetencje dysponenta trzeciego
stopnia obejmujà:

1) przygotowywanie projektu planu finansowego —
odpowiednio sàdu apelacyjnego, okr´gowego
i rejonowego, przedstawienie go dysponentowi
wy˝szego stopnia, a nast´pnie wykonywanie bu-
d˝etu danego sàdu;

2) opracowywanie w porozumieniu z w∏aÊciwym
dysponentem wy˝szego stopnia harmonogramu
realizacji bud˝etu sàdu rejonowego;

3) dysponowanie rachunkiem bie˝àcym odpowied-
niego sàdu, z wyodr´bnieniem rachunku docho-
dów i wydatków;

4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacjà za-
daƒ okreÊlonych w planie finansowym sàdu, prze-
strzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym
gospodarowania mieniem Skarbu Paƒstwa, prze-
strzegania realizacji procedur kontroli finansowej
w toku wykonywania bud˝etu i dyscypliny finan-
sów publicznych;

5) organizowanie w∏aÊciwego przep∏ywu informacji
w zakresie realizacji zadaƒ finansowanych z bu-
d˝etu paƒstwa, w tym programów wieloletnich,
odpowiednio w sàdzie apelacyjnym, okr´gowym
i rejonowym oraz dokonywanie ich kwartalnej
oceny i przekazywanie jej wraz z niezb´dnymi
wnioskami dysponentowi wy˝szego stopnia;

6) podejmowanie dzia∏aƒ organizacyjnych na rzecz
optymalizacji wydatków zwiàzanych z funkcjono-
waniem sàdu;

7) prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej odpowied-
nio sàdu apelacyjnego i okr´gowego.

Rozdzia∏ 3

Zasady i tryb opracowywania planów
finansowych sàdów

§ 4. Gospodark´ finansowà sàdów apelacyjnych
i okr´gowych prowadzà oraz ponoszà za nià odpowie-
dzialnoÊç dyrektorzy tych sàdów, a w sàdach rejono-
wych — kierownicy finansowi lub prezesi sàdów, na
podstawie projektów planów, a nast´pnie planów fi-
nansowych opracowywanych w trybie okreÊlonym
w art. 178 ustawy i ustalanych w trybie okreÊlonym
w art. 125 i 128 ustawy o finansach publicznych oraz
na podstawie przepisu wykonawczego, o którym mo-
wa w § 2 pkt 3 lit. b—z uwzgl´dnieniem przepisów ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Dysponent g∏ówny w terminie do dnia
20 kwietnia roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy
opracowuje i przekazuje dysponentom g∏ównym cz´-
Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji har-
monogram, w którym okreÊla zasady, tryb i terminy

opracowywania materia∏ów do projektu bud˝etu paƒ-
stwa w cz´Êci odpowiadajàcej sàdom, w tym:

1) podstawowe za∏o˝enia do projektu bud˝etu w za-
kresie zadaƒ realizowanych z Êrodków bud˝eto-
wych;

2) wskaêniki poziomu dochodów i wydatków bud˝e-
towych paƒstwa;

3) wzory formularzy.

2. OkreÊlone w harmonogramie zasady opracowy-
wania materia∏ów do projektu bud˝etu paƒstwa,
w tym wzory formularzy, powinny odpowiadaç wymo-
gom okreÊlonym w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 120 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

3. OkreÊlone w harmonogramie terminy muszà
gwarantowaç dysponentowi g∏ównemu mo˝liwoÊç
przedstawienia projektu bud˝etu sàdów ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych w termi-
nie okreÊlonym w § 6 ust. 3.

4. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpowiadajà-
cej obszarowi apelacji na podstawie harmonogramu,
o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie opracowuje
i przekazuje podleg∏ym dysponentom drugiego stop-
nia harmonogram, w którym okreÊla zasady, tryb i ter-
miny opracowania materia∏ów do projektów bud˝e-
tów sàdów na obszarze apelacji.

5. Dysponent drugiego stopnia po otrzymaniu har-
monogramu, o którym mowa w ust. 4, na podstawie
tego dokumentu niezw∏ocznie okreÊla i przekazuje
dysponentom trzeciego stopnia zasady, tryb i terminy
opracowania materia∏ów do projektów bud˝etów sà-
dów na obszarze okr´gu.

§ 6. 1. Dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu odpowia-
dajàcej obszarowi apelacji opracowujà projekty pla-
nów finansowych na rok nast´pny i przedk∏adajà je
wraz z uzasadnieniem Krajowej Radzie Sàdownictwa
oraz dysponentowi g∏ównemu w terminie okreÊlonym
w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 1, jed-
nak nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca.

2. Krajowa Rada Sàdownictwa, w terminie okre-
Êlonym w art. 178 § 3 ustawy, sk∏ada dysponentowi
g∏ównemu wniosek o opracowanie projektu planu do-
chodów i wydatków sàdów na rok nast´pny wraz ze
swymi uwagami i zastrze˝eniami.

3. Dysponent g∏ówny opracowuje i przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych
projekt dochodów i wydatków sàdów na rok nast´pny
w terminie okreÊlonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 5 ustawy o finansach publicz-
nych, w celu w∏àczenia go do projektu ustawy bud˝e-
towej.

4. Dysponent g∏ówny przekazuje bezpoÊrednio
podleg∏ym jednostkom — dysponentom g∏ównym
cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji —
w terminie okreÊlonym w art. 125 ust. 1 ustawy o fi-
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nansach publicznych, informacje o kwotach docho-
dów i wydatków, w tym wynagrodzeƒ, oraz limitach
zatrudnienia osób obj´tych mno˝nikowymi systema-
mi wynagrodzeƒ przyj´tych w projekcie ustawy bu-
d˝etowej w szczegó∏owoÊci:

1) dochody — dzia∏, rozdzia∏, paragraf;

2) wydatki — dzia∏, rozdzia∏, paragraf oraz wed∏ug
dodatkowej klasyfikacji dotyczàcej obszarów kate-
gorii i podkategorii wydatków strukturalnych.

5. Dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu odpowiada-
jàcej obszarowi apelacji na podstawie otrzymanych
informacji opracowujà projekty planów finansowych
sàdów na obszarze apelacji oraz sàdu apelacyjnego
i niezw∏ocznie przekazujà podleg∏ym jednostkom ich
projekty planów.

6. Dysponenci drugiego stopnia na podstawie in-
formacji przekazanych przez dysponenta g∏ównego
cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji
opracowujà projekty planów finansowych sàdów rejo-
nowych na obszarze okr´gu oraz sàdu okr´gowego
i niezw∏ocznie przekazujà tym jednostkom ich projekty
planów.

7. Dysponenci trzeciego stopnia na podstawie in-
formacji przekazanych przez dysponenta drugiego
stopnia opracowujà projekty swoich planów finanso-
wych.

8. Projekty planów finansowych sà sporzàdzane
w szczegó∏owoÊci cz´Êç, dzia∏, rozdzia∏ i paragraf.

9. Projekty planów finansowych sàdów zapewnia-
jàce zgodnoÊç kwot dochodów i wydatków z projek-
tem ustawy bud˝etowej, zatwierdzone odpowiednio
przez dyrektorów sàdów oraz kierowników finanso-
wych sàdów rejonowych lub prezesów sàdów rejono-
wych, przekazywane sà niezw∏ocznie dysponentom
wy˝szego stopnia z zastrze˝eniem, ˝e zapewni to dys-
ponentowi g∏ównemu cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej
obszarowi apelacji przekazanie projektu planu dyspo-
nentowi g∏ównemu w terminie okreÊlonym w art. 125
ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

10. Dysponent g∏ówny weryfikuje otrzymane pro-
jekty planów finansowych pod wzgl´dem ich zgodno-
Êci z projektem ustawy bud˝etowej. W przypadku
stwierdzenia ró˝nic wprowadza w nich odpowiednie
zmiany, informujàc o ich dokonaniu dyrektorów sà-
dów apelacyjnych, nie póêniej ni˝ do dnia 15 grudnia
roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy.

11. Dyrektorzy sàdów apelacyjnych na podstawie
zmian wprowadzonych przez dysponenta g∏ównego
weryfikujà projekty planów finansowych sàdów okr´-
gowych na obszarze apelacji oraz sàdu apelacyjnego
i niezw∏ocznie informujà dyrektorów podleg∏ych sà-
dów okr´gowych o wprowadzonych zmianach.

12. Dyrektorzy sàdów okr´gowych na podstawie
zmian wprowadzonych przez dyrektorów sàdów ape-
lacyjnych weryfikujà projekty planów finansowych sà-

dów rejonowych na obszarze okr´gu oraz sàdu okr´-
gowego i informujà niezw∏ocznie prezesów sàdów re-
jonowych lub kierowników finansowych sàdów rejo-
nowych o wprowadzonych zmianach.

13. Kierownicy finansowi sàdów rejonowych lub
prezesi sàdów rejonowych na podstawie zmian wpro-
wadzonych przez dyrektorów sàdów okr´gowych we-
ryfikujà projekty planów finansowych sàdów rejono-
wych.

14. Projekty planów finansowych sàdów stanowià
podstaw´ gospodarki finansowej sàdów od dnia
1 stycznia roku bud˝etowego do dnia opracowania
planu finansowego na podstawie informacji o kwo-
tach dochodów i wydatków wynikajàcych z ustawy
bud˝etowej.

§ 7. 1. Dysponent g∏ówny, w terminie i szczegó∏o-
woÊci okreÊlonej w art. 128 ust. 1 i 2 ustawy o finan-
sach publicznych, przedstawia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych szczegó∏owy plan
dochodów i wydatków cz´Êci bud˝etowej odpowiada-
jàcej sàdom, zwany dalej „uk∏adem wykonawczym”.

2. Dysponent g∏ówny w terminie, o którym mowa
w ust. 1, przekazuje podleg∏ym dysponentom g∏ów-
nym cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apela-
cji informacje o kwotach dochodów i wydatków,
w tym wynagrodzeƒ, oraz limitach zatrudnienia osób
obj´tych mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ sà-
dów na obszarze apelacji.

3. Dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu odpowiada-
jàcej obszarowi apelacji w terminie dwóch tygodni od
daty otrzymania od dysponenta g∏ównego informacji,
o których mowa w ust. 2, przekazujà je podleg∏ym
dysponentom drugiego stopnia.

4. Dysponenci drugiego stopnia w terminie dwóch
tygodni od daty otrzymania od dysponenta g∏ównego
cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji in-
formacji, o których mowa w ust. 3, przekazujà je pod-
leg∏ym dysponentom trzeciego stopnia.

5. Dysponenci, o których mowa w ust. 3 i 4, spo-
rzàdzajà na podstawie otrzymanych informacji plany
finansowe w celu zapewnienia ich zgodnoÊci z ustawà
bud˝etowà i po ich zatwierdzeniu przekazujà 1 egzem-
plarz dysponentom wy˝szego stopnia w terminie
10 dni od dnia otrzymania informacji.

6. Plany finansowe sàdów z obszarów apelacji mu-
szà byç zgodne z uk∏adem wykonawczym, o którym
mowa w ust. 1.

7. Plany finansowe sàdów okr´gowych na obsza-
rze apelacji i sàdu apelacyjnego muszà byç zgodne
z planem finansowym obszaru apelacji.

8. Plany finansowe sàdów rejonowych na obszarze
okr´gu i sàdu okr´gowego muszà byç zgodne z pla-
nem finansowym obszaru okr´gu.
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Rozdzia∏ 4

Zasady i tryb dokonywania zmian
w planach finansowych sàdów

§ 8. 1. Dysponent g∏ówny na podstawie zawiado-
mienia wymienionego w § 10 ust. 1 przepisu wyko-
nawczego, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. b, dokonuje
niezw∏ocznie zmian w wydatkach bud˝etu paƒstwa
w cz´Êci odpowiadajàcej sàdom.

2. Dysponent g∏ówny zawiadamia, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia dokonania zmian w pla-
nach finansowych, dysponentów g∏ównych cz´Êci bu-
d˝etu odpowiadajàcej obszarowi apelacji o zmianach
w ich planach finansowych, wynikajàcych z decyzji,
o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach dokona-
nych przez siebie.

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2,
obejmujà wydatki w szczegó∏owoÊci uk∏adu wyko-
nawczego i stanowià podstaw´ do wprowadzenia
zmian w planach finansowych odpowiednich sàdów.

4. Dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu odpowiada-
jàcej obszarowi apelacji wprowadzajà zmiany w pla-
nach finansowych sàdów apelacyjnych oraz sàdów im
podleg∏ych i w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
informujà o wprowadzonych zmianach podleg∏e jed-
nostki.

5. Dysponenci drugiego stopnia wprowadzajà
zmiany w planach finansowych sàdów okr´gowych
oraz sàdów im podleg∏ych i w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 3, informujà o wprowadzonych zmia-
nach podleg∏e jednostki.

§ 9. Dysponent g∏ówny mo˝e dokonywaç, w uza-
sadnionych przypadkach, zmian w projektach planów
finansowych i w planach finansowych dysponentów
ni˝szych stopni, przenoszàc wydatki mi´dzy rozdzia∏a-
mi i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach cz´-
Êci i dzia∏u, z zastrze˝eniem art. 148 ustawy o finan-
sach publicznych.

§ 10. 1. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpo-
wiadajàcej obszarowi apelacji oraz dysponenci dru-
giego i trzeciego stopnia — w zakresie swojej w∏aÊci-
woÊci — upowa˝nieni sà, z zastrze˝eniem ust. 2 oraz
w granicach okreÊlonych przez dysponenta wy˝szego
stopnia, do dokonywania zmian w projektach planów
finansowych i w planach finansowych wydatków
w obr´bie jednego rozdzia∏u, z wy∏àczeniem wydat-
ków majàtkowych, na zasadach okreÊlonych
w art. 148 ust. 2—4 ustawy o finansach publicznych,
z tym, ˝e:

1) do przeniesieƒ wydatków zmniejszajàcych plano-
wane wydatki na wynagrodzenia wymagana jest
zgoda dysponenta g∏ównego;

2) wnioski do ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych o wyra˝enie zgody na dokonanie
przeniesieƒ w trybie okreÊlonym w art. 148 ust. 2

ustawy o finansach publicznych kierowane sà za
poÊrednictwem dysponenta g∏ównego;

3) dysponent g∏ówny mo˝e w przypadkach uzasad-
nionych sytuacjà finansowà sàdownictwa pozo-
stawiç wniosek, o którym mowa w pkt 2, bez bie-
gu, informujàc o tym wnioskodawc´.

2. Dysponent g∏ówny mo˝e ograniczyç lub zawie-
siç na czas okreÊlony uprawnienie dysponentów,
o których mowa w ust. 1, do dokonywania przeniesieƒ
wydatków.

3. O decyzjach, które dotyczà zmian, o których mo-
wa w ust. 1, podejmujàcy decyzj´ informuje nie-
zw∏ocznie w∏aÊciwego dysponenta odpowiednio wy˝-
szego lub ni˝szego stopnia.

4. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpowiadajà-
cej obszarowi apelacji zawiadamia dysponenta g∏ów-
nego o podj´tych przez siebie i podleg∏ych mu dyspo-
nentów decyzjach wprowadzajàcych zmiany w pla-
nach finansowych wydatków w terminie do 10 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym doko-
nano zmian.

Rozdzia∏ 5

Uruchamianie Êrodków bud˝etowych

§ 11. 1. Ârodki pieni´˝ne na wydatki sàdownictwa,
w tym równie˝ na finansowanie inwestycji wielolet-
nich, przekazywane sà na rachunek bie˝àcy dysponen-
ta g∏ównego cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszaro-
wi apelacji poprzez obcià˝enie centralnego rachunku
bie˝àcego bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci zgodnej
z decyzjà dysponenta g∏ównego i harmonogramem,
o którym mowa w art. 129 ustawy o finansach publicz-
nych.

2. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpowiadajà-
cej obszarowi apelacji otrzymane Êrodki pieni´˝ne
przekazuje niezw∏ocznie na rachunki bie˝àce dyspo-
nentów drugiego stopnia i jednoczeÊnie wykorzystuje
je jako dysponent trzeciego stopnia na pokrycie wy-
datków sàdu apelacyjnego, zgodnie z harmonogra-
mem ustalonym dla poszczególnych dysponentów
w oparciu o harmonogram, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponent drugiego stopnia otrzymane Êrodki
pieni´˝ne przekazuje niezw∏ocznie na rachunki bie˝àce
podleg∏ych dysponentów trzeciego stopnia i jedno-
czeÊnie wykorzystuje je jako dysponent trzeciego
stopnia na pokrycie wydatków sàdu okr´gowego
zgodnie z harmonogramem ustalonym dla poszcze-
gólnych dysponentów trzeciego stopnia.

4. Dysponent trzeciego stopnia otrzymane Êrodki
pieni´˝ne wykorzystuje na pokrycie w∏asnych wydat-
ków, bez prawa ich dalszego przekazywania, z zastrze-
˝eniem ust. 5.

5. Dysponent trzeciego stopnia mo˝e przekazywaç
gospodarstwu pomocniczemu dotacje, o których mo-
wa w art. 26 ust. 5 ustawy o finansach publicznych,
z rachunku bie˝àcego sàdu.
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Rozdzia∏ 6

Rachunki bankowe sàdów

§ 12. 1. Bankowà obs∏ug´ bud˝etu sàdów prowa-
dzi si´ z wykorzystaniem rachunków bankowych bie-
˝àcych i pomocniczych, w tym równie˝ w walutach
obcych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych oraz przepisem wykonawczym, o którym
mowa w § 2 pkt 3 lit. d — z uwzgl´dnieniem poni˝-
szych przepisów.

2. Obs∏ug´ bankowà sàdów w zakresie rachunków
bie˝àcych prowadzi Narodowy Bank Polski, z zastrze-
˝eniem ust. 3. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e wskazaç do obs∏ugi rachunków banko-
wych, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa
Krajowego, nie wczeÊniej ni˝ z dniem przyj´cia przez
Rzeczpospolità Polskà waluty euro.

4. Obs∏uga bankowa rachunków pomocniczych sà-
dów, w tym równie˝ w walutach obcych, mo˝e byç
prowadzona przez Narodowy Bank Polski, Bank Go-
spodarstwa Krajowego lub inny bank, wybrany zgod-
nie z przepisami o zamówieniach publicznych, z za-
strze˝eniem ust. 5 i 6. 

5. Obs∏uga bankowa rachunku dochodów w∏a-
snych mo˝e byç prowadzona przez Narodowy Bank
Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego lub inny bank,
wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach pu-
blicznych.

6. Decyzje o utworzeniu rachunku dochodów w∏a-
snych podejmujà:

1) odpowiednio dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu
odpowiadajàcej obszarowi apelacji, dysponenci
drugiego lub dysponenci trzeciego stopnia, je˝eli
dochody b´dà pochodzi∏y z tytu∏ów wymienio-
nych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych; 

2) odpowiednio dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu
odpowiadajàcej obszarowi apelacji, dysponenci
drugiego lub dysponenci trzeciego stopnia, po
uzyskaniu zgody dysponenta g∏ównego, je˝eli do-
chody b´dà pochodzi∏y z tytu∏ów wymienionych
w art. 22 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

7. Sumy z∏o˝one na rachunkach pomocniczych
sum depozytowych sàdu w post´powaniu cywilnym,
w sytuacji, o której mowa w art. 752 § 2 Kpc, umiesz-
czane sà na rachunku pomocniczym w banku wskaza-
nym przez sk∏adajàcego.

8. Obs∏uga bankowa rachunków bie˝àcych gospo-
darstw pomocniczych mo˝e byç prowadzona przez
Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowe-
go lub inny bank, wybrany zgodnie z przepisami o za-
mówieniach publicznych.

9. Obs∏uga bankowa rachunków bud˝etu sàdów
prowadzona jest zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy o fi-
nansach publicznych.

§ 13. 1. Rachunki bie˝àce sàdów, z wyodr´bnie-
niem rachunków dochodów i wydatków, s∏u˝à do roz-
liczeƒ operacji finansowych zwiàzanych z realizacjà
dochodów i wydatków sàdów.

2. Na rachunki bie˝àce dochodów sàdów przyjmo-
wane sà:

1) dochody bud˝etowe sàdów, wp∏aty nadwy˝ek do-
chodów w∏asnych sàdów, wp∏aty cz´Êci zysku go-
spodarstw pomocniczych oraz wp∏aty z tytu∏u in-
nych dochodów bud˝etu paƒstwa realizowanych
przez gospodarstwa pomocnicze;

2) wp∏ywy z tytu∏u zwrotu wydatków, je˝eli zwrot na-
st´puje po up∏ywie roku bud˝etowego, w którym
dokonano wydatku;

3) wp∏ywy z tytu∏u oprocentowania Êrodków zgroma-
dzonych na rachunkach pomocniczych, o ile prze-
pisy szczególne nie stanowià inaczej.

3. Z rachunków bie˝àcych dochodów sàdów doko-
nywane sà:

1) zwroty nadp∏at i zwroty kwot nienale˝nie pobra-
nych wraz z oprocentowaniem regulowanym od-
r´bnymi przepisami;

2) przelewy zrealizowanych dochodów bud˝etowych
na odpowiedni rachunek dochodów centralnego
rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa.

4. Pobrane dochody bud˝etowe, z zastrze˝eniem
§ 20, sàdy przekazujà na odpowiedni rachunek docho-
dów centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒ-
stwa, z zachowaniem rodzaju wp∏ywów, wed∏ug stanu
Êrodków na:

1) 5 dzieƒ miesiàca — do dnia 10 danego miesiàca;

2) 10 dzieƒ miesiàca — do dnia 15 danego miesiàca;

3) 15 dzieƒ miesiàca — do dnia 20 danego miesiàca;

4) 20 dzieƒ miesiàca — do dnia 25 danego miesiàca;

5) 25 dzieƒ miesiàca — do dnia ostatniego dnia mie-
siàca;

6) ostatni dzieƒ danego miesiàca — do dnia 5 nast´p-
nego miesiàca.

5. Przekazywane w terminach okreÊlonych w ust. 4
kwoty dochodów nale˝y skorygowaç o zwroty nadp∏at
dokonane do dnia przekazania i zwroty nadp∏at prze-
widywane w ciàgu pi´ciu dni po terminie przekazania,
jeÊli w tym czasie up∏ywajà terminy zwrotów nadp∏at,
ustalone w odr´bnych przepisach.

6. Sàdy, które otworzy∏y rachunek dochodów w∏a-
snych odprowadzajà do bud˝etu paƒstwa nadwy˝k´
dochodów w∏asnych na zasadach, w terminie i wyso-
koÊci okreÊlonej w art. 22 ust. 8 ustawy o finansach
publicznych oraz przepisie wykonawczym, o którym
mowa w § 2 pkt 3 lit. b.
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7. Na rachunki bie˝àce wydatków sàdów przyjmo-
wane sà:

1) wp∏ywy Êrodków pieni´˝nych od dysponenta wy˝-
szego stopnia;

2) zwroty Êrodków pieni´˝nych z rachunków bie˝à-
cych wydatków dysponenta ni˝szego stopnia;

3) wp∏ywy z tytu∏u zwrotu wydatków dokonywanych
w tym samym roku, w którym poniesiono wydat-
ki.

8. Z rachunków bie˝àcych wydatków sàdów doko-
nywane sà:

1) wydatki bie˝àce i inwestycyjne; 

2) przekazania (przelewy) dotacji uj´tych w ustawie
bud˝etowej;

3) przelewy Êrodków pieni´˝nych do dysponentów
ni˝szego stopnia;

4) zwroty Êrodków niewykorzystanych w danym roku
bud˝etowym, na rachunek bie˝àcy wydatków dys-
ponenta wy˝szego stopnia; 

5) przekazania (przelewy) Êrodków na op∏acanie sk∏a-
dek do organizacji mi´dzynarodowych.

9. Dotacje, o których mowa w ust. 8 pkt 2, przeka-
zywane sà z rachunku bie˝àcego wydatków dyspo-
nenta g∏ównego cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej ob-
szarowi apelacji lub dysponenta drugiego stopnia, je-
˝eli dysponent g∏ówny i odpowiednio dysponent wy˝-
szego stopnia ujà∏ w jego planie finansowym ten ro-
dzaj wydatków w zwiàzku z realizacjà dotowanego za-
dania.

10. Je˝eli przy sàdzie utworzone jest gospodar-
stwo pomocnicze, dyrektor odpowiednio sàdu apela-
cyjnego, sàdu okr´gowego, kierownik finansowy sàdu
rejonowego lub prezes sàdu rejonowego przekazuje
gospodarstwu pomocniczemu dotacje przedmiotowe
lub dotacje na pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obroto-
we z rachunku bie˝àcego sàdu, z zastrze˝eniem ust. 9. 

11. Gospodarstwo pomocnicze posiada odr´bny
rachunek bankowy, z którego mo˝e dokonywaç wy-
p∏at do wysokoÊci sum zgromadzonych na rachunku.

12. Odsetki od Êrodków w∏asnych gospodarstwa
pomocniczego, z wy∏àczeniem dotacji z bud˝etu, zgro-
madzone na rachunku, o którym mowa w ust. 11, sta-
nowià przychody gospodarstwa pomocniczego.

§ 14. 1. Polecenia przelewu s∏u˝àce do przekazy-
wania Êrodków bud˝etowych, o których mowa w § 11,
zawierajà w polu „tytu∏em” symbol 920.

2. Polecenia przelewu zwiàzane z przekazem do-
chodów, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, zawiera-
jà w polu „tytu∏em” symbol XX-930, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. W miejscu umownego XX — pierwszy element
symbolu wymienionego w ust. 2 — wpisuje si´ w∏a-

Êciwy symbol cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej w∏aÊci-
wemu sàdowi apelacyjnemu.

4. Polecenia przelewu zwiàzane z przekazywaniem
i zwrotem dotacji zawierajà w polu „tytu∏em” podzia∏-
ki klasyfikacji bud˝etowej w szczegó∏owoÊci: cz´Êç,
rozdzia∏, paragraf.

§ 15. Sàdy mogà otwieraç nast´pujàce rachunki
pomocnicze:

1) rachunek pomocniczy dla dochodów w∏asnych; 

2) rachunek pomocniczy akredytywy bud˝etowej; 

3) rachunek pomocniczy sum depozytowych; 

4) rachunek pomocniczy sum na zlecenie; 

5) rachunek pomocniczy Êrodków na wydatki niewy-
gasajàce.

§ 16. 1. Akredytywa bud˝etowa — wyodr´bnienie
Êrodków na czas okreÊlony lub do odwo∏ania — s∏u˝y
finansowaniu zadaƒ ze Êrodków bud˝etowych sàdu
zleconych przez sàd jednostce organizacyjnej, osobie
fizycznej albo wykonywanych przez oÊrodek zamiej-
scowy lub wydzia∏ zamiejscowy sàdu.

2. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpowiadajà-
cej obszarowi apelacji i dysponent drugiego stopnia
za zgodà dysponenta g∏ównego otwiera rachunek po-
mocniczy dla finansowania zadaƒ w formie akredyty-
wy bud˝etowej — na czas okreÊlony lub do odwo∏ania
— i wskazuje osob´ upowa˝nionà do dysponowania
jej Êrodkami.

3. Rachunek pomocniczy, o którym mowa w ust. 2,
podlega zamkni´ciu z up∏ywem okresu, na który
otwarto akredytyw´ lub z dniem jej odwo∏ania, a stan
Êrodków na dzieƒ jej zamkni´cia przekazuje si´ na ra-
chunek bie˝àcy wydatków sàdu, z którego przekazano
Êrodki.

4. Ârodki akredytywy bud˝etowej niewykorzystane
do koƒca roku bud˝etowego zwraca si´ do dnia
31 grudnia danego roku bud˝etowego na rachunek
bie˝àcy wydatków sàdu, z którego przekazano Êrodki.

§ 17. 1. Sumy na zlecenie s∏u˝à do:

1) finansowania z Êrodków zleceniodawcy zadaƒ zle-
conych do wykonania sàdom przez inne jednostki
organizacyjne;

2) gromadzenia Êrodków na finansowanie inwestycji
realizowanych ze êróde∏ innych ni˝ Êrodki w∏asne
sàdów, otrzymanych od innych jednostek organi-
zacyjnych; 

3) gromadzenia Êrodków wnoszonych przez strony
w post´powaniach prowadzonych na podstawie
Kpc w celu finansowania czynnoÊci po∏àczonych
z wydatkami.

2. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpowiadajà-
cej obszarowi apelacji, dysponent drugiego stopnia
i dysponent trzeciego stopnia otwiera, za zgodà dys-
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ponenta g∏ównego, jeden rachunek pomocniczy dla
wykonania zadaƒ, o których mowa w ust. 1.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, je˝eli po-
chodzà z Êrodków bud˝etowych, sàd zwraca do dnia
31 grudnia danego roku bud˝etowego na rachunek
bie˝àcy — rachunek wydatków paƒstwowej jednostki
bud˝etowej, która przekaza∏a Êrodki, chyba ˝e przepi-
sy odr´bne stanowià inaczej. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, sàd po wykonaniu zlecenia w terminie okreÊlonym
w umowie rozlicza si´ przed zleceniodawcà z otrzyma-
nych Êrodków, a pozosta∏e Êrodki, je˝eli przepisy od-
r´bne nie stanowià inaczej, przekazuje na rachunek
zleceniodawcy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
sàd, po rozstrzygni´ciu o kosztach w orzeczeniu koƒ-
czàcym spraw´ w instancji, rozlicza si´ ze stronà
i zwraca niewykorzystane Êrodki.

§ 18. 1. Sumy depozytowe sà to sumy obce (Êrod-
ki pieni´˝ne) przechowywane przez sàdy, w szczegól-
noÊci kaucje, wadia oraz sumy stanowiàce przedmiot
sporu otrzymane w zwiàzku z post´powaniem sàdo-
wym.

2. Depozyty sàdów w postaci Êrodków pieni´˝-
nych, sk∏adane w zwiàzku z post´powaniem karnym,
w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia
w wypadku koniecznoÊci zachowania konkretnych eg-
zemplarzy Êrodków pieni´˝nych sàdy przekazujà do
przechowywania bankom w postaci depozytu za-
mkni´tego.

3. Depozyty sàdów w postaci Êrodków pieni´˝nych
zarówno w pieniàdzu krajowym, jak i w walutach ob-
cych, sk∏adane w zwiàzku z post´powaniem karnym,
w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia,
z zastrze˝eniem ust. 2, sàdy przechowujà w bankach
na rachunkach pomocniczych sum depozytowych.

4. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum
na zlecenie stanowiàcych w∏asnoÊç osób fizycznych,
prawnych i innych jednostek organizacyjnych niepo-
siadajàcych osobowoÊci prawnej — po potràceniu
kosztów zwiàzanych z prowadzeniem rachunku ban-
kowego — powi´ksza ich wartoÊç, chyba ˝e odr´bne
przepisy stanowià inaczej, z zastrze˝eniem ust. 2 i 5.

5. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum
na zlecenie z∏o˝onych przez paƒstwowe jednostki bu-
d˝etowe i paƒstwowe zak∏ady bud˝etowe stanowi do-
chody bud˝etu paƒstwa.

§ 19. Odsetki od Êrodków pieni´˝nych zgromadzo-
nych na rachunku bankowym dochodów w∏asnych sà-
dów zwi´kszajà stan Êrodków pieni´˝nych, a koszty
prowadzenia rachunku dochodów w∏asnych zmniej-
szajà stan Êrodków pieni´˝nych na tym rachunku.

§ 20. Sàdy prowadzà jeden rachunek pomocniczy
dla sum depozytowych i sum na zlecenie z∏o˝onych
w pieniàdzu krajowym oraz odr´bny rachunek pomoc-
niczy dla depozytów z∏o˝onych w walutach obcych,
chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià inaczej.

Rozdzia∏ 7

Rozliczenia w okresie przejÊciowym
po zakoƒczeniu roku bud˝etowego

§ 21. 1. W celu zaliczenia operacji dokonanych
z koƒcem roku bud˝etowego na rachunkach w∏aÊciwe-
go roku bud˝etowego, wprowadza si´ okres przejÊcio-
wy dla operacji na rachunkach bankowych sàdów po
zakoƒczeniu roku bud˝etowego, odpowiadajàcy okre-
sowi przejÊciowemu dla operacji na rachunkach ban-
kowych bud˝etu paƒstwa.

2. W okresie do dnia 8 stycznia roku nast´pujàce-
go po roku bud˝etowym, a gdy ten dzieƒ jest wolny od
pracy, do pierwszego dnia roboczego po tym terminie,
na rachunki bankowe sàdów roku ubieg∏ego zalicza
si´:

1) dochody pobrane do dnia 31 grudnia przez kasy
sàdów;

2) dochody bud˝etowe sàdów wp∏acone do dnia
31 grudnia do kas banków;

3) nadwy˝ki dochodów w∏asnych sàdów oraz wp∏aty
cz´Êci zysku gospodarstw pomocniczych przeka-
zane do dnia 31 grudnia;

4) rozliczone przez sàdy dochody bud˝etowe para-
grafu klasyfikacji bud˝etowej „Wp∏ywy do wyja-
Ênienia”;

5) wydatki bud˝etowe sàdów z tytu∏u przyj´tych do
dnia 31 grudnia przez banki, urz´dy pocztowe, in-
stytucje finansowe i placówki handlowe czeków
rozrachunkowych;

6) zwroty wydatków bud˝etowych sàdów dokona-
nych z wydatków do dnia 31 grudnia, zwroty Êrod-
ków niewykorzystanej akredytywy bud˝etowej
oraz zwroty Êrodków sum na zlecenie;

7) zwroty sum niew∏aÊciwie zaliczonych na rachunki
bie˝àce sàdów.

3. Do dnia 15 stycznia roku nast´pujàcego po roku
bud˝etowym na rachunkach bankowych roku ubieg∏e-
go dokonuje si´ nast´pujàcych rozliczeƒ:

1) sàdy przekazujà zrealizowane dochody bud˝etowe
na odpowiedni rachunek dochodów centralnego
rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa; 

2) dysponenci trzeciego stopnia przekazujà niewyko-
rzystane Êrodki bud˝etowe na rachunki bie˝àce
dysponentów wy˝szego stopnia, je˝eli przepisy
odr´bne nie stanowià inaczej; 

3) na rachunek bie˝àcy w∏aÊciwych dysponentów do-
konywany jest zwrot dotacji, w zakresie okreÊlo-
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nym w art. 144 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych, z wyjàtkiem dotacji, których termin wykorzy-
stania okreÊla rozporzàdzenie wydane na podsta-
wie art. 157 ustawy o finansach publicznych.

4. W okresie przejÊciowym po zakoƒczeniu roku
bud˝etowego dysponenci poszczególnych stopni
w sàdach przekazujà niewykorzystane Êrodki bud˝eto-
we na rachunki bie˝àce roku ubieg∏ego dysponentów
wy˝szych szczebli w nast´pujàcych terminach:

1) sàdy rejonowe — w terminie do dnia 15 stycznia —
na rachunek bie˝àcy w∏aÊciwego sàdu okr´gowe-
go;

2) sàdy okr´gowe — w terminie do dnia 20 stycznia
— na rachunek bie˝àcy w∏aÊciwego sàdu apelacyj-
nego;

3) sàdy apelacyjne — w terminie do dnia 25 stycznia
— na odpowiedni rachunek wydatków centralne-
go rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 8

Tryb pobierania dochodów
i dokonywania wydatków sàdów

§ 22. Sàdy, realizujàc dochody bud˝etowe, obo-
wiàzane sà:

1) prawid∏owo i terminowo ustaliç nale˝noÊci ze
wszystkich tytu∏ów dochodów;

2) pobieraç wp∏aty i terminowo dokonywaç zwrotów
nadp∏at;

3) prowadziç ewidencj´ dochodów bud˝etowych
oraz dochodów w∏asnych wed∏ug cz´Êci, dzia∏ów
i rozdzia∏ów okreÊlajàcych rodzaj dzia∏alnoÊci oraz
wed∏ug paragrafów klasyfikacji; 

4) terminowo wysy∏aç do zobowiàzanych wezwania
do zap∏aty lub faktury z tytu∏u Êwiadczonych
us∏ug;

5) terminowo wysy∏aç do zobowiàzanych upomnie-
nia oraz podejmowaç w stosunku do nich czynno-
Êci zmierzajàce do wykonania zobowiàzania
w drodze egzekucji; 

6) w zakresie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach umarzaç nale˝noÊci nieÊciàgalne bàdê
kierowaç wnioski o umarzanie do w∏aÊciwych or-
ganów.

§ 23. CzynnoÊci egzekucyjnych nie prowadzi si´,
je˝eli nale˝noÊç nie przewy˝sza kosztów upomnienia
lub gdy pobierana przez komorników za czynnoÊci eg-
zekucyjne op∏ata stosunkowa od wartoÊci egzekwo-
wanego Êwiadczenia jest wy˝sza ni˝ to Êwiadczenie.

§ 24. Dochody bud˝etu paƒstwa zaliczane sà na ra-
chunek bie˝àcy dochodów sàdu, który prowadzi wy-
miar lub pobór i ewidencj´ danej nale˝noÊci.

§ 25. 1. Sàdy, przyjmujàc dochody do kasy lub za
poÊrednictwem poczty, obowiàzane sà do przekazy-

wania ich w dniu pobrania (wp∏ywu) na w∏aÊciwy ra-
chunek bie˝àcy dochodów.

2. W uzasadnionych przypadkach, w zale˝noÊci od
wysokoÊci przyj´tej gotówki oraz warunków w∏aÊci-
wego jej zabezpieczenia, dyrektor odpowiednio sàdu
apelacyjnego, sàdu okr´gowego, kierownik finansowy
sàdu rejonowego lub prezes sàdu rejonowego mo˝e
podjàç decyzj´ okreÊlajàcà inny termin przekazywania
gotówki do banku, pod warunkiem ˝e przypadki te zo-
sta∏y uwzgl´dnione w instrukcji gospodarki kasowej
sàdu.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy sta∏ego zapasu gotów-
ki w kasie przeznaczonej na bie˝àce wydatki sàdu.

4. Wp∏aty nale˝ne sàdowi, dokonane na jego nie-
w∏aÊciwy rachunek bankowy, sàd przekazuje na w∏a-
Êciwy rachunek we w∏asnym zakresie. 

§ 26. 1. Kwoty dochodów nienale˝nie wp∏aconych
(pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowià nad-
p∏aty.

2. Nadp∏aty w dochodach sàdów powsta∏e w bie-
˝àcym roku bud˝etowym oraz w latach poprzednich
zwraca si´ z tej podzia∏ki klasyfikacji dochodów, na
którà zalicza si´ bie˝àce wp∏ywy tego rodzaju.

3. Podstawà dokonania zwrotu nadp∏aty jest pi-
semne polecenie zwrotu, podpisane przez dyrektora
odpowiednio sàdu apelacyjnego, sàdu okr´gowego,
kierownika finansowego sàdu rejonowego lub preze-
sa sàdu rejonowego oraz g∏ównego ksi´gowego od-
powiedniego sàdu.

4. Polecenie, o którym mowa w ust. 3, musi zawie-
raç uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wyp∏acenia
zwracanej kwoty, a je˝eli w sàdzie znajduje si´ dowód
przychodowy, w wyniku realizacji którego powsta∏a
nadp∏ata, nale˝y na nim zamieÊciç adnotacj´ o doko-
nanym zwrocie, ze wskazaniem daty i pozycji zaksi´-
gowania zwrotu.

5. Op∏aty przekazów pocztowych i op∏aty bankowe
zwiàzane ze zwrotem nadp∏at obcià˝ajà wydatki bu-
d˝etowe sàdu dokonujàcego zwrotu nadp∏aty. 

§ 27. 1. Uzyskane przez sàdy zwroty wydatków do-
konanych w tym samym roku bud˝etowym przyjmo-
wane sà na rachunki bie˝àce wydatków i zmniejszajà
wykonanie wydatków w tym roku bud˝etowym.

2. Uzyskane przez sàdy zwroty wydatków dokona-
nych w poprzednich latach bud˝etowych sà przyjmo-
wane na rachunki bie˝àce dochodów i podlegajà od-
prowadzeniu na dochody bud˝etu paƒstwa, w termi-
nach okreÊlonych w § 13 ust. 4.

§ 28. 1. Sàdy mogà zaciàgaç zobowiàzania na 
realizacj´ zadaƒ do wysokoÊci kwot wydatków uj´-
tych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniej-
szonych o wydatki na wynagrodzenia i uposa˝enia
oraz obligatoryjne wp∏aty p∏atnika, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.
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2. Zobowiàzania sàdów z tytu∏u umów wielolet-
nich mogà byç zaciàgane tylko w przypadku, gdy
umowy te uzasadnione sà odpowiednimi programami
prac i zawierane sà zgodnie z terminami wprowadzo-
nymi przepisami o zamówieniach publicznych.

3. Sàdy mogà równie˝ zaciàgaç zobowiàzania z ty-
tu∏u umów, których realizacja w roku nast´pnym jest
niezb´dna do zapewnienia ciàg∏oÊci dzia∏ania sàdów
i termin zap∏aty up∏ywa w nast´pnym roku bud˝eto-
wym.

4. Sàdy, których zobowiàzania zosta∏y potràcone
w trybie art. 64 § 2 ordynacji podatkowej, przekazujà
kwoty obj´te potràceniem na rachunek bankowy urz´-
du skarbowego, który tego potràcenia dokona∏, w ter-
minie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia w spra-
wie potràcenia.

5. Zobowiàzania sàdów, które wynikajà z tytu∏ów
egzekucyjnych lub wyroków sàdowych, dokonywane
sà bez wzgl´du na poziom Êrodków finansowych za-
planowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu
wydatków powinna nastàpiç w trybie przeniesieƒ,
o których mowa w art. 139 ustawy o finansach pu-
blicznych, z zastrze˝eniem, ˝e nie majà do nich zasto-
sowania ograniczenia, o których mowa w art. 148
ust. 1—4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdzia∏ 9

SprawozdawczoÊç bud˝etowa i finansowa

§ 29. 1. Sàdy sporzàdzajà sprawozdania bud˝eto-
we na zasadach okreÊlonych w przepisie wykonaw-
czym, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. e — z zastosowa-
niem przepisów niniejszego rozporzàdzenia.

2. Dysponent g∏ówny cz´Êci bud˝etu odpowiadajà-
cej obszarowi apelacji sporzàdza sprawozdania ∏àczne
na podstawie sprawozdaƒ jednostkowych sàdów
okr´gowych i sprawozdania jednostkowego sàdu ape-
lacyjnego.

3. Terminy przekazywania sprawozdaƒ bud˝eto-
wych oraz odbiorców sprawozdaƒ okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

4. WysokoÊç planu wydatków na wynagrodzenia
wykazane w kolumnach 12—13 sprawozdania Rb-70
powinna byç zgodna z wielkoÊciami wykazanymi
w kolumnie 6 kwartalnego sprawozdania Rb-28, nato-
miast wykonanie wynagrodzeƒ wykazane w kolum-
nach 14 i 16 sprawozdania Rb-70 powi´kszone o zobo-
wiàzania z roku poprzedniego powinno byç zgodne
z sumà kwot wykazanych w kolumnach 8 i 9 kwartal-
nego sprawozdania Rb-28.

§ 30. 1. Sàdy sporzàdzajà sprawozdania finansowe
na zasadach okreÊlonych w przepisie wykonawczym,
o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. g — z zastosowaniem
przepisów niniejszego rozporzàdzenia.

2. Dysponenci drugiego stopnia sporzàdzajà bilan-
se ∏àczne, osobno dla w∏aÊciwych sàdów oraz gospo-

darstw pomocniczych, i przekazujà je dysponentom
g∏ównym cz´Êci bud˝etu odpowiadajàcej obszarowi
apelacji do dnia 10 kwietnia roku nast´pnego.

3. Dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu odpowiada-
jàcej obszarowi apelacji sporzàdzajà bilanse ∏àczne,
osobno dla w∏aÊciwych sàdów oraz gospodarstw po-
mocniczych, i przekazujà je dysponentowi g∏ównemu
do dnia 20 kwietnia roku nast´pnego.

4. Dysponent g∏ówny sporzàdza bilanse ∏àczne,
osobno dla sàdów oraz gospodarstw pomocniczych,
i przekazuje je do Ministerstwa Finansów do dnia
30 kwietnia roku nast´pnego.

Rozdzia∏ 10

Prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

§ 31. 1. Dzia∏alnoÊç inwestycyjna sàdów prowa-
dzona jest na podstawie planów finansowych inwe-
stycji stanowiàcych integralnà cz´Êç planów finanso-
wych sàdów, o których mowa w rozdziale 3 i 4 niniej-
szego rozporzàdzenia, oraz na zasadach okreÊlonych
w przepisie wykonawczym, o którym mowa w § 2
pkt 3 lit. f.

2. Uj´cie inwestycji w planie finansowym sàdu na-
st´puje w dwóch etapach:

1) etap pierwszy — przygotowanie inwestycji, opra-
cowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i programu inwestycji; 

2) etap drugi — realizacja inwestycji na podstawie za-
akceptowanego przez inwestora programu inwe-
stycji.

§ 32. Dyrektor sàdu apelacyjnego oraz dyrektor sà-
du okr´gowego sà zobowiàzani do uzgodnienia planu
finansowego inwestycji z dysponentem g∏ównym.

§ 33. Dysponenci g∏ówni cz´Êci bud˝etu odpowia-
dajàcej obszarowi apelacji przekazujà dysponentowi
g∏ównemu informacje dotyczàce inwestycji, w tym
wieloletnich, w terminie umo˝liwiajàcym dysponento-
wi g∏ównemu sporzàdzenie informacji zbiorczych, wy-
mienionych w przepisie wykonawczym, o którym mo-
wa w § 2 pkt 3 lit. f.

Rozdzia∏ 11

Przepisy koƒcowe

§ 34. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawie-
dliwoÊci z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owych zasad prowadzenia gospodarki finansowej
i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 97, poz. 876 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1167). 

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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