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DZIA¸ I

Zasady f inansów publicznych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zakres i zasady dzia∏ania oraz organizacj´ jedno-
stek bud˝etowych i samorzàdowych zak∏adów bud-
˝etowych;

2) zakres i zasady dzia∏ania agencji wykonawczych,
instytucji gospodarki bud˝etowej i paƒstwowych
funduszy celowych;

3) zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie gospodarki finansowej;

4) zasady i tryb kontroli procesów zwiàzanych z gro-
madzeniem i rozdysponowywaniem Êrodków
publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;

5) zasady zarzàdzania paƒstwowym d∏ugiem
publicznym oraz procedury ostro˝noÊciowe i sa-
nacyjne;

6) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania
Wieloletniego Planu Finansowego Paƒstwa;

7) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego; 

8) zasady i tryb sporzàdzania bud˝etu paƒstwa
w uk∏adzie zadaniowym;

9) zakres i szczegó∏owoÊç oraz zasady i tryb plano-
wania, uchwalania i wykonywania bud˝etu paƒ-
stwa oraz bud˝etów jednostek samorzàdu teryto-
rialnego;

10) szczególne zasady rachunkowoÊci, planowania
i sprawozdawczoÊci obowiàzujàce w sektorze
finansów publicznych;

11) zasady gospodarowania Êrodkami publicznymi
pochodzàcymi z bud˝etu Unii Europejskiej oraz
z innych êróde∏ zagranicznych;

12) zasady kontroli zarzàdczej i audytu wewn´trznego
oraz koordynacji kontroli zarzàdczej i audytu we-
wn´trznego w jednostkach sektora finansów
publicznych.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) Ministrze Finansów — rozumie si´ przez to odpo-
wiednio ministra w∏aÊciwego do spraw bud˝etu,
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych oraz ministra w∏aÊciwego do spraw instytu-
cji finansowych;

2) zarzàdzie jednostki samorzàdu terytorialnego —
rozumie si´ przez to równie˝ wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta;

3) uk∏adzie zadaniowym — rozumie si´ przez to ze-
stawienie odpowiednio wydatków bud˝etu paƒ-
stwa lub kosztów jednostki sektora finansów
publicznych sporzàdzone wed∏ug funkcji paƒstwa,
oznaczajàcych poszczególne obszary dzia∏aƒ paƒ-
stwa, oraz:

a) zadaƒ bud˝etowych grupujàcych wydatki we-
d∏ug celów,

b) podzadaƒ bud˝etowych grupujàcych dzia∏ania
umo˝liwiajàce realizacj´ celów zadania, w ra-
mach którego podzadania te zosta∏y wyodr´b-
nione

— wraz z opisem celów tych zadaƒ i podzadaƒ,
a tak˝e z bazowymi i docelowymi miernikami
stopnia realizacji celów dzia∏alnoÊci paƒstwa,
oznaczajàcymi wartoÊciowe, iloÊciowe lub opiso-
we okreÊlenie bazowego i docelowego poziomu
efektów z poniesionych nak∏adów;

4) odr´bnych ustawach — rozumie si´ przez to usta-
wy inne ni˝ niniejsza ustawa oraz ustawa bud˝e-
towa;

5) Êrodkach europejskich — rozumie si´ przez to
Êrodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4;

6) organizacjach pozarzàdowych — rozumie si´ przez
to organizacje pozarzàdowe oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.1));

7) jednostce w dziale — rozumie si´ przez to jednost-
k´ sektora finansów publicznych podleg∏à mini-
strowi kierujàcemu okreÊlonym dzia∏em admini-
stracji rzàdowej lub przez niego nadzorowanà lub
jednostk´ sektora finansów publicznych obs∏ugu-
jàcà organ podleg∏y ministrowi kierujàcemu okreÊ-
lonym dzia∏em administracji rzàdowej lub przez
niego nadzorowany;

8) dysponencie cz´Êci bud˝etowej — rozumie si´
przez to kierowników jednostek oraz organy wy-
mienione w art. 139 ust. 2, w∏aÊciwych ministrów,
kierowników urz´dów centralnych, wojewodów
oraz kierowników paƒstwowych jednostek organi-
zacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2,
dysponujàcych cz´Êciami bud˝etu paƒstwa.

1240

USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych

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

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 22, poz. 120.
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Art. 3. Finanse publiczne obejmujà procesy zwià-
zane z gromadzeniem Êrodków publicznych oraz ich
rozdysponowywaniem, w szczególnoÊci:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;

2) wydatkowanie Êrodków publicznych;

3) finansowanie potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒ-
stwa;

4) zaciàganie zobowiàzaƒ anga˝ujàcych Êrodki
publiczne;

5) zarzàdzanie Êrodkami publicznymi;

6) zarzàdzanie d∏ugiem publicznym;

7) rozliczenia z bud˝etem Unii Europejskiej.

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do:

1) jednostek sektora finansów publicznych;

2) innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystu-
jà Êrodki publiczne lub dysponujà tymi Êrodkami.

2. Przepisy dotyczàce jednostek samorzàdu teryto-
rialnego stosuje si´ odpowiednio do zwiàzków gmin
i powiatów.

Rozdzia∏ 2

Ârodki publiczne, nadwy˝ka i deficyt 
sektora finansów publicznych

Art. 5. 1. Ârodkami publicznymi sà:

1) dochody publiczne;

2) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej
oraz niepodlegajàce zwrotowi Êrodki z pomocy
udzielanej przez paƒstwa cz∏onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych nie-
podlegajàce zwrotowi, inne ni˝ wymienione
w pkt 2;

4) przychody bud˝etu paƒstwa i bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych pochodzàce:

a) ze sprzeda˝y papierów wartoÊciowych,

b) z prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa oraz
majàtku jednostek samorzàdu terytorialnego,

c) ze sp∏at po˝yczek i kredytów udzielonych ze
Êrodków publicznych,

d) z otrzymanych po˝yczek i kredytów,

e) z innych operacji finansowych;

5) przychody jednostek sektora finansów publicz-
nych pochodzàce z prowadzonej przez nie dzia∏al-
noÊci oraz pochodzàce z innych êróde∏.

2. Dochodami publicznymi sà:

1) daniny publiczne, do których zalicza si´: podatki,
sk∏adki, op∏aty, wp∏aty z zysku przedsi´biorstw

paƒstwowych i jednoosobowych spó∏ek Skarbu
Paƒstwa, a tak˝e inne Êwiadczenia pieni´˝ne, któ-
rych obowiàzek ponoszenia na rzecz paƒstwa, jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, paƒstwowych
funduszy celowych oraz innych jednostek sektora
finansów publicznych wynika z odr´bnych ustaw;

2) inne dochody bud˝etu paƒstwa, jednostek samo-
rzàdu terytorialnego oraz innych jednostek sekto-
ra finansów publicznych nale˝ne na podstawie od-
r´bnych ustaw lub umów mi´dzynarodowych;

3) wp∏ywy ze sprzeda˝y wyrobów i us∏ug Êwiadczo-
nych przez jednostki sektora finansów publicz-
nych;

4) dochody z mienia jednostek sektora finansów
publicznych, do których zalicza si´ w szczególnoÊ-
ci:

a) wp∏ywy z umów najmu, dzier˝awy i innych
umów o podobnym charakterze,

b) odsetki od Êrodków na rachunkach bankowych,

c) odsetki od udzielonych po˝yczek i od posiada-
nych papierów wartoÊciowych,

d) dywidendy z tytu∏u posiadanych praw majàtko-
wych;

5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni´˝nej na
rzecz jednostek sektora finansów publicznych;

6) odszkodowania nale˝ne jednostkom sektora
finansów publicznych;

7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów
publicznych z tytu∏u udzielonych por´czeƒ i gwa-
rancji;

8) dochody ze sprzeda˝y majàtku, rzeczy i praw, nie-
stanowiàce przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4
lit. a i b.

3. Do Êrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za-
licza si´:

1) Êrodki pochodzàce z funduszy strukturalnych,
Funduszu SpójnoÊci i Europejskiego Funduszu Ry-
backiego, z wy∏àczeniem Êrodków, o których mo-
wa w pkt 5 lit. a i b;

2) niepodlegajàce zwrotowi Êrodki z pomocy udziela-
nej przez paƒstwa cz∏onkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wy∏à-
czeniem Êrodków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009—2014,

b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2009—2014,

c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó∏pracy;

3) Êrodki przeznaczone na realizacj´ programów
przedakcesyjnych oraz Programu Ârodki PrzejÊ-
ciowe;

4) Êrodki na realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej:

a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
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b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju
Obszarów Wiejskich;

5) Êrodki przeznaczone na realizacj´:

a) programów w ramach celu Europejska Wspó∏-
praca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III
rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i uchylajàcego rozporzàdzenie
(WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 1),

b) programów, o których mowa w rozporzàdze-
niu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1638/2006 z dnia 24 paêdziernika 2006 r.
okreÊlajàcym przepisy ogólne w sprawie
ustanowienia Europejskiego Instrumentu
Sàsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310
z 09.11.2006, str. 1),

c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2004—2009,

d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2004—2009;

6) inne Êrodki.

4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, Êrodki publiczne niezaliczane do Êrodków,
o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym
Êrodki te powinny byç wydatkowane, uwzgl´dniajàc
êród∏o ich pochodzenia, przeznaczenie oraz benefi-
cjentów tych Êrodków.

Art. 6. 1. Ârodki publiczne przeznacza si´ na:

1) wydatki publiczne;

2) rozchody publiczne, w tym na rozchody bud˝etu
paƒstwa i bud˝etów jednostek samorzàdu teryto-
rialnego.

2. Rozchodami publicznymi sà:

1) sp∏aty otrzymanych po˝yczek i kredytów;

2) wykup papierów wartoÊciowych;

3) udzielone po˝yczki i kredyty;

4) p∏atnoÊci wynikajàce z odr´bnych ustaw, których
êród∏em finansowania sà przychody z prywatyza-
cji majàtku Skarbu Paƒstwa;

5) inne operacje finansowe zwiàzane z zarzàdzaniem
d∏ugiem publicznym i p∏ynnoÊcià;

6) p∏atnoÊci zwiàzane z udzia∏ami Skarbu Paƒstwa
w mi´dzynarodowych instytucjach finansowych.

Art. 7. 1. Dodatnia ró˝nica mi´dzy dochodami
publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla
okresu rozliczeniowego, stanowi nadwy˝k´ sektora
finansów publicznych, zaÊ ujemna ró˝nica jest deficy-
tem sektora finansów publicznych.

2. Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz
nadwy˝k´ lub deficyt sektora finansów publicznych
ustala si´ po wyeliminowaniu przep∏ywów finanso-
wych mi´dzy jednostkami tego sektora.

Rozdzia∏ 3

Jednostki sektora finansów publicznych

Art. 8. 1. Jednostki sektora finansów publicznych
sà tworzone w formach okreÊlonych w niniejszym
rozdziale.

2. Jednostki sektora finansów publicznych mogà
byç tworzone na podstawie niniejszej ustawy albo na
podstawie odr´bnych ustaw.

Art. 9. Sektor finansów publicznych tworzà:

1) organy w∏adzy publicznej, w tym organy admini-
stracji rzàdowej, organy kontroli paƒstwowej
i ochrony prawa oraz sàdy i trybuna∏y;

2) jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ich
zwiàzki;

3) jednostki bud˝etowe;

4) samorzàdowe zak∏ady bud˝etowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki bud˝etowej;

7) paƒstwowe fundusze celowe;

8) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i zarzàdzane
przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego i fundusze zarzàdzane
przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej;

11) uczelnie publiczne;

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nià jed-
nostki organizacyjne;

13) paƒstwowe i samorzàdowe instytucje kultury oraz
paƒstwowe instytucje filmowe;

14) inne paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne
utworzone na podstawie odr´bnych ustaw w celu
wykonywania zadaƒ publicznych, z wy∏àczeniem
przedsi´biorstw, jednostek badawczo-rozwojo-
wych, banków i spó∏ek prawa handlowego.

Art. 10. 1. Jednostki bud˝etowe, samorzàdowe za-
k∏ady bud˝etowe, agencje wykonawcze, instytucje
gospodarki bud˝etowej i paƒstwowe fundusze celowe
stosujà zasady gospodarki finansowej okreÊlone w ni-
niejszej ustawie.

2. Do jednostek sektora finansów publicznych,
o których mowa w art. 9 pkt 8—14, dzia∏ajàcych na
podstawie odr´bnych ustaw stanowiàcych podstaw´
ich utworzenia przepisy niniejszej ustawy stosuje si´
odpowiednio.

Art. 11. 1. Jednostkami bud˝etowymi sà jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych nieposia-
dajàce osobowoÊci prawnej, które pokrywajà swoje
wydatki bezpoÊrednio z bud˝etu, a pobrane dochody
odprowadzajà na rachunek odpowiednio dochodów
bud˝etu paƒstwa albo bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego.
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2. Jednostka bud˝etowa dzia∏a na podstawie sta-
tutu okreÊlajàcego w szczególnoÊci jej nazw´, siedzi-
b´ i przedmiot dzia∏alnoÊci.

3. Podstawà gospodarki finansowej jednostki
bud˝etowej jest plan dochodów i wydatków, zwany
dalej „planem finansowym jednostki bud˝etowej”.

Art. 12. 1. Jednostki bud˝etowe, z zastrze˝eniem
odr´bnych ustaw, tworzà, ∏àczà i likwidujà:

1) ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych,
wojewodowie oraz inne organy dzia∏ajàce na pod-
stawie odr´bnych ustaw — paƒstwowe jednostki
bud˝etowe;

2) organy stanowiàce jednostek samorzàdu teryto-
rialnego — gminne, powiatowe lub wojewódzkie
jednostki bud˝etowe.

2. Tworzàc jednostk´ bud˝etowà, organ, o którym
mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba ˝e odr´bne
ustawy stanowià inaczej, oraz okreÊla mienie przeka-
zywane tej jednostce w zarzàd.

3. Likwidujàc jednostk´ bud˝etowà, organ, o któ-
rym mowa w ust. 1, okreÊla przeznaczenie mienia
znajdujàcego si´ w zarzàdzie tej jednostki, z zastrze˝e-
niem ust. 7. W przypadku paƒstwowej jednostki
bud˝etowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest
podejmowana w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw Skarbu Paƒstwa.

4. Z zastrze˝eniem ust. 7, nale˝noÊci i zobowiàza-
nia likwidowanej:

1) paƒstwowej jednostki bud˝etowej — przejmuje
organ, który podjà∏ decyzj´ o likwidacji;

2) gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki
bud˝etowej — przejmuje urzàd odpowiedniej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

5. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do ∏àcze-
nia jednostek bud˝etowych.

6. Likwidujàc jednostk´ bud˝etowà, organ, o któ-
rym mowa w ust. 1, mo˝e postanowiç o utworzeniu
jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ
mo˝e równie˝ zdecydowaç o przej´ciu nale˝noÊci i zo-
bowiàzaƒ likwidowanej jednostki bud˝etowej przez
nowo utworzonà jednostk´.

Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów mo˝e utworzyç
jednostk´ bud˝etowà realizujàcà zadania na rzecz ad-
ministracji rzàdowej.

2. Prezes Rady Ministrów, tworzàc jednostk´
bud˝etowà, o której mowa w ust. 1, okreÊli zakres
realizowanych przez nià zadaƒ.

3. Jednostka bud˝etowa, o której mowa w ust. 1,
podlega Prezesowi Rady Ministrów albo wskazanemu
przez niego ministrowi lub kierownikowi urz´du cen-
tralnego.

4. Przepisy art. 12 ust. 2—7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 14. Zadania w∏asne jednostki samorzàdu tery-
torialnego w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lo-
kalami u˝ytkowymi,

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego,

3) wodociàgów i zaopatrzenia w wod´, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania Êcieków komunalnych,
utrzymania czystoÊci i porzàdku oraz urzàdzeƒ sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energi´ elektrycznà
i cieplnà oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) targowisk i hal targowych,

6) zieleni gminnej i zadrzewieƒ,

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania te-
renów rekreacyjnych i urzàdzeƒ sportowych,

8) utrzymywania ró˝nych gatunków egzotycznych
i krajowych zwierzàt, w tym w szczególnoÊci pro-
wadzenia hodowli zwierzàt zagro˝onych wygini´-
ciem, w celu ich ochrony poza miejscem natural-
nego wyst´powania,

9) cmentarzy

— mogà byç wykonywane przez samorzàdowe za-
k∏ady bud˝etowe.

Art. 15. 1. Samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy od-
p∏atnie wykonuje zadania, pokrywajàc koszty swojej
dzia∏alnoÊci z przychodów w∏asnych, z zastrze˝eniem
ust. 3 i 4.

2. Podstawà gospodarki finansowej samorzàdowe-
go zak∏adu bud˝etowego jest roczny plan finansowy
obejmujàcy przychody, w tym dotacje z bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, koszty i inne obcià-
˝enia, stan Êrodków obrotowych, stan nale˝noÊci i zo-
bowiàzaƒ na poczàtek i koniec okresu oraz rozliczenia
z bud˝etem jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. Samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy mo˝e otrzy-
mywaç z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego:

1) dotacje przedmiotowe;

2) dotacje celowe na zadania bie˝àce finansowane
z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3;

3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji.

4. W zakresie okreÊlonym w odr´bnych ustawach
samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy mo˝e otrzymywaç
dotacj´ podmiotowà.

5. Nowo tworzonemu samorzàdowemu zak∏adowi
bud˝etowemu mo˝e byç przyznana jednorazowa do-
tacja z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego na
pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe.

6. Dotacje dla samorzàdowego zak∏adu bud˝eto-
wego, z wy∏àczeniem dotacji, o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3, nie mogà przekroczyç 50 % kosztów jego
dzia∏alnoÊci.
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7. Samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy wp∏aca do bud-
˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego nadwy˝k´
Êrodków obrotowych, ustalonà na koniec okresu
sprawozdawczego, chyba ˝e organ stanowiàcy jed-
nostki samorzàdu terytorialnego postanowi inaczej.

8. W planie finansowym samorzàdowego zak∏adu
bud˝etowego mogà byç dokonywane zmiany w ciàgu
roku w przypadku realizowania wy˝szych od planowa-
nych przychodów i kosztów, pod warunkiem ˝e nie
spowoduje to zmniejszenia wp∏at do bud˝etu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego ani zwi´kszenia dotacji
z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 16. 1. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego tworzy, ∏àczy, przekszta∏ca w innà for-
m´ organizacyjno-prawnà i likwiduje samorzàdowy
zak∏ad bud˝etowy.

2. Tworzàc samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy, or-
gan stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego
okreÊla:

1) nazw´ i siedzib´ zak∏adu;

2) przedmiot jego dzia∏alnoÊci;

3) êród∏a przychodów w∏asnych zak∏adu;

4) stan wyposa˝enia zak∏adu w Êrodki obrotowe oraz
sk∏adniki majàtkowe przekazane zak∏adowi w u˝yt-
kowanie;

5) terminy i sposób ustalania zaliczkowych wp∏at
nadwy˝ki Êrodków obrotowych dokonywanych
przez zak∏ad do bud˝etu jednostki samorzàdu tery-
torialnego oraz sposób i terminy rocznych rozli-
czeƒ i dokonywania wp∏at do bud˝etu.

3. Likwidujàc samorzàdowy zak∏ad bud˝etowy, or-
gan stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego
okreÊla przeznaczenie mienia znajdujàcego si´ w u˝yt-
kowaniu tego zak∏adu.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do ∏àcze-
nia samorzàdowych zak∏adów bud˝etowych.

5. Przekszta∏cenie samorzàdowego zak∏adu bud˝e-
towego w innà form´ organizacyjno-prawnà wymaga
uprzednio jego likwidacji.

6. Nale˝noÊci i zobowiàzania likwidowanego
samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego przejmuje or-
gan, który podjà∏ decyzj´ o likwidacji, z zastrze˝eniem
ust. 7.

7. Nale˝noÊci i zobowiàzania samorzàdowego za-
k∏adu bud˝etowego likwidowanego w celu przekszta∏-
cenia w innà form´ organizacyjno-prawnà przejmuje
utworzona jednostka.

Art. 17. 1. Minister Finansów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób prowadzenia gospodarki finan-
sowej jednostek bud˝etowych i samorzàdowych za-
k∏adów bud˝etowych, a w szczególnoÊci:

1) sposób i tryb sporzàdzania planów finansowych,

2) sposób dokonywania zmian w planach finanso-
wych jednostek bud˝etowych oraz zatwierdzania
tych zmian,

3) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydat-
ków paƒstwowych jednostek bud˝etowych,

4) sposób ustalania nadwy˝ki Êrodków obrotowych
w samorzàdowych zak∏adach bud˝etowych

— bioràc pod uwag´ potrzeb´ przestrzegania zasad
celowego i oszcz´dnego dokonywania wydatków
oraz jawnoÊci, przejrzystoÊci i terminowej realizacji
zadaƒ.

2. Minister Finansów, wydajàc rozporzàdzenie,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dni specyfik´ dzia∏al-
noÊci jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministro-
wi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Sze-
fowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek
organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej oraz jednostek or-
ganizacyjnych dzia∏ajàcych poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 18. Agencja wykonawcza jest paƒstwowà
osobà prawnà tworzonà na podstawie odr´bnej usta-
wy w celu realizacji zadaƒ paƒstwa.

Art. 19. 1. Zasady dzia∏ania agencji wykonawczej
okreÊla ustawa, o której mowa w art. 18, oraz statut. 

2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymogi, jakie powinien spe∏niaç statut
agencji wykonawczej, w celu zapewnienia jednolitej
i przejrzystej organizacji wewn´trznej agencji wyko-
nawczych pod wzgl´dem instytucjonalnym.

Art. 20. Agencja wykonawcza prowadzi gospodar-
k´ finansowà na zasadach okreÊlonych w niniejszej
ustawie i w ustawie, o której mowa w art. 18.

Art. 21. 1. Podstawà gospodarki finansowej agen-
cji wykonawczej jest roczny plan finansowy, obejmu-
jàcy:

1) przychody z prowadzonej dzia∏alnoÊci;

2) dotacje z bud˝etu paƒstwa;

3) zestawienie kosztów:

a) funkcjonowania agencji wykonawczej,

b) realizacji zadaƒ ustawowych, z wyszczególnie-
niem kosztów realizacji tych zadaƒ przez inne
podmioty 

— z wyszczególnieniem wynagrodzeƒ i sk∏adek od
nich naliczanych, p∏atnoÊci odsetkowych wynika-
jàcych z zaciàgni´tych zobowiàzaƒ oraz zakupu to-
warów i us∏ug;

4) wynik finansowy;

5) Êrodki na wydatki majàtkowe;

6) Êrodki przyznane innym podmiotom;

7) stan nale˝noÊci i zobowiàzaƒ na poczàtek i koniec
roku;

8) stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek i koniec 
roku.
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2. Projekt rocznego planu finansowego agencji
wykonawczej ustala jej w∏aÊciwy organ w porozumie-
niu z ministrem sprawujàcym nadzór nad agencjà wy-
konawczà. Po zatwierdzeniu przez ministra sprawujà-
cego nadzór projekt jest przekazywany Ministrowi
Finansów, w trybie i terminach okreÊlonych w przepi-
sach dotyczàcych prac nad projektem ustawy bud˝e-
towej.

3. W ramach projektu planu finansowego sporzà-
dza si´ plan dochodów i wydatków agencji wykonaw-
czej ujmowanych w terminie ich zap∏aty.

4. W planie dochodów i wydatków agencji wyko-
nawczej planowane wydatki nie powinny byç wy˝sze
od planowanych dochodów. Planowane wydatki mo-
gà przekraczaç planowane dochody za zgodà ministra
sprawujàcego nadzór nad agencjà wykonawczà, wy-
danà w porozumieniu z Ministrem Finansów.

5. W planie finansowym agencji wykonawczej mo-
gà byç dokonywane zmiany przychodów i kosztów po
uzyskaniu zgody ministra sprawujàcego nadzór nad
agencjà, wydanej po uzyskaniu opinii sejmowej komi-
sji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu, z zastrze˝eniem
ust. 6. O dokonanych zmianach nale˝y niezw∏ocznie
powiadomiç Ministra Finansów.

6. Zmiany planu finansowego agencji wykonaw-
czej nie mogà powodowaç zwi´kszenia zobowiàzaƒ
agencji ani pogorszenia planowanego wyniku finan-
sowego agencji, chyba ˝e odr´bne ustawy stanowià
inaczej. 

7. Agencja wykonawcza mo˝e otrzymywaç dotacje
z bud˝etu paƒstwa, w zakresie okreÊlonym w odr´b-
nych ustawach.

8. Agencja wykonawcza mo˝e zaciàgaç zobowià-
zania na okres realizacji danego zadania przekraczajà-
cy rok bud˝etowy, je˝eli wydatki niezb´dne na obs∏u-
g´ zobowiàzania znajdujà si´ w rocznym planie finan-
sowym.

9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6, nie do-
tyczy zwi´kszenia planu finansowego agencji wyko-
nawczej z tytu∏u uzyskania po˝yczki z bud˝etu paƒ-
stwa na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

10. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób prowadzenia gospodarki finan-
sowej agencji wykonawczych, majàc na wzgl´dzie po-
trzeb´ zapewnienia jednolitoÊci zasad finansowania
agencji wykonawczych oraz przestrzegania zasad jaw-
noÊci i przejrzystoÊci.

Art. 22. 1. Agencja wykonawcza jest obowiàzana
corocznie wp∏acaç do bud˝etu paƒstwa, na rachunek
bie˝àcy dochodów paƒstwowej jednostki bud˝etowej
obs∏ugujàcej ministra sprawujàcego nadzór nad tà
agencjà, nadwy˝k´ Êrodków finansowych ustalonà na
koniec roku, pozostajàcà po uregulowaniu zobowià-
zaƒ podatkowych, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Nadwy˝k´, o której mowa w ust. 1, agencja wy-
konawcza przekazuje niezw∏ocznie po uregulowaniu
zobowiàzaƒ wymagalnych z okresu sprawozdawcze-
go, nie póêniej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca roku na-
st´pujàcego po roku, w którym nadwy˝ka powsta∏a.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wy-
nikajàcych z koniecznoÊci zapewnienia sprawnego
i pe∏nego wykonywania zadaƒ agencji wykonawczej
Rada Ministrów mo˝e, na wniosek ministra sprawujà-
cego nadzór nad agencjà wykonawczà, wyraziç zgo-
d´, w formie uchwa∏y, na niewp∏acenie nadwy˝ki,
o której mowa w ust. 1.

4. Minister sprawujàcy nadzór nad agencjà wyko-
nawczà w porozumieniu z Ministrem Finansów okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania nad-
wy˝ki, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia ciàg∏oÊci
finansowania zadaƒ agencji, dokonywania inwestycji
niezb´dnych do wykonywania zadaƒ paƒstwa oraz
majàc na wzgl´dzie êród∏a finansowania zadaƒ reali-
zowanych przez agencj´.

Art. 23. 1. Instytucja gospodarki bud˝etowej jest
jednostkà sektora finansów publicznych tworzonà
w celu realizacji zadaƒ publicznych, która: 

1) odp∏atnie wykonuje wyodr´bnione zadania;

2) pokrywa koszty swojej dzia∏alnoÊci oraz zobowià-
zania z uzyskiwanych przychodów.

2. Instytucja gospodarki bud˝etowej mo˝e byç
tworzona przez:

1) ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, za zgodà Rady Ministrów, udzielonà na je-
go wniosek;

2) organ lub kierownika jednostki, o których mowa
w art. 139 ust. 2, jako organu wykonujàcego funk-
cje organu za∏o˝ycielskiego.

3. Organ lub kierownik jednostki, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, o utworzeniu instytucji gospodarki
bud˝etowej informuje Prezesa Rady Ministrów.

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
okreÊlà:

1) organ administracji rzàdowej wykonujàcy funkcje
organu za∏o˝ycielskiego;

2) przedmiot dzia∏alnoÊci podstawowej;

3) êród∏a przychodów;

4) przeznaczenie zysku.

5. Instytucja gospodarki bud˝etowej uzyskuje oso-
bowoÊç prawnà z chwilà wpisania do Krajowego Re-
jestru Sàdowego.

Art. 24. 1. Instytucja gospodarki bud˝etowej mo˝e
otrzymywaç dotacje z bud˝etu paƒstwa na realizacj´
zadaƒ publicznych, je˝eli odr´bne ustawy tak stanowià.

2. Podstawà gospodarki finansowej instytucji
gospodarki bud˝etowej jest roczny plan finansowy,
obejmujàcy: 

1) przychody z prowadzonej dzia∏alnoÊci;

2) dotacje z bud˝etu paƒstwa;
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3) zestawienie kosztów:

a) funkcjonowania instytucji gospodarki bud˝eto-
wej,

b) realizacji wyodr´bnionych zadaƒ

— z wyszczególnieniem wynagrodzeƒ i sk∏adek od
nich naliczanych, p∏atnoÊci odsetkowych wynika-
jàcych z zaciàgni´tych zobowiàzaƒ oraz zakupu to-
warów i us∏ug;

4) Êrodki na wydatki majàtkowe;

5) wynik finansowy;

6) stan nale˝noÊci i zobowiàzaƒ na poczàtek i koniec
roku;

7) stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek i koniec 
roku.

3. Koszty instytucji gospodarki bud˝etowej mogà
byç ponoszone tylko w ramach posiadanych Êrodków
finansowych obejmujàcych uzyskane przychody oraz
Êrodki z poprzedniego okresu.

4. Nowo tworzonej instytucji gospodarki bud˝eto-
wej mo˝e byç przyznana jednorazowa dotacja na
pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe.

5. W planie finansowym instytucji gospodarki
bud˝etowej mogà byç dokonywane zmiany przycho-
dów i kosztów w trakcie roku bud˝etowego po uzyska-
niu zgody organu wykonujàcego funkcje organu za∏o-
˝ycielskiego, z tym ˝e nie mogà one spowodowaç
zwi´kszenia dotacji z bud˝etu paƒstwa i pogorszenia
planowanego wyniku finansowego. O dokonanych
zmianach nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç Ministra
Finansów.

Art. 25. 1. Likwidujàc instytucj´ gospodarki bud˝e-
towej, organ wykonujàcy funkcje organu za∏o˝yciel-
skiego okreÊla, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw Skarbu Paƒstwa, przeznaczenie mienia
tej instytucji.

2. Nale˝noÊci i zobowiàzania likwidowanej instytu-
cji gospodarki bud˝etowej przejmuje organ wykonu-
jàcy funkcje organu za∏o˝ycielskiego.

3. Nale˝noÊci i zobowiàzania instytucji gospodarki
bud˝etowej likwidowanej w celu przekszta∏cenia w in-
nà form´ organizacyjno-prawnà przejmuje utworzona
jednostka.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do ∏àcze-
nia instytucji gospodarki bud˝etowej.

Art. 26. 1. Instytucja gospodarki bud˝etowej dzia-
∏a na podstawie statutu nadanego przez organ wyko-
nujàcy funkcje organu za∏o˝ycielskiego.

2. Statut instytucji gospodarki bud˝etowej okreÊla
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ tej instytucji;

2) przedmiot dzia∏alnoÊci podstawowej tej instytucji;

3) êród∏a uzyskiwania przychodów tej instytucji;

4) tryb i zasady dokonywania zmian w statucie tej in-
stytucji;

5) stan wyposa˝enia w Êrodki obrotowe oraz sk∏adni-
ki majàtkowe przekazane tej instytucji;

6) zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ podsta-
wowa, je˝eli ta instytucja b´dzie prowadziç takà
dzia∏alnoÊç.

3. Organizacj´ wewn´trznà instytucji gospodarki
bud˝etowej okreÊla regulamin organizacyjny nadawa-
ny przez dyrektora instytucji gospodarki bud˝etowej.

Art. 27. 1. Dyrektora instytucji gospodarki bud˝e-
towej powo∏uje i odwo∏uje organ wykonujàcy funkcje
organu za∏o˝ycielskiego.

2. Do zadaƒ dyrektora instytucji gospodarki
bud˝etowej nale˝y:

1) zarzàdzanie instytucjà gospodarki bud˝etowej;

2) reprezentowanie instytucji gospodarki bud˝eto-
wej na zewnàtrz;

3) przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyj-
nego instytucji gospodarki bud˝etowej;

4) przygotowanie projektu rocznego planu finanso-
wego;

5) przygotowanie rocznego sprawozdania instytucji
gospodarki bud˝etowej, w tym bilansu, rachunku
zysków i strat.

3. Projekt rocznego planu finansowego jest prze-
kazywany organowi wykonujàcemu funkcje organu
za∏o˝ycielskiego, w trybie i terminach okreÊlonych
w przepisach dotyczàcych prac nad projektem ustawy
bud˝etowej. 

Art. 28. 1. Instytucja gospodarki bud˝etowej sa-
modzielnie gospodaruje mieniem, kierujàc si´ zasadà
efektywnoÊci jego wykorzystania.

2. Na mienie instytucji gospodarki bud˝etowej
mogà sk∏adaç si´:

1) przeniesione na w∏asnoÊç nieruchomoÊci;

2) mienie stanowiàce wyposa˝enie przekazane przez
organ wykonujàcy funkcje organu za∏o˝ycielskie-
go w formie u˝yczenia;

3) mienie nabyte z w∏asnych Êrodków.

3. Instytucja gospodarki bud˝etowej w celu zacià-
gni´cia zobowiàzania przewy˝szajàcego 30 % rocz-
nych przychodów jest obowiàzana uzyskaç zgod´ or-
ganu wykonujàcego funkcje organu za∏o˝ycielskiego.

4. Instytucja gospodarki bud˝etowej mo˝e zbywaç
Êrodki trwa∏e. Zbycie (najem, dzier˝awa, u˝yczenie) ak-
tywów mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na zasadach okreÊ-
lonych przez organ wykonujàcy funkcje organu za∏o˝y-
cielskiego, z uwzgl´dnieniem przepisów o gospodarce
nieruchomoÊciami.
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5. WartoÊç majàtku instytucji gospodarki bud˝eto-
wej odzwierciedla fundusz instytucji gospodarki
bud˝etowej.

6. Fundusz instytucji gospodarki bud˝etowej
zwi´ksza si´ lub zmniejsza o kwot´ zmian wartoÊci
majàtku b´dàcych skutkiem:

1) aktualizacji wyceny Êrodków trwa∏ych na podsta-
wie odr´bnych przepisów;

2) nieodp∏atnego przekazania lub otrzymania Êrod-
ków trwa∏ych, wartoÊci niematerialnych i praw-
nych;

3) ∏àczenia i podzia∏u instytucji gospodarki bud˝eto-
wej na podstawie bilansów zamkni´cia dzielonych
lub ∏àczonych jednostek.

7. Fundusz instytucji gospodarki bud˝etowej
zwi´ksza si´ o:

1) zysk pozostajàcy w dyspozycji instytucji gospo-
darki bud˝etowej;

2) Êrodki z innych êróde∏.

Art. 29. 1. Paƒstwowy fundusz celowy jest tworzo-
ny na podstawie odr´bnej ustawy.

2. Przychody paƒstwowego funduszu celowego
pochodzà ze Êrodków publicznych, a koszty sà pono-
szone na realizacj´ wyodr´bnionych zadaƒ paƒstwo-
wych.

3. Paƒstwowy fundusz celowy nie posiada osobo-
woÊci prawnej.

4. Paƒstwowy fundusz celowy stanowi wyodr´b-
niony rachunek bankowy, którym dysponuje minister
wskazany w ustawie tworzàcej fundusz albo inny or-
gan wskazany w tej ustawie.

5. Do paƒstwowych funduszy celowych nie zalicza
si´ funduszy, których jedynym êród∏em przychodów,
z wy∏àczeniem odsetek od rachunku bankowego i da-
rowizn, jest dotacja z bud˝etu paƒstwa.

6. Podstawà gospodarki finansowej paƒstwowego
funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

7. Ze Êrodków paƒstwowego funduszu celowego
mogà byç udzielane po˝yczki jednostkom samorzàdu
terytorialnego, je˝eli ustawa tworzàca fundusz tak sta-
nowi.

8. Koszty paƒstwowego funduszu celowego mogà
byç pokrywane tylko w ramach posiadanych Êrodków
finansowych obejmujàcych bie˝àce przychody, w tym
dotacje z bud˝etu paƒstwa i pozosta∏oÊci Êrodków
z okresów poprzednich.

9. W planie finansowym paƒstwowego funduszu
celowego mogà byç dokonywane zmiany polegajàce
na zwi´kszeniu prognozowanych przychodów i odpo-
wiednio kosztów.

10. Zmiany planu finansowego paƒstwowego fun-
duszu celowego nie mogà powodowaç zwi´kszenia
dotacji z bud˝etu paƒstwa.

11. Je˝eli paƒstwowy fundusz celowy posiada zo-
bowiàzania wymagalne, w tym kredyty i po˝yczki,
zwi´kszenie przychodów w pierwszej kolejnoÊci prze-
znacza si´ na ich sp∏at´.

12. Zmiany kwot przychodów i kosztów paƒstwo-
wego funduszu celowego uj´tych w planie finanso-
wym dokonuje odpowiednio minister lub organ dys-
ponujàcy tym funduszem po uzyskaniu zgody Mini-
stra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw
bud˝etu.

Art. 30. 1. Paƒstwowe i samorzàdowe osoby
prawne sà tworzone na podstawie odr´bnych ustaw.

2. Podstawà gospodarki finansowej paƒstwowych
i samorzàdowych osób prawnych jest plan finansowy.

3. Plany finansowe paƒstwowych i samorzàdo-
wych osób prawnych sà sporzàdzane zgodnie z usta-
wami o ich utworzeniu, z uwzgl´dnieniem przepisów
niniejszej ustawy.

4. Projekty planów finansowych paƒstwowych
osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sà
przekazywane Ministrowi Finansów w trybie i termi-
nach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych prac nad
projektem ustawy bud˝etowej.

Art. 31. Jednostki, o których mowa w art. 30 ust. 1,
wyodr´bniajà w planach finansowych:

1) przychody z prowadzonej dzia∏alnoÊci;

2) dotacje z bud˝etu paƒstwa lub bud˝etów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego;

3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i sk∏adki od nich naliczane,

b) p∏atnoÊci odsetkowe wynikajàce z zaciàgni´-
tych zobowiàzaƒ,

c) zakup towarów i us∏ug;

4) Êrodki na wydatki majàtkowe;

5) Êrodki przyznane innym podmiotom;

6) stan nale˝noÊci i zobowiàzaƒ na poczàtek i koniec
roku;

7) stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek i koniec 
roku.

Art. 32. Agencje wykonawcze, instytucje gospo-
darki bud˝etowej, dysponenci paƒstwowych fundu-
szy celowych oraz paƒstwowe osoby prawne, o któ-
rych mowa w art. 9 pkt 14, sporzàdzajà plany finanso-
we w uk∏adzie zadaniowym na rok bud˝etowy i dwa
kolejne lata.

Rozdzia∏ 4

JawnoÊç i przejrzystoÊç finansów publicznych

Art. 33. 1. Gospodarka Êrodkami publicznymi jest
jawna.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do Êrodków
publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie
zosta∏o uznane za informacj´ niejawnà na podstawie
odr´bnych przepisów lub je˝eli wynika to z umów
mi´dzynarodowych.

Art. 34. 1. Zasada jawnoÊci gospodarowania Êrod-
kami publicznymi jest realizowana przez:

1) jawnoÊç debaty bud˝etowej w Sejmie i Senacie
oraz debat bud˝etowych w organach stanowià-
cych jednostek samorzàdu terytorialnego;

2) jawnoÊç debaty nad sprawozdaniem z wykonania
bud˝etu paƒstwa w Sejmie i debat nad sprawo-
zdaniami z wykonania bud˝etów jednostek samo-
rzàdu terytorialnego;

3) podawanie do publicznej wiadomoÊci:

a) kwot dotacji udzielanych z bud˝etu paƒstwa
i bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego,

b) kwot dotacji udzielanych przez paƒstwowe fun-
dusze celowe,

c) zbiorczych danych dotyczàcych finansów
publicznych,

d) informacji o wykonaniu bud˝etu paƒstwa za
okresy miesi´czne;

4) jawnoÊç debaty nad projektem uchwa∏y w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorzàdu terytorialnego;

5) podawanie do publicznej wiadomoÊci przez jed-
nostki sektora finansów publicznych informacji
dotyczàcych:

a) zakresu zadaƒ lub us∏ug wykonywanych lub
Êwiadczonych przez jednostk´ oraz wysokoÊci
Êrodków publicznych przekazanych na ich reali-
zacj´,

b) zasad i warunków Êwiadczenia us∏ug dla pod-
miotów uprawnionych,

c) zasad odp∏atnoÊci za Êwiadczone us∏ugi;

6) zapewnianie radnym danej jednostki samorzàdu
terytorialnego dost´pu do:

a) dowodów ksi´gowych i dokumentów inwenta-
ryzacyjnych — z zachowaniem przepisów o ra-
chunkowoÊci oraz o ochronie danych osobo-
wych,

b) informacji o wynikach przeprowadzonych kon-
troli gospodarki finansowej,

c) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok
poprzedni;

7) udost´pnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
informacji o przychodach i kosztach oraz o Êwiad-
czeniodawcach realizujàcych Êwiadczenia opieki
zdrowotnej, z którymi Fundusz zawar∏ umowy,
o zakresie przedmiotowym umów oraz o sposobie
ustalania ceny za zamówione Êwiadczenia;

8) udost´pnianie przez jednostki sektora finansów
publicznych wykazu podmiotów spoza sektora
finansów publicznych, którym ze Êrodków publicz-

nych zosta∏a udzielona dotacja, dofinansowanie
realizacji zadania lub po˝yczka, lub którym zosta∏a
umorzona nale˝noÊç wobec jednostki sektora
finansów publicznych;

9) udost´pnianie corocznych sprawozdaƒ dotyczà-
cych finansów i dzia∏alnoÊci jednostek organiza-
cyjnych nale˝àcych do sektora finansów publicz-
nych;

10) podejmowanie, w g∏osowaniu jawnym i imien-
nym, uchwa∏ organu wykonawczego jednostki
samorzàdu terytorialnego dotyczàcych gospoda-
rowania Êrodkami publicznymi;

11) podawanie do publicznej wiadomoÊci treÊci pla-
nów dzia∏alnoÊci, sprawozdaƒ z wykonania pla-
nów dzia∏alnoÊci oraz oÊwiadczeƒ o stanie kontro-
li zarzàdczej, o których mowa w art. 70.

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiado-
moÊci sprawozdanie z wykonania ustawy bud˝etowej
przyj´te przez Rad´ Ministrów.

Art. 35. Klauzule umowne dotyczàce wy∏àczenia
jawnoÊci ze wzgl´du na tajemnic´ przedsi´biorstwa
w umowach zawieranych przez jednostki sektora finan-
sów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikajàce
z umowy zobowiàzanie jest realizowane lub przezna-
czone do realizacji ze Êrodków publicznych, uwa˝a si´
za niezastrze˝one, z wy∏àczeniem informacji technicz-
nych, technologicznych, organizacyjnych przedsi´bior-
stwa lub innych posiadajàcych wartoÊç gospodarczà,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, co do których przedsi´biorca podjà∏ niezb´d-
ne dzia∏ania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub
w przypadku gdy jednostka sektora finansów publicz-
nych wyka˝e, ˝e informacja stanowi tajemnic´ przed-
si´biorstwa z uwagi na to, ˝e wymaga tego istotny in-
teres publiczny lub wa˝ny interes paƒstwa.

Art. 36. 1. Minister Finansów podaje do publicznej
wiadomoÊci zbiorcze dane dotyczàce:

1) ogó∏u operacji finansowych sektora finansów
publicznych, obejmujàce w szczególnoÊci docho-
dy i wydatki, przychody i rozchody, zobowiàzania
i nale˝noÊci, gwarancje i por´czenia;

2) wykonania bud˝etu paƒstwa za okresy miesi´cz-
ne, w tym kwot´ deficytu lub nadwy˝ki.

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiado-
moÊci w terminie, o którym mowa w art. 38, informa-
cje obejmujàce wykaz udzielonych przez Skarb Paƒ-
stwa por´czeƒ i gwarancji, wskazujàc osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, których te por´czenia i gwaran-
cje dotyczà.

3. Dyrektor izby skarbowej og∏asza w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej, którym umorzono za-
leg∏oÊci podatkowe, odsetki za zw∏ok´ lub op∏aty pro-
longacyjne w kwocie przewy˝szajàcej 5 000 z∏, wraz ze
wskazaniem wysokoÊci umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia.
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4. Podanie do publicznej wiadomoÊci wykazu,
o którym mowa w ust. 3, nie narusza przepisów o ta-
jemnicy skarbowej.

5. Organy wydajàce decyzje o umorzeniu nie-
podatkowych nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa, o których
mowa w art. 60, podajà informacj´ kwartalnà o udzie-
lonych umorzeniach do publicznej wiadomoÊci
w ogólnie dost´pnym miejscu do koƒca miesiàca na-
st´pujàcego po zakoƒczeniu kwarta∏u.

6. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz ter-
min og∏aszania wykazu, o którym mowa w ust. 3,
a tak˝e organy obowiàzane do przekazywania dyrek-
torowi izby skarbowej danych umo˝liwiajàcych spo-
rzàdzenie tego wykazu i termin ich przekazywania,
uwzgl´dniajàc rodzaje podmiotów, których informa-
cje dotyczà.

Art. 37. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorial-
nego podaje do publicznej wiadomoÊci w terminie:

1) do koƒca miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu
kwarta∏u — kwartalnà informacj´ o wykonaniu
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego,
w tym kwot´ deficytu albo nadwy˝ki, oraz o udzie-
lonych umorzeniach niepodatkowych nale˝noÊci
bud˝etowych, o których mowa w art. 60;

2) o którym mowa w art. 38 — informacj´ obejmujàcà:

a) dane dotyczàce wykonania bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego w poprzednim roku
bud˝etowym, w tym kwot´ deficytu albo nad-
wy˝ki,

b) kwot´ wykorzystanych Êrodków, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

c) kwot´ zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z bud˝etów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz kwoty dota-
cji udzielonych innym jednostkom samorzàdu
terytorialnego,

e) wykaz udzielonych por´czeƒ i gwarancji, z wy-
mienieniem podmiotów, których gwarancje
i por´czenia dotyczà,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno-
stek organizacyjnych nieposiadajàcych osobo-
woÊci prawnej, którym w zakresie podatków
lub op∏at udzielono ulg, odroczeƒ, umorzeƒ lub
roz∏o˝ono sp∏at´ na raty w kwocie przewy˝-
szajàcej ∏àcznie 500 z∏, wraz ze wskazaniem 
wysokoÊci umorzonych kwot i przyczyn umo-
rzenia,

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedno-
stek organizacyjnych nieposiadajàcych osobo-
woÊci prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej.

2. Podanie do publicznej wiadomoÊci wykazu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza prze-
pisów o tajemnicy skarbowej.

Art. 38. Minister Finansów og∏asza, w terminie do
dnia 31 maja roku nast´pnego, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”:

1) kwot´ i relacj´ do produktu krajowego brutto:

a) paƒstwowego d∏ugu publicznego,

b) d∏ugu Skarbu Paƒstwa,

c) niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ
i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa,

2) kwot´ niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´-
czeƒ i gwarancji udzielonych przez jednostki sek-
tora finansów publicznych

— wed∏ug stanu na koniec roku bud˝etowego.

Art. 39. 1. Dochody publiczne, wydatki publiczne
i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz
Êrodki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasy-
fikuje si´, z zastrze˝eniem ust. 2, wed∏ug:

1) dzia∏ów i rozdzia∏ów — okreÊlajàcych rodzaj dzia-
∏alnoÊci;

2) paragrafów — okreÊlajàcych rodzaj dochodu,
przychodu lub wydatku oraz Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Wydatki publiczne klasyfikuje si´ równie˝ we-
d∏ug dodatkowej klasyfikacji okreÊlajàcej kody wydat-
ków strukturalnych.

3. Przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
oraz rozchody, o których mowa w art. 6 ust. 2, klasyfi-
kuje si´ wed∏ug paragrafów okreÊlajàcych êród∏o
przychodu lub rodzaj rozchodu.

4. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) szczegó∏owà klasyfikacj´ dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z uwzgl´dnieniem
Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci;

2) szczegó∏owà klasyfikacj´ wydatków struktural-
nych, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc po-
trzeb´ identyfikacji wydatków strukturalnych, po-
noszonych przez jednostki sektora finansów
publicznych.

5. Minister Finansów mo˝e okreÊliç w rozporzà-
dzeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, klasyfikacj´ wy-
datków o wi´kszej szczegó∏owoÊci ni˝ okreÊlona
w ust. 1 dla zadaƒ z zakresu bezpieczeƒstwa we-
wn´trznego i zewn´trznego, z uwzgl´dnieniem specy-
fiki jednostek realizujàcych zadania z tego zakresu.

Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych
prowadzà rachunkowoÊç zgodnie z przepisami o ra-
chunkowoÊci, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych
w niniejszej ustawie.

2. Plany kont dla bud˝etu paƒstwa, bud˝etów jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, jednostek bud˝eto-
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wych, samorzàdowych zak∏adów bud˝etowych, paƒ-
stwowych funduszy celowych oraz paƒstwowych jed-
nostek bud˝etowych majàcych siedzib´ poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzgl´dniaç, ˝e:

1) dochody i wydatki ujmuje si´ w terminie ich za-
p∏aty, niezale˝nie od rocznego bud˝etu, którego
dotyczà;

2) ujmuje si´ równie˝ wszystkie etapy rozliczeƒ po-
przedzajàce p∏atnoÊç dochodów i wydatków,
a w zakresie wydatków i kosztów — tak˝e zaanga-
˝owanie Êrodków;

3) odsetki od nieterminowych p∏atnoÊci nalicza si´
i ewidencjonuje nie póêniej ni˝ na koniec ka˝dego
kwarta∏u;

4) wyceny sk∏adników aktywów i pasywów wyra˝o-
nych w walutach obcych dokonuje si´ nie póêniej
ni˝ na koniec kwarta∏u.

3. Szczególne zasady rachunkowoÊci dla jedno-
stek, o których mowa w ust. 2, dotyczà:

1) ewidencji wykonania bud˝etu;

2) ewidencji wykonania bud˝etu w uk∏adzie zadanio-
wym;

3) ewidencji aktywów trwa∏ych stanowiàcych w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzàdu
terytorialnego;

4) wyceny poszczególnych sk∏adników aktywów i pa-
sywów;

5) sporzàdzania sprawozdaƒ finansowych oraz od-
biorców tych sprawozdaƒ.

4. Minister Finansów okreÊli:

1) w drodze rozporzàdzeƒ: 

a) szczególne zasady rachunkowoÊci, o których
mowa w ust. 3, oraz plany kont, o których mo-
wa w ust. 2,

b) zasady rachunkowoÊci oraz plany kont dla or-
ganów podatkowych jednostek samorzàdu te-
rytorialnego,

2) w drodze zarzàdzenia — zasady rachunkowoÊci
oraz plany kont dla organów podatkowych podle-
g∏ych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru
i rozliczenia podatków, op∏at, wp∏at z zysku przed-
si´biorstw paƒstwowych i jednoosobowych spó∏ek
Skarbu Paƒstwa oraz innych niepodatkowych na-
le˝noÊci bud˝etowych, do których ustalania lub
okreÊlania sà uprawnione organy podatkowe

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia przejrzystoÊci
planów kont oraz charakter dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez te jednostki.

Art. 41. 1. Jednostki sektora finansów publicznych
sporzàdzajà sprawozdania z wykonania procesów,
o których mowa w art. 3.

2. Minister Finansów, po zasi´gni´ciu opinii Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporzàdzania
sprawozdaƒ:

a) z wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu
terytorialnego,

b) z wykonania planów finansowych jednostek
bud˝etowych,

c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o któ-
rych mowa w art. 163 i art. 223, 

d) z wykonania planów finansowych samorzàdo-
wych zak∏adów bud˝etowych,

e) z wykonania planów finansowych agencji wy-
konawczych,

f) z wykonania planów finansowych instytucji
gospodarki bud˝etowej,

g) z wykonania planów finansowych paƒstwo-
wych funduszy celowych,

h) o stanie Êrodków finansowych na rachunkach
bankowych jednostek samorzàdu terytorialnego,

i) z wykonania planów finansowych Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,

j) z poniesionych przez jednostki sektora finan-
sów publicznych wydatków strukturalnych;

2) jednostki obowiàzane do sporzàdzania poszcze-
gólnych sprawozdaƒ, o których mowa w pkt 1,
oraz odbiorców tych sprawozdaƒ;

3) rodzaje i zasady sporzàdzania sprawozdaƒ w za-
kresie zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów o part-
nerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na
podstawie odr´bnych ustaw przez podmioty sek-
tora finansów publicznych.

3. Minister Finansów mo˝e, w drodze rozporzà-
dzenia, okreÊliç wykaz zadaƒ bud˝etowych grupujà-
cych wydatki wed∏ug celów, a tak˝e szczegó∏owy spo-
sób i terminy sporzàdzania przez dysponentów mate-
ria∏ów do informacji, o których mowa w art. 182
ust. 6, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç podmiotów i dyspo-
nentów realizujàcych zadania bud˝etowe oraz zakres
przedmiotowy tych zadaƒ.

4. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje, formy, terminy i sposoby sporzàdza-
nia przez paƒstwowe jednostki bud˝etowe, dysponen-
tów paƒstwowych funduszy celowych, agencje wyko-
nawcze, instytucje gospodarki bud˝etowej oraz paƒ-
stwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9
pkt 14, sprawozdaƒ z wykonania planów finansowych
w uk∏adzie zadaniowym.

5. Minister Finansów, po zasi´gni´ciu opinii Preze-
sa G∏ównego Urz´du Statystycznego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporzàdzania
przez jednostki sektora finansów publicznych
sprawozdaƒ w zakresie ogó∏u operacji finanso-
wych, w szczególnoÊci w zakresie nale˝noÊci i zo-
bowiàzaƒ, w tym paƒstwowego d∏ugu publiczne-
go oraz udzielonych por´czeƒ i gwarancji;

2) odbiorców sprawozdaƒ, o których mowa w pkt 1.
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6. Minister Finansów, wydajàc rozporzàdzenia,
o których mowa w ust. 2, 4 i 5, uwzgl´dni koniecznoÊç
okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdaƒ i stopnia
szczegó∏owoÊci danych umo˝liwiajàcych podanie do
publicznej wiadomoÊci informacji, o których mowa
w art. 36 ust. 1 oraz w art. 38 pkt 1, a tak˝e sporzàdze-
nie informacji z wykonania bud˝etu paƒstwa.

7. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego groma-
dzi i przetwarza dane oraz sporzàdza zbiorcze sprawo-
zdania w zakresie sprawozdaƒ okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu wydanym na podstawie ust. 5.

Rozdzia∏ 5

Zasady gospodarowania Êrodkami publicznymi

Art. 42. 1. Sposób gromadzenia Êrodków publicz-
nych z poszczególnych tytu∏ów okreÊlajà odr´bne
ustawy.

2. Ârodki publiczne pochodzàce z poszczególnych
tytu∏ów nie mogà byç przeznaczane na finansowanie
imiennie wymienionych wydatków, chyba ˝e odr´bna
ustawa stanowi inaczej.

3. Ograniczenia wynikajàcego z ust. 2 nie stosuje
si´ do:

1) wydatków finansowanych z kredytów udzielonych
przez mi´dzynarodowe instytucje finansowe, o ile
umowa tak stanowi;

2) wydatków finansowanych ze Êrodków europejskich;

3) wydatków finansowanych ze Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6.

4. Ograniczenia wynikajàcego z ust. 2 nie stosuje
si´ równie˝ do kosztów ponoszonych przez jednostki
prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, agencje wyko-
nawcze, instytucje gospodarki bud˝etowej oraz inne
paƒstwowe osoby prawne i samorzàdowe zak∏ady
bud˝etowe.

Art. 43. Prawo realizacji zadaƒ finansowanych ze
Êrodków publicznych przys∏uguje ogó∏owi podmio-
tów, chyba ˝e odr´bne ustawy stanowià inaczej.

Art. 44. 1. Wydatki publiczne mogà byç ponoszo-
ne na cele i w wysokoÊciach ustalonych w:

1) ustawie bud˝etowej;

2) uchwale bud˝etowej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego;

3) planie finansowym jednostki sektora finansów
publicznych.

2. Jednostki sektora finansów publicznych doko-
nujà wydatków zgodnie z przepisami dotyczàcymi po-
szczególnych rodzajów wydatków.

3. Wydatki publiczne powinny byç dokonywane:

1) w sposób celowy i oszcz´dny, z zachowaniem 
zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych na-
k∏adów,

b) optymalnego doboru metod i Êrodków s∏u˝à-
cych osiàgni´ciu za∏o˝onych celów;

2) w sposób umo˝liwiajàcy terminowà realizacj´ 
zadaƒ;

3) w wysokoÊci i terminach wynikajàcych z wczeÊniej
zaciàgni´tych zobowiàzaƒ.

4. Jednostki sektora finansów publicznych zawie-
rajà umowy, których przedmiotem sà us∏ugi, dostawy
lub roboty budowlane, na zasadach okreÊlonych
w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile od-
r´bne przepisy nie stanowià inaczej.

Art. 45. Ze Êrodków publicznych nie mo˝na two-
rzyç fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203,
z póên. zm.2)).

Art. 46. 1. Jednostki sektora finansów publicznych
mogà zaciàgaç zobowiàzania do sfinansowania w da-
nym roku do wysokoÊci wynikajàcej z planu wydat-
ków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki
na wynagrodzenia i uposa˝enia, sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne i Fundusz Pracy, inne sk∏adki i op∏a-
ty obligatoryjne oraz p∏atnoÊci wynikajàce z zobowià-
zaƒ zaciàgni´tych w latach poprzednich, z zastrze˝e-
niem art. 136 ust. 4 i art. 153.

2. Dysponent cz´Êci bud˝etowej lub zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego mo˝e ustaliç dla
podleg∏ych lub nadzorowanych jednostek dodatkowe
ograniczenia zaciàgania zobowiàzaƒ lub dokonywa-
nia wydatków.

Art. 47. Podmiot wnioskujàcy o przyznanie Êrod-
ków publicznych na realizacj´ wyodr´bnionego zada-
nia powinien przedstawiç ofert´ wykonania zadania
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujà-
cà wykonanie zadania w sposób efektywny, oszcz´d-
ny i terminowy.

Art. 48. Jednostki sektora finansów publicznych,
z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa w art. 9
pkt 1, 3 i 4, mogà dokonywaç lokat wolnych Êrod-
ków, z wyjàtkiem Êrodków pochodzàcych z dotacji
z bud˝etu:

1) w skarbowych papierach wartoÊciowych;

2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego;

3) na rachunkach bankowych w bankach majàcych
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 49. 1. Jednostki sektora finansów publicz-
nych, z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 2, nie mogà posiadaç, obejmowaç lub na-
bywaç udzia∏ów lub akcji w spó∏kach ani nabywaç ob-
ligacji emitowanych przez podmioty inne ni˝ Skarb
Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego,
a tak˝e udzia∏ów w spó∏dzielniach, chyba ˝e odr´bna
ustawa stanowi inaczej, z zastrze˝eniem ust. 2.

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

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych,
z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa w art. 9
pkt 2, akcje i udzia∏y w spó∏kach oraz obligacje wyemi-
towane przez podmioty inne ni˝ Skarb Paƒstwa lub
jednostki samorzàdu terytorialnego oraz wykonuje
wynikajàce z nich uprawnienia Skarbu Paƒstwa.

Art. 50. 1. Przedstawiane Radzie Ministrów projek-
ty aktów prawnych, których skutkiem finansowym
mo˝e byç zwi´kszenie wydatków lub zmniejszenie do-
chodów jednostek sektora finansów publicznych
w stosunku do wielkoÊci wynikajàcych z obowiàzujà-
cych przepisów, wymagajà:

1) okreÊlenia wysokoÊci tych skutków;

2) wskazania êróde∏ ich sfinansowania;

3) opisu celów nowych zadaƒ i mierników okreÊlajà-
cych stopieƒ realizacji celów.

2. Projekt ustawy skutkujàcej zmianà poziomu do-
chodów lub wydatków jednostek samorzàdu teryto-
rialnego wymaga okreÊlenia wysokoÊci skutków tych
zmian, wskazania êróde∏ ich sfinansowania oraz za-
opiniowania przez Komisj´ Wspólnà Rzàdu i Samo-
rzàdu Terytorialnego.

3. Rada Ministrów, przekazujàc do Sejmu projekt
ustawy, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza opini´ Ko-
misji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.

Art. 51. 1. Zamieszczenie w bud˝ecie paƒstwa do-
chodów z okreÊlonych êróde∏ lub wydatków na okreÊ-
lone cele nie stanowi podstawy roszczeƒ ani zobowià-
zaƒ paƒstwa wobec osób trzecich, ani roszczeƒ tych
osób wobec paƒstwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do:

1) jednostek samorzàdu terytorialnego;

2) pozosta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych.

Art. 52. 1. Uj´te w bud˝ecie paƒstwa, bud˝etach
jednostek samorzàdu terytorialnego i planach finan-
sowych jednostek bud˝etowych:

1) dochody oraz przychody — stanowià prognozy ich
wielkoÊci;

2) wydatki oraz ∏àczne rozchody — stanowià nieprze-
kraczalny limit.

2. Uj´te w rocznych planach finansowych jedno-
stek sektora finansów publicznych: 

1) przychody — stanowià prognozy ich wielkoÊci;

2) koszty — mogà ulec zwi´kszeniu, je˝eli:

a) zrealizowano przychody wy˝sze od prognozo-
wanych,

b) zwi´kszenie kosztów nie spowoduje zwi´ksze-
nia dotacji z bud˝etu lub zwi´kszenia planowa-
nego stanu zobowiàzaƒ.

3. Zmiany w zakresie przychodów i kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 2, wymagajà dokonania zmian
w rocznym planie finansowym.

Art. 53. 1. Kierownik jednostki sektora finansów
publicznych, zwany dalej „kierownikiem jednostki”,
jest odpowiedzialny za ca∏oÊç gospodarki finansowej
tej jednostki.

2. Kierownik jednostki mo˝e powierzyç okreÊlone
obowiàzki w zakresie gospodarki finansowej pracow-
nikom jednostki. Przyj´cie obowiàzków przez te osoby
powinno byç potwierdzone dokumentem w formie
odr´bnego imiennego upowa˝nienia albo wskazania
w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.

Art. 54. 1. G∏ównym ksi´gowym jednostki sektora
finansów publicznych, zwanym dalej „g∏ównym ksi´-
gowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednost-
ki powierza obowiàzki i odpowiedzialnoÊç w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowoÊci jednostki;

2) wykonywania dyspozycji Êrodkami pieni´˝nymi;

3) dokonywania wst´pnej kontroli:

a) zgodnoÊci operacji gospodarczych i finanso-
wych z planem finansowym,

b) kompletnoÊci i rzetelnoÊci dokumentów doty-
czàcych operacji gospodarczych i finansowych.

2. G∏ównym ksi´gowym, z zastrze˝eniem ust. 9,
mo˝e byç osoba, która:

1) ma obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba ˝e
odr´bne ustawy uzale˝niajà zatrudnienie w jed-
nostce sektora finansów publicznych od posiada-
nia obywatelstwa polskiego;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz
korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) nie by∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, przeciwko dzia∏alnoÊci instytucji paƒstwo-
wych oraz samorzàdu terytorialnego, przeciwko
wiarygodnoÊci dokumentów lub za przest´pstwo
skarbowe;

4) posiada znajomoÊç j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie w zakresie koniecznym do wykonywania
obowiàzków g∏ównego ksi´gowego;

5) spe∏nia jeden z poni˝szych warunków:

a) ukoƒczy∏a ekonomiczne jednolite studia magi-
sterskie, ekonomiczne wy˝sze studia zawodo-
we, uzupe∏niajàce ekonomiczne studia magi-
sterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnià praktyk´ w ksi´-
gowoÊci,

b) ukoƒczy∏a Êrednià, policealnà lub pomaturalnà
szko∏´ ekonomicznà i posiada co najmniej 6-let-
nià praktyk´ w ksi´gowoÊci,
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c) jest wpisana do rejestru bieg∏ych rewidentów
na podstawie odr´bnych przepisów,

d) posiada certyfikat ksi´gowy uprawniajàcy do
us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunkowych
albo Êwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajàce
do us∏ugowego prowadzenia ksiàg rachunko-
wych, wydane na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

3. Dowodem dokonania przez g∏ównego ksi´go-
wego wst´pnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
jest jego podpis z∏o˝ony na dokumentach dotyczà-
cych danej operacji. Z∏o˝enie podpisu przez g∏ównego
ksi´gowego na dokumencie, obok podpisu pracowni-
ka w∏aÊciwego rzeczowo, oznacza, ˝e:

1) nie zg∏asza zastrze˝eƒ do przedstawionej przez
w∏aÊciwych rzeczowo pracowników oceny prawi-
d∏owoÊci tej operacji i jej zgodnoÊci z prawem;

2) nie zg∏asza zastrze˝eƒ do kompletnoÊci oraz for-
malno-rachunkowej rzetelnoÊci i prawid∏owoÊci
dokumentów dotyczàcych tej operacji;

3) zobowiàzania wynikajàce z operacji mieszczà si´
w planie finansowym jednostki.

4. G∏ówny ksi´gowy, w razie ujawnienia nieprawi-
d∏owoÊci w zakresie okreÊlonym w ust. 3, zwraca do-
kument w∏aÊciwemu rzeczowo pracownikowi, a w ra-
zie nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci odmawia jego
podpisania.

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczy-
nach g∏ówny ksi´gowy zawiadamia pisemnie kierow-
nika jednostki. Kierownik jednostki mo˝e wstrzymaç
realizacj´ zakwestionowanej operacji albo wydaç
w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

6. Je˝eli kierownik jednostki wyda polecenie reali-
zacji zakwestionowanej operacji, niezw∏ocznie zawia-
damia o tym w formie pisemnej dysponenta cz´Êci
bud˝etowej, a w przypadku jednostki samorzàdu tery-
torialnego i jednostek wymienionych w art. 9 pkt 3, 4,
10, 13 i 14, dla których organem za∏o˝ycielskim jest
jednostka samorzàdu terytorialnego — zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, uzasadniajàc reali-
zacj´ zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy
polecenie wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta,
starosta lub marsza∏ek województwa, zawiadamia on
organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego
oraz w∏aÊciwà regionalnà izb´ obrachunkowà.

7. W celu realizacji swoich zadaƒ g∏ówny ksi´go-
wy ma prawo:

1) ˝àdaç od kierowników innych komórek organiza-
cyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub
pisemnej niezb´dnych informacji i wyjaÊnieƒ, jak
równie˝ udost´pnienia do wglàdu dokumentów
i wyliczeƒ b´dàcych êród∏em tych informacji i wy-
jaÊnieƒ;

2) wnioskowaç do kierownika jednostki o okreÊlenie
trybu, zgodnie z którym majà byç wykonywane
przez inne komórki organizacyjne jednostki prace
niezb´dne do zapewnienia prawid∏owoÊci gospo-
darki finansowej oraz ewidencji ksi´gowej, kalku-
lacji kosztów i sprawozdawczoÊci finansowej.

8. Przepisy dotyczàce g∏ównego ksi´gowego sto-
suje si´ odpowiednio do g∏ównego ksi´gowego
bud˝etu paƒstwa, g∏ównego ksi´gowego cz´Êci 
bud˝etowej oraz skarbnika (g∏ównego ksi´gowego
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego).

9. G∏ównym ksi´gowym placówki zagranicznej
podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagra-
nicznych mo˝e byç osoba, która spe∏nia wymagania
okreÊlone w ust. 2 pkt 1—4, posiada wykszta∏cenie
Êrednie oraz ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym kurs
administracyjno-finansowy organizowany przez urzàd
obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw zagra-
nicznych.

Art. 55. Nale˝noÊci pieni´˝ne majàce charakter cy-
wilnoprawny, przypadajàce organom administracji
rzàdowej, paƒstwowym jednostkom bud˝etowym
i paƒstwowym funduszom celowym, mogà byç uma-
rzane w ca∏oÊci albo w cz´Êci lub ich sp∏ata mo˝e byç
odraczana lub rozk∏adana na raty.

Art. 56. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 55,
mogà byç umarzane w ca∏oÊci, je˝eli:

1) osoba fizyczna — zmar∏a, nie pozostawiajàc ˝ad-
nego majàtku albo pozostawi∏a majàtek niepodle-
gajàcy egzekucji na podstawie odr´bnych przepi-
sów, albo pozostawi∏a przedmioty codziennego
u˝ytku domowego, których ∏àczna wartoÊç nie
przekracza kwoty 6 000 z∏;

2) osoba prawna — zosta∏a wykreÊlona z w∏aÊciwe-
go rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majàtku, z którego mo˝na by egzekwowaç
nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç z tytu∏u nale˝noÊci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝-
szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝-
noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´
nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobo-
woÊci prawnej uleg∏a likwidacji;

5) zachodzi wa˝ny interes d∏u˝nika lub interes
publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz d∏u˝nika g∏ównego sà
zobowiàzane inne osoby, nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, mogà zostaç umorzone tylko wtedy, gdy wa-
runki umarzania sà spe∏nione wobec wszystkich zobo-
wiàzanych.

Art. 57. Na wniosek d∏u˝nika:

1) nale˝noÊci mogà byç umarzane w cz´Êci,

2) mogà zostaç odroczone terminy sp∏aty ca∏oÊci lub
cz´Êci nale˝noÊci,

3) p∏atnoÊç ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci mo˝e zostaç
roz∏o˝ona na raty

— w przypadkach uzasadnionych wzgl´dami spo-
∏ecznymi lub gospodarczymi, w szczególnoÊci mo˝li-
woÊciami p∏atniczymi d∏u˝nika oraz uzasadnionym
interesem Skarbu Paƒstwa.
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Art. 58. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci, o których mowa
w art. 55, sà uprawnieni:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa —
w odniesieniu do nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa wy-
nikajàcych ze stosunków prawnych, w zakresie
których jest on w∏aÊciwy;

2) kierownik paƒstwowej jednostki bud˝etowej —
w odniesieniu do pozosta∏ych nale˝noÊci przy-
padajàcych tej jednostce bud˝etowej, je˝eli war-
toÊç nale˝noÊci g∏ównej nie przekracza kwoty
40 000 z∏;

3) dysponent paƒstwowego funduszu celowego —
w odniesieniu do nale˝noÊci tego funduszu;

4) dysponent cz´Êci bud˝etowej — w pozosta∏ych
przypadkach.

2. Umorzenie nale˝noÊci oraz odroczenie terminu
sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝enie
p∏atnoÊci ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci na raty nast´-
puje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów
prawa cywilnego.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, umorzenie nale˝noÊci nast´puje w formie
jednostronnego oÊwiadczenia woli.

4. Przepisy ust. 1—3 oraz art. 55—57 stosuje si´
odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozk∏ada-
nia na raty sp∏at odsetek od tych nale˝noÊci oraz do
umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at
innych nale˝noÊci ubocznych.

5. Przepisów ust. 1—4 oraz art. 55—57 nie stosuje
si´ do nale˝noÊci, których umarzanie, odraczanie ter-
minów sp∏aty oraz rozk∏adanie sp∏aty na raty okreÊla-
jà odr´bne przepisy.

6. Dysponent cz´Êci bud˝etowej lub dysponent
paƒstwowego funduszu celowego mo˝e wyraziç zgo-
d´ na niedochodzenie nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa
z tytu∏u umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz
z odsetkami nie przekracza 100 z∏. 

Art. 59. 1. W przypadkach uzasadnionych wa˝nym
interesem d∏u˝nika lub interesem publicznym nale˝-
noÊci pieni´˝ne majàce charakter cywilnoprawny,
przypadajàce jednostce samorzàdu terytorialnego lub
jej jednostkom podleg∏ym, mogà byç umarzane albo
ich sp∏ata mo˝e byç odraczana lub rozk∏adana na raty,
na zasadach okreÊlonych przez organ stanowiàcy jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, z zastrze˝eniem
ust. 4.

2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego okreÊli szczegó∏owe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki do-
puszczalnoÊci pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowiç b´dzie pomoc publicznà,
oraz wska˝e organ lub osob´ uprawnione do udziela-
nia tych ulg.

3. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e, w drodze uchwa∏y, postanowiç o sto-
sowaniu z urz´du ulg, o których mowa w ust. 1,
w przypadku wystàpienia okolicznoÊci wymienionych
w art. 56 ust. 1.

4. Do nale˝noÊci cywilnoprawnych powsta∏ych
w zwiàzku z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji
rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jednostkom
samorzàdu terytorialnego ustawami stosuje si´ prze-
pisy art. 55—58, z tym ˝e uprawnienia kierownika
paƒstwowej jednostki bud˝etowej przys∏ugujà zarzà-
dowi jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 60. Ârodkami publicznymi stanowiàcymi nie-
podatkowe nale˝noÊci bud˝etowe o charakterze
publiczno-prawnym sà w szczególnoÊci nast´pujàce
dochody bud˝etu paƒstwa albo bud˝etu jednostki 
samorzàdu terytorialnego:

1) kwoty dotacji podlegajàce zwrotowi w przypad-
kach okreÊlonych w niniejszej ustawie;

2) nale˝noÊci z tytu∏u gwarancji i por´czeƒ udzielo-
nych przez Skarb Paƒstwa i jednostki samorzàdu
terytorialnego;

3) wp∏aty nadwy˝ek Êrodków obrotowych samorzà-
dowych zak∏adów bud˝etowych;

4) wp∏aty nadwy˝ek Êrodków finansowych agencji
wykonawczych;

5) wp∏aty Êrodków z tytu∏u rozliczeƒ realizacji pro-
gramów przedakcesyjnych;

6) nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu p∏atnoÊci dokonanych
w ramach programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków europejskich;

7) dochody pobierane przez paƒstwowe i samorzà-
dowe jednostki bud˝etowe na podstawie odr´b-
nych ustaw;

8) pobrane przez jednostk´ samorzàdu terytorialne-
go dochody zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu
administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleco-
nych jednostkom samorzàdu terytorialnego od-
r´bnymi ustawami i nieodprowadzone na rachu-
nek dochodów bud˝etu paƒstwa.

Art. 61. 1. Organami pierwszej instancji w∏aÊciwy-
mi do wydawania decyzji w odniesieniu do nale˝noÊci,
o których mowa w art. 60, o ile odr´bne ustawy nie
stanowià inaczej, sà:

1) w stosunku do nale˝noÊci bud˝etu paƒstwa —
minister, wojewoda oraz inni dysponenci cz´Êci
bud˝etowych, a w przypadku p∏atnoÊci w ramach
programów finansowanych ze Êrodków europej-
skich — instytucje zarzàdzajàce, poÊredniczàce lub
wdra˝ajàce, b´dàce jednostkami sektora finansów
publicznych, je˝eli instytucja poÊredniczàca lub
wdra˝ajàca posiada upowa˝nienie od instytucji
zarzàdzajàcej, lub — w przypadku instytucji wdra-
˝ajàcej — od instytucji poÊredniczàcej;

2) w stosunku do nale˝noÊci bud˝etów jednostek 
samorzàdu terytorialnego — wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta, starosta albo marsza∏ek woje-
wództwa.

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przy-
s∏uguje odwo∏anie.

3. Organami odwo∏awczymi sà:

1) Minister Finansów — od decyzji wydanej w pierw-
szej instancji przez wojewod´;
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2) organ pe∏niàcy funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712), zwanej dalej „ustawà
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” — od
decyzji wydanej przez instytucj´ poÊredniczàcà
lub wdra˝ajàcà;

3) organ pe∏niàcy funkcj´ instytucji zarzàdzajàcej
w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.
o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora
rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) — od decyzji
wydanej przez instytucj´ poÊredniczàcà;

4) samorzàdowe kolegium odwo∏awcze — od decy-
zji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

5) organ wy˝szego stopnia — od decyzji wydanej
przez inny organ lub innego dysponenta cz´Êci
bud˝etowej.

4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez
ministra lub instytucj´ zarzàdzajàcà nie s∏u˝y odwo∏a-
nie, jednak˝e strona niezadowolona z decyzji mo˝e
zwróciç si´ do tego organu z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce odwo∏aƒ od de-
cyzji.

Art. 62. 1. Zobowiàzania z tytu∏u nale˝noÊci, o któ-
rych mowa w art. 60, oraz zobowiàzania wraz z odset-
kami za zw∏ok´ stanowiàce dochód bud˝etu paƒstwa
podlegajà, na wniosek zobowiàzanego, potràceniu
z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelnoÊci
zobowiàzanego wobec Skarbu Paƒstwa z tytu∏u:

1) prawomocnego wyroku sàdowego wydanego na
podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.3)), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”;

2) prawomocnej ugody sàdowej zawartej w zwiàz-
ku z zaistnieniem okolicznoÊci przewidzianych
w art. 417 Kodeksu cywilnego;

3) nabycia przez Skarb Paƒstwa nieruchomoÊci na
cele uzasadniajàce jej wyw∏aszczenie lub wy-
w∏aszczenia nieruchomoÊci na podstawie przepi-
sów o gospodarce nieruchomoÊciami;

4) odszkodowania za nies∏uszne skazanie, tymczaso-
we aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na
podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.4));

5) odszkodowania uzyskanego na podstawie przepi-
sów o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych
wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na
rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego;

6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu ad-
ministracji rzàdowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do wzajem-
nych, bezspornych i wymagalnych wierzytelnoÊci zo-
bowiàzanego wobec paƒstwowych jednostek bud˝e-
towych z tytu∏u zamówieƒ wykonanych przez niego
na podstawie umów zawartych w trybie przepisów
o zamówieniach publicznych, pod warunkiem ˝e po-
tràcenie jest dokonywane przez tego zobowiàzanego
i z tej wierzytelnoÊci.

3. Potràcenia z tytu∏ów wymienionych w ust. 1 i 2
mo˝na równie˝ dokonaç z urz´du.

4. Potràcenie nast´puje z dniem:

1) z∏o˝enia wniosku, który zosta∏ uwzgl´dniony;

2) wydania z urz´du postanowienia o potràceniu.

5. Odmowa potràcenia nast´puje w drodze decyzji.

6. Potràcenie nast´puje w drodze postanowienia,
na które s∏u˝y za˝alenie.

7. Jednostka bud˝etowa, której zobowiàzanie zo-
sta∏o potràcone z wierzytelnoÊci zobowiàzanego, jest

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

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172,
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538,
Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116,
poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431
i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79,
poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.

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

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20,
poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716,
Nr 127, poz. 1051 i Nr 144, poz. 1178.
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zobowiàzana wp∏aciç równowartoÊç wygas∏ego zobo-
wiàzania do w∏aÊciwego organu w terminie 7 dni od
dnia dokonania potràcenia. Od niewp∏aconej w termi-
nie równowartoÊci wygas∏ego zobowiàzania nalicza
si´ odsetki ustawowe.

Art. 63. 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 62
ust. 1, przys∏uguje równie˝ zobowiàzanemu w stosun-
ku do gminy, powiatu lub województwa, z tytu∏u:

1) nabycia przez gmin´, powiat lub województwo
nieruchomoÊci na cele uzasadniajàce jej wyw∏asz-
czenie lub wyw∏aszczenia nieruchomoÊci na pod-
stawie odr´bnych ustaw;

2) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, staro-
st´ lub marsza∏ka województwa.

2. Przepisy art. 62 ust. 2—7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 64. 1. W∏aÊciwy organ, na wniosek zobowiàza-
nego, mo˝e udzielaç okreÊlonych w art. 55 ulg w sp∏a-
cie zobowiàzaƒ z tytu∏u nale˝noÊci, o których mowa
w art. 60.

2. W∏aÊciwy organ, na wniosek zobowiàzanego
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà, mo˝e udzie-
laç okreÊlonych w art. 55 ulg w sp∏acie zobowiàzaƒ
z tytu∏u nale˝noÊci, o których mowa w art. 60 pkt 1—6,
które:

1) nie stanowià pomocy publicznej;

2) stanowià pomoc de minimis — w zakresie i na za-
sadach okreÊlonych w bezpoÊrednio obowiàzujà-
cych aktach prawa Wspólnot Europejskich doty-
czàcych pomocy w ramach zasady de minimis;

3) stanowià pomoc publicznà:

a) udzielanà w celu naprawienia szkód wyrzàdzo-
nych przez kl´ski ˝ywio∏owe lub inne nadzwy-
czajne zdarzenia,

b) udzielanà w celu zapobie˝enia powa˝nym za-
k∏óceniom w gospodarce o charakterze ponad-
sektorowym lub ich likwidacji,

c) udzielanà w celu wsparcia krajowych przedsi´-
biorców dzia∏ajàcych w ramach przedsi´wzi´cia
gospodarczego podejmowanego w interesie
europejskim,

d) udzielanà w celu promowania i wspierania kul-
tury i dziedzictwa narodowego, nauki oraz
oÊwiaty,

e) b´dàcà rekompensatà za Êwiadczenie us∏ug
w ogólnym interesie gospodarczym powierzo-
nych na podstawie odr´bnych przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,

i) na restrukturyzacj´,

j) na ochron´ Êrodowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalnà.

3. Ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ, okreÊlone w art. 55,
w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. a mogà
byç udzielane jako pomoc indywidualna albo w ra-
mach programów pomocowych okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.

4. Ulgi w sp∏acie zobowiàzaƒ, okreÊlone w art. 55,
w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. b—e, lit. j
oraz lit. k mogà byç udzielane jako pomoc indywidual-
na zgodna z programami rzàdowymi lub samorzàdo-
wymi albo pomoc udzielana w ramach programów
pomocowych okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 65. Do odpowiedzialnoÊci solidarnej za zobo-
wiàzania z tytu∏u nale˝noÊci, o których mowa w art. 60
pkt 1—6, stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 66. Do egzekucji nale˝noÊci, o których mowa
w art. 60, majà zastosowanie przepisy o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji.

Art. 67. Do spraw dotyczàcych nale˝noÊci, o któ-
rych mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszà
ustawà stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.5)) i odpo-
wiednio przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z póên. zm.6)).

Rozdzia∏ 6

Kontrola zarzàdcza oraz koordynacja 
kontroli zarzàdczej w jednostkach sektora 

finansów publicznych

Art. 68. 1. Kontrol´ zarzàdczà w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych stanowi ogó∏ dzia∏aƒ podej-
mowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadaƒ
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszcz´dny
i terminowy.

2. Celem kontroli zarzàdczej jest zapewnienie
w szczególnoÊci:

1) zgodnoÊci dzia∏alnoÊci z przepisami prawa oraz
procedurami wewn´trznymi;

2) skutecznoÊci i efektywnoÊci dzia∏ania;

3) wiarygodnoÊci sprawozdaƒ;

4) ochrony zasobów;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.

6) 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, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466 i Nr 131, poz. 1075.
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5) przestrzegania i promowania zasad etycznego po-
st´powania;

6) efektywnoÊci i skutecznoÊci przep∏ywu informacji;

7) zarzàdzania ryzykiem.

Art. 69. 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwat-
nej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzàdczej nale˝y
do obowiàzków:

1) ministra w kierowanych przez niego dzia∏ach ad-
ministracji rzàdowej, zwanego dalej „ministrem
kierujàcym dzia∏em”, z zastrze˝eniem ust. 2;

2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodni-
czàcego zarzàdu jednostki samorzàdu terytorial-
nego;

3) kierownika jednostki.

2. Minister SprawiedliwoÊci zapewnia funkcjono-
wanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za-
rzàdczej w kierowanym przez niego dziale administra-
cji rzàdowej, w zakresie spraw niezastrze˝onych od-
r´bnymi przepisami do kompetencji innych organów
paƒstwowych i z uwzgl´dnieniem zasady niezawis∏oÊ-
ci s´dziowskiej.

3. Minister Finansów okreÊli w formie komunikatu
i og∏osi, w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów,
standardy kontroli zarzàdczej dla sektora finansów
publicznych, zgodne z mi´dzynarodowymi standar-
dami.

4. Minister Finansów mo˝e okreÊliç w formie ko-
munikatu i og∏osiç, w Dzienniku Urz´dowym Ministra
Finansów, szczegó∏owe wytyczne w zakresie kontroli
zarzàdczej dla sektora finansów publicznych.

5. Minister kierujàcy dzia∏em mo˝e okreÊliç w for-
mie komunikatu i og∏osiç, w dzienniku urz´dowym
ministra, szczegó∏owe wytyczne w zakresie kontroli
zarzàdczej dla kierowanych przez niego dzia∏ów admi-
nistracji rzàdowej.

Art. 70. 1. Minister kierujàcy dzia∏em sporzàdza,
do koƒca listopada ka˝dego roku, plan dzia∏alnoÊci na
rok nast´pny dla kierowanych przez niego dzia∏ów ad-
ministracji rzàdowej. 

2. Plan dzia∏alnoÊci zawiera w szczególnoÊci okreÊ-
lenie celów w ramach poszczególnych zadaƒ bud˝eto-
wych wraz ze wskazaniem podzadaƒ s∏u˝àcych osiàg-
ni´ciu celów oraz mierniki okreÊlajàce stopieƒ realiza-
cji celu i ich planowane wartoÊci.

3. Minister kierujàcy dzia∏em sporzàdza do koƒca
kwietnia ka˝dego roku sprawozdanie z wykonania pla-
nu dzia∏alnoÊci oraz sk∏ada oÊwiadczenie o stanie kon-
troli zarzàdczej za poprzedni rok w zakresie kierowa-
nych przez niego dzia∏ów administracji rzàdowej.

4. Minister kierujàcy dzia∏em mo˝e zobowiàzaç
kierownika jednostki w dziale do sporzàdzania planu
dzia∏alnoÊci na rok nast´pny dla tej jednostki oraz
sporzàdzania sprawozdania z wykonania planu dzia-
∏alnoÊci i sk∏adania oÊwiadczenia o stanie kontroli za-
rzàdczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez
niego jednostki.

5. Plan dzia∏alnoÊci, sprawozdanie z wykonania
planu dzia∏alnoÊci oraz oÊwiadczenie o stanie kontro-
li zarzàdczej podlegajà publikacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

6. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór oÊwiadczenia o stanie kontroli zarzàd-
czej, bioràc pod uwag´ cele kontroli zarzàdczej oraz
zakres odpowiedzialnoÊci za jej funkcjonowanie.

7. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób sporzàdzania oraz elementy planu
dzia∏alnoÊci i sprawozdania z wykonania planu dzia∏al-
noÊci, majàc na uwadze potrzeb´ zapewnienia przej-
rzystoÊci informacji zawartych w tych dokumentach.

Art. 71. Do zadaƒ Ministra Finansów w zakresie
koordynacji kontroli zarzàdczej w jednostkach sektora
finansów publicznych nale˝y w szczególnoÊci:

1) upowszechnianie standardów, o których mowa
w art. 69 ust. 3;

2) wydawanie wytycznych;

3) wspó∏praca z krajowymi i zagranicznymi organiza-
cjami;

4) wspó∏praca z komitetami audytu, o których mowa
w art. 288.

DZIA¸ II

Paƒstwowy d∏ug publiczny

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 72. 1. Paƒstwowy d∏ug publiczny obejmuje zo-
bowiàzania sektora finansów publicznych z nast´pu-
jàcych tytu∏ów:

1) wyemitowanych papierów wartoÊciowych opie-
wajàcych na wierzytelnoÊci pieni´˝ne;

2) zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek;

3) przyj´tych depozytów;

4) wymagalnych zobowiàzaƒ:

a) wynikajàcych z odr´bnych ustaw oraz prawo-
mocnych orzeczeƒ sàdów lub ostatecznych de-
cyzji administracyjnych,

b) uznanych za bezsporne przez w∏aÊciwà jed-
nostk´ sektora finansów publicznych b´dàcà
d∏u˝nikiem.

2. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób klasyfikacji tytu∏ów d∏u˝-
nych zaliczanych do paƒstwowego d∏ugu publiczne-
go, w tym do d∏ugu Skarbu Paƒstwa, uwzgl´dniajàc
podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe
zad∏u˝enia oraz okresy zapadalnoÊci.

Art. 73. 1. Paƒstwowy d∏ug publiczny oblicza si´
jako wartoÊç nominalnà zobowiàzaƒ jednostek sekto-
ra finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajem-
nych zobowiàzaƒ mi´dzy jednostkami tego sektora.
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2. Przez wartoÊç nominalnà zobowiàzania rozumie
si´ wartoÊç nominalnà:

1) wyemitowanych papierów wartoÊciowych;

2) zaciàgni´tej po˝yczki, kredytu lub innego zobowià-
zania, to jest kwot´ Êwiadczenia g∏ównego, nale˝-
nà do zap∏aty w dniu wymagalnoÊci zobowiàzania.

3. WartoÊç nominalna zobowiàzaƒ indeksowanych
lub kapitalizowanych odpowiada poczàtkowej wartoÊ-
ci nominalnej z uwzgl´dnieniem przyrostu kapita∏u,
wynikajàcego z indeksacji lub kapitalizacji, naliczone-
go na koniec okresu sprawozdawczego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do obliczania kwot
niewymagalnych zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji niezaliczanych do paƒstwowego d∏ugu publicz-
nego, a tak˝e odpowiednio do obliczania d∏ugu Skar-
bu Paƒstwa oraz kwot niewymagalnych zobowiàzaƒ
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji niezaliczanych do d∏ugu
Skarbu Paƒstwa.

5. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób ustalania:

1) wartoÊci zobowiàzaƒ zaliczanych do:

a) paƒstwowego d∏ugu publicznego,

b) d∏ugu Skarbu Paƒstwa,

2) wartoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji

— uwzgl´dniajàc klasyfikacj´ tytu∏ów d∏u˝nych zali-
czanych do paƒstwowego d∏ugu publicznego oraz
koniecznoÊç prawid∏owego obliczenia relacji paƒ-
stwowego d∏ugu publicznego do produktu krajowe-
go brutto.

Art. 74. 1. Minister Finansów sprawuje kontrol´
nad sektorem finansów publicznych w zakresie prze-
strzegania zasady stanowiàcej, ˝e paƒstwowy d∏ug
publiczny nie mo˝e przekroczyç 60 % wartoÊci rocz-
nego produktu krajowego brutto.

2. Minister Finansów sprawuje kontrol´ nad sta-
nem d∏ugu Skarbu Paƒstwa w celu zapewnienia prze-
strzegania zasady, o której mowa w ust. 1.

3. Minister Finansów sprawuje kontrol´, o której
mowa w ust. 1 i 2, w szczególnoÊci przez sprawdzanie
realizacji obowiàzków wynikajàcych z art. 86.

4. Minister Finansów, w zwiàzku ze sprawowanà
kontrolà, o której mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ˝àda-
nia od jednostek sektora finansów publicznych dodat-
kowych informacji o bie˝àcym i prognozowanym za-
d∏u˝eniu tych jednostek oraz o strukturze zad∏u˝enia.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owej reali-
zacji obowiàzków wynikajàcych z art. 86 Minister 
Finansów informuje o nieprawid∏owoÊciach organy
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià jednostek sektora finansów
publicznych.

Art. 75. 1. Minister Finansów opracowuje cztero-
letnià strategi´ zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa
oraz oddzia∏ywania na paƒstwowy d∏ug publiczny,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) uwarunkowania zarzàdzania d∏ugiem zwiàzane ze
stabilnoÊcià makroekonomicznà gospodarki;

2) analiz´ poziomu paƒstwowego d∏ugu publicznego;

3) prognozy poziomu paƒstwowego d∏ugu publicz-
nego i d∏ugu Skarbu Paƒstwa;

4) prognozy kosztów obs∏ugi d∏ugu Skarbu Paƒstwa;

5) kszta∏towanie struktury zad∏u˝enia;

6) prognozy i analiz´ niewymagalnych zobowiàzaƒ
z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, Minister 
Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwier-
dzenia.

3. Rada Ministrów po zatwierdzeniu dokumentu,
o którym mowa w ust. 1, przedstawia go Sejmowi
wraz z uzasadnieniem projektu ustawy bud˝etowej.

Rozdzia∏ 2

Finansowanie potrzeb po˝yczkowych 
bud˝etu paƒstwa

Art. 76. Przez potrzeby po˝yczkowe bud˝etu paƒ-
stwa rozumie si´ zapotrzebowanie na Êrodki finanso-
we niezb´dne do sfinansowania:

1) deficytu:

a) bud˝etu paƒstwa,

b) bud˝etu Êrodków europejskich;

2) rozchodów bud˝etu paƒstwa.

Art. 77. Minister Finansów w celu sfinansowania
potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa oraz w zwiàz-
ku z zarzàdzaniem d∏ugiem Skarbu Paƒstwa jest upo-
wa˝niony do:

1) zaciàgania zobowiàzaƒ finansowych w imieniu
Skarbu Paƒstwa, w szczególnoÊci w drodze emisji
papierów wartoÊciowych oraz zaciàgania po˝yczek
i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;

2) sp∏aty zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, o których mowa
w pkt 1;

3) przeprowadzania innych operacji finansowych
zwiàzanych z zarzàdzaniem d∏ugiem, w tym opera-
cji zwiàzanych z finansowymi instrumentami po-
chodnymi;

4) zarzàdzania nadwy˝kà bud˝etu Êrodków euro-
pejskich.

Art. 78. 1. Minister Finansów realizuje zadania wy-
nikajàce z zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa
w szczególnoÊci przez:

1) dokonywanie czynnoÊci prawnych i faktycznych
zwiàzanych z:

a) pozyskiwaniem zwrotnych Êrodków finansujà-
cych potrzeby po˝yczkowe bud˝etu paƒstwa,

b) obs∏ugà zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
wyemitowanych papierów wartoÊciowych oraz
zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek;
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2) zarzàdzanie wolnymi Êrodkami bud˝etu paƒstwa,
a tak˝e zarzàdzanie pasywami finansowymi oraz
aktywami finansowymi Skarbu Paƒstwa, w tym
Êrodkami publicznymi wyodr´bnionymi w zwiàz-
ku z zarzàdzaniem d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.

2. Zarzàdzanie wolnymi Êrodkami, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, obejmuje w szczególnoÊci ich loko-
wanie na rynku finansowym.

3. Zarzàdzanie pasywami finansowymi oraz akty-
wami finansowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
obejmuje w szczególnoÊci wykonywanie operacji
i dzia∏aƒ na rynkach finansowych, które wp∏ywajà na
zmian´ struktury zad∏u˝enia Skarbu Paƒstwa, w celu:

1) zwi´kszenia bezpieczeƒstwa finansowego potrzeb
po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa;

2) obni˝enia ryzyka lub kosztów obs∏ugi d∏ugu Skar-
bu Paƒstwa;

3) realizacji innych zadaƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem
d∏ugiem Skarbu Paƒstwa, okreÊlonych w doku-
mencie, o którym mowa w art. 75 ust. 1.

Art. 79. 1. Z chwilà wykupu skarbowe papiery war-
toÊciowe podlegajà umorzeniu.

2. Nie podlegajà umorzeniu skarbowe papiery
wartoÊciowe nabywane przez Skarb Paƒstwa w celu
zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.

Art. 80. 1. Skarb Paƒstwa mo˝e zaciàgaç po˝yczki
i kredyty wy∏àcznie na finansowanie potrzeb po˝ycz-
kowych bud˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem art. 81.

2. W imieniu Skarbu Paƒstwa po˝yczki i kredyty
mo˝e zaciàgaç, z zastrze˝eniem ust. 3, wy∏àcznie Mini-
ster Finansów.

3. W przypadku zaciàgania po˝yczki lub kredytu
w drodze umowy, w tym umowy mi´dzynarodowej,
zgodnie z którà wymagane jest, aby organem dzia∏a-
jàcym w imieniu po˝yczkobiorcy (kredytobiorcy) by∏a
Rada Ministrów, upowa˝nia ona Ministra Finansów
do podpisania umowy i okreÊla warunki jej wykony-
wania.

Art. 81. 1. Na wniosek Rady Polityki Pieni´˝nej
Skarb Paƒstwa mo˝e zaciàgaç Êrednioterminowe po-
˝yczki i kredyty od Wspólnoty Europejskiej i jej
paƒstw cz∏onkowskich w celu wsparcia bilansu p∏atni-
czego.

2. Na wniosek Rady Unii Europejskiej Skarb Paƒ-
stwa mo˝e uczestniczyç w udzieleniu po˝yczki na
wsparcie bilansu p∏atniczego innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego, na zasadach okreÊlanych w ustawie bud-
˝etowej.

Art. 82. Kwota zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów,
o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ust. 1, nie mo-
˝e przekroczyç limitów okreÊlonych w ustawie bud˝e-
towej.

Art. 83. 1. Minister Finansów mo˝e dokonywaç lo-
kat w z∏otych i walutach obcych oraz przeprowadzaç
inne operacje finansowe w Narodowym Banku Pol-
skim lub innym banku.

2. W przypadku zawierania transakcji na instru-
mentach pochodnych, dla których zawarto umow´ za-
bezpieczajàcà, Minister Finansów mo˝e otworzyç
w Narodowym Banku Polskim lub innym banku od-
r´bny rachunek bankowy dla wnoszonego zabezpie-
czenia w pieniàdzu. Minister Finansów zwraca zabez-
pieczenie wniesione w pieniàdzu, wraz z odsetkami,
w wysokoÊci i w terminach wynikajàcych z umowy za-
bezpieczajàcej.

3. Ârodki znajdujàce si´ na rachunku, o którym
mowa w ust. 2, Minister Finansów mo˝e lokowaç
w Narodowym Banku Polskim lub innym banku.

Art. 84. Do zaciàgania po˝yczek i kredytów przez
Skarb Paƒstwa, emisji skarbowych papierów wartoÊ-
ciowych oraz innych operacji zwiàzanych bezpoÊred-
nio z zarzàdzaniem paƒstwowym d∏ugiem publicznym
nie stosuje si´ przepisów art. 35 i art. 49 oraz przepi-
sów o zamówieniach publicznych.

Art. 85. Narodowy Bank Polski udost´pnia Mini-
strowi Finansów dane, w tym dane indywidualne oraz
zestawienia i oceny, o których mowa w art. 23 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol-
skim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.7)), nie-
zb´dne w celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 77 i art. 78.

Rozdzia∏ 3

Procedury ostro˝noÊciowe i sanacyjne

Art. 86. W przypadku, gdy wartoÊç relacji kwoty
paƒstwowego d∏ugu publicznego do produktu krajo-
wego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, og∏o-
szonej zgodnie z art. 38:

1) jest wi´ksza od 50 %, a nie wi´ksza od 55 %, to na
kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt usta-
wy bud˝etowej, w którym relacja deficytu bud˝etu
paƒstwa do dochodów bud˝etu paƒstwa nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ relacja deficytu bud˝etu paƒstwa
do dochodów bud˝etu paƒstwa z roku bie˝àcego
wynikajàca z ustawy bud˝etowej;

2) jest wi´ksza od 55 %, a mniejsza od 60 %, to: 

a) na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt
ustawy bud˝etowej, w którym: 

— nie przewiduje si´ deficytu bud˝etu paƒstwa
lub przyjmuje si´ poziom ró˝nicy dochodów
i wydatków bud˝etu paƒstwa, zapewniajàcy,
˝e relacja d∏ugu Skarbu Paƒstwa do produk-
tu krajowego brutto przewidywana na koniec
roku bud˝etowego, którego dotyczy projekt
ustawy, b´dzie ni˝sza od relacji, o której mo-
wa w art. 38 pkt 1 lit. b, og∏oszonej zgodnie
z art. 38,

— nie przewiduje si´ wzrostu wynagrodzeƒ
pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej,
w tym pracowników jednostek, o których
mowa w art. 139 ust. 2,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61,
poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r.
Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164.
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— waloryzacja rent i emerytur nie mo˝e prze-
kroczyç poziomu odpowiadajàcego wzrosto-
wi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych,
og∏oszonego przez G∏ówny Urzàd Statystycz-
ny za poprzedni rok bud˝etowy,

— wprowadza si´ zakaz udzielania po˝yczek
i kredytów z bud˝etu paƒstwa z wyjàtkiem rat
kredytów i po˝yczek udzielonych w latach
poprzednich,

— nie przewiduje si´ wzrostu wydatków w jed-
nostkach, o których mowa w art. 139 ust. 2,
na poziomie wy˝szym ni˝ w administracji
rzàdowej,

b) Rada Ministrów dokonuje przeglàdu wydatków
bud˝etu paƒstwa finansowanych Êrodkami po-
chodzàcymi z kredytów zagranicznych oraz
przeglàdu programów wieloletnich,

c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program
sanacyjny majàcy na celu obni˝enie relacji,
o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,

d) wydatki bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego okreÊlone w uchwale bud˝etowej na
kolejny rok mogà byç wy˝sze ni˝ dochody tego
bud˝etu powi´kszone o nadwy˝k´ bud˝etowà
z lat ubieg∏ych i wolne Êrodki, jedynie o kwot´
zwiàzanà z realizacjà zadaƒ ze Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3;

3) jest równa lub wi´ksza od 60 %, to:

a) stosuje si´ odpowiednio postanowienia pkt 2
lit. a i b,

b) Rada Ministrów, najpóêniej w terminie miesià-
ca od dnia og∏oszenia relacji, o której mowa
w art. 38 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi pro-
gram sanacyjny majàcy na celu ograniczenie
tej relacji do poziomu poni˝ej 60 %,

c) wydatki bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego okreÊlone w uchwale bud˝etowej na
kolejny rok nie mogà byç wy˝sze ni˝ dochody
tego bud˝etu,

d) poczynajàc od siódmego dnia po dniu og∏osze-
nia relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,
jednostki sektora finansów publicznych nie mo-
gà udzielaç nowych por´czeƒ i gwarancji.

Art. 87. Program sanacyjny obejmuje:

1) wskazanie przyczyn kszta∏towania si´ relacji paƒ-
stwowego d∏ugu publicznego, o której mowa
w art. 38 pkt 1 lit. a;

2) program przedsi´wzi´ç majàcych na celu dopro-
wadzenie do ograniczenia relacji, o której mowa
w art. 38 pkt 1 lit. a, uwzgl´dniajàcy w szczególnoÊ-
ci propozycje rozwiàzaƒ prawnych majàcych
wp∏yw na poziom wydatków i rozchodów w sekto-
rze finansów publicznych;

3) trzyletnià prognoz´ dotyczàcà relacji paƒstwowe-
go d∏ugu publicznego do produktu krajowego
brutto, wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji
makroekonomicznej kraju.

Art. 88. Przepisów art. 86 i art. 87 nie stosuje si´
w przypadku wprowadzenia:

1) stanu wojennego;

2) stanu wyjàtkowego na ca∏ym terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3) stanu kl´ski ˝ywio∏owej na ca∏ym terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 4

Ogólne zasady zaciàgania zobowiàzaƒ 
przez inne ni˝ Skarb Paƒstwa jednostki sektora 

finansów publicznych

Art. 89. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà zaciàgaç kredyty i po˝yczki oraz emitowaç pa-
piery wartoÊciowe na:

1) pokrycie wyst´pujàcego w ciàgu roku przejÊcio-
wego deficytu bud˝etu jednostki samorzàdu tery-
torialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego;

3) sp∏at´ wczeÊniej zaciàgni´tych zobowiàzaƒ z tytu-
∏u emisji papierów wartoÊciowych oraz zaciàgni´-
tych po˝yczek i kredytów;

4) wyprzedzajàce finansowanie dzia∏aƒ finansowa-
nych ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Eu-
ropejskiej.

2. Zaciàgni´te kredyty i po˝yczki oraz wyemitowa-
ne papiery wartoÊciowe, z przeznaczeniem na cel,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegajà sp∏acie lub
wykupowi w tym samym roku, w którym zosta∏y za-
ciàgni´te lub wyemitowane.

Art. 90. Na finansowanie wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne uj´te w ramach przedsi´wzi´ç,
o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorzà-
du terytorialnego mogà zaciàgaç po˝yczki w paƒstwo-
wych funduszach celowych, o ile ustawa tworzàca
fundusz tak stanowi.

Art. 91. 1. Suma zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek
oraz zobowiàzaƒ z wyemitowanych papierów wartoÊ-
ciowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie
mo˝e przekroczyç kwoty okreÊlonej w uchwale bud˝e-
towej jednostki samorzàdu terytorialnego.

2. W przypadku ubiegania si´ przez jednostk´ 
samorzàdu terytorialnego o kredyt lub po˝yczk´ na cel,
o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2—4 i art. 90, a tak-
˝e w przypadku zamiaru emisji przez jednostk´ samo-
rzàdu terytorialnego papierów wartoÊciowych na cel,
o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2—4 i art. 90, zarzàd
tej jednostki jest obowiàzany uzyskaç opini´ regional-
nej izby obrachunkowej o mo˝liwoÊci sp∏aty kredytu
lub po˝yczki lub wykupu papierów wartoÊciowych.

Art. 92. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà zaciàgaç jedynie takie zobowiàzania finansowe,
z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89
ust. 1 pkt 2—4 oraz art. 90, których koszty obs∏ugi sà
ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym:
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1) dyskonto od emitowanych przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego papierów wartoÊciowych nie
mo˝e przekraczaç 5 % wartoÊci nominalnej;

2) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio do jednostek sektora finansów 
publicznych innych ni˝ Skarb Paƒstwa.

Art. 93. 1. Jednostki sektora finansów publicz-
nych, z wyjàtkiem Skarbu Paƒstwa, nie mogà zacià-
gaç po˝yczek lub kredytów, emitowaç papierów war-
toÊciowych oraz udzielaç por´czeƒ i gwarancji, któ-
rych wartoÊç nominalna nale˝na do zap∏aty w dniu
wymagalnoÊci, wyra˝ona w z∏otych, nie zosta∏a usta-
lona w dniu zawierania transakcji.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przypadki, w których nie stosuje si´ ograniczeƒ,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci specyfik´ kredytów i po˝yczek z instytucji mi´-
dzynarodowych lub od po˝yczkodawców rzàdowych,
jak równie˝ bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊç wywiàzywa-
nia si´ z zaciàgni´tych zobowiàzaƒ oraz ograniczenie
wzrostu poziomu paƒstwowego d∏ugu publicznego.

Art. 94. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
gà udzielaç por´czeƒ i gwarancji, z uwzgl´dnieniem
przepisów niniejszej ustawy. ¸àczna kwota por´czeƒ
i gwarancji okreÊlana jest w uchwale bud˝etowej.

2. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1,
sà terminowe i udzielane do okreÊlonej kwoty.

Rozdzia∏ 5

Zasady i tryb emisji skarbowych papierów 
wartoÊciowych

Art. 95. 1. Skarbowy papier wartoÊciowy jest pa-
pierem wartoÊciowym, w którym Skarb Paƒstwa
stwierdza, ˝e jest d∏u˝nikiem w∏aÊciciela takiego pa-
pieru, i zobowiàzuje si´ wobec niego do spe∏nienia
okreÊlonego Êwiadczenia, które mo˝e mieç charakter
pieni´˝ny lub niepieni´˝ny.

2. Skarbowe papiery wartoÊciowe mogà byç emi-
towane lub wystawiane w granicach limitów okreÊlo-
nych w ustawie bud˝etowej.

3. Skarbowe papiery wartoÊciowe opiewajàce na
Êwiadczenia pieni´˝ne mogà byç emitowane lub wy-
stawiane wy∏àcznie przez Ministra Finansów.

4. Skarbowe papiery wartoÊciowe opiewajàce na
Êwiadczenia niepieni´˝ne emituje minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa w porozumieniu z Mini-
strem Finansów.

5. Skarbowe papiery wartoÊciowe opiewajàce na
Êwiadczenia pieni´˝ne uprawniajàce do okreÊlonych
Êwiadczeƒ niepieni´˝nych w zamian za te skarbowe
papiery wartoÊciowe emituje Minister Finansów
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Skarbu Paƒstwa.

6. Skarb Paƒstwa odpowiada ca∏ym majàtkiem za
zobowiàzania wynikajàce z wyemitowanych lub wy-
stawionych skarbowych papierów wartoÊciowych.

Art. 96. Skarbowe papiery wartoÊciowe mogà byç
emitowane lub wystawiane jako papiery wartoÊciowe
o pierwotnym terminie wykupu:

1) nie d∏u˝szym ni˝ rok, do których zalicza si´
w szczególnoÊci bony skarbowe (krótkotermino-
we skarbowe papiery wartoÊciowe);

2) d∏u˝szym ni˝ rok, do których zalicza si´ w szcze-
gólnoÊci obligacje skarbowe.

Art. 97. 1. Minister Finansów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki emitowania danego rodzaju
skarbowych papierów wartoÊciowych, a w szczegól-
noÊci:

1) jednostkowà wartoÊç nominalnà,

2) walut´, w której mo˝e nast´powaç emisja, lub
sposób okreÊlenia waluty emisji,

3) zasady i tryb sprzeda˝y, w tym termin lub sposób
ustalenia ceny sprzeda˝y emitowanych papierów
wartoÊciowych na rynku pierwotnym,

4) podmioty, którym skarbowe papiery wartoÊciowe
danej emisji sà oferowane do nabycia na rynku
pierwotnym,

5) ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami
wartoÊciowymi na rynku pierwotnym i wtórnym,

6) sposób realizacji Êwiadczeƒ z tytu∏u skarbowych
papierów wartoÊciowych

— kierujàc si´ koniecznoÊcià optymalnego zaspoka-
jania potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa oraz
efektywnego zarzàdzania d∏ugiem Skarbu Paƒstwa.

2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki emitowania skarbowych
papierów wartoÊciowych, o których mowa w art. 95
ust. 5, a w szczególnoÊci:

1) walut´, w której mo˝e nast´powaç emisja,

2) zasady i tryb sprzeda˝y skarbowych papierów
wartoÊciowych,

3) rodzaj Êwiadczeƒ niepieni´˝nych wydawanych
w zamian za skarbowe papiery wartoÊciowe,

4) podmioty, którym skarbowe papiery wartoÊciowe
danej emisji mogà byç oferowane do nabycia na
rynku pierwotnym,

5) ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami
wartoÊciowymi na rynku pierwotnym i wtórnym

— kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia efektyw-
nego zarzàdzania d∏ugiem oraz aktywami Skarbu
Paƒstwa.

Art. 98. 1. Minister Finansów okreÊli, przez wyda-
nie listu emisyjnego, szczegó∏owe warunki emisji
skarbowych papierów wartoÊciowych dotyczàce treÊ-
ci Êwiadczeƒ wynikajàcych ze skarbowego papieru
wartoÊciowego i sposób ich realizacji.
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2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa okreÊli, przez
wydanie listu emisyjnego, szczegó∏owe warunki emi-
sji skarbowych papierów wartoÊciowych, o których
mowa w art. 95 ust. 5, dotyczàce treÊci Êwiadczeƒ wy-
nikajàcych z tego papieru i sposób ich realizacji. Prze-
pisy ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

3. Minister Finansów mo˝e upowa˝niç inny pod-
miot do wydania listu emisyjnego dotyczàcego skar-
bowych papierów wartoÊciowych przeznaczonych na
rynki finansowe.

4. List emisyjny zawiera w szczególnoÊci:

1) dat´ emisji;

2) powo∏anie podstawy prawnej emisji;

3) cen´ zbycia lub sposób jej ustalenia;

4) stop´ procentowà lub sposób jej obliczania;

5) okreÊlenie sposobu i terminów wyp∏aty nale˝noÊci
g∏ównej oraz nale˝noÊci ubocznych;

6) dat´, od której nalicza si´ oprocentowanie skarbo-
wych papierów wartoÊciowych tej emisji;

7) termin wykupu oraz zastrze˝enia dotyczàce mo˝li-
woÊci wczeÊniejszego wykupu.

5. Minister Finansów podaje do publicznej wiado-
moÊci szczegó∏owe warunki danej emisji. Podanie do
publicznej wiadomoÊci listu emisyjnego jest warun-
kiem dojÊcia emisji do skutku.

Art. 99. Bon skarbowy jest krótkoterminowym pa-
pierem wartoÊciowym oferowanym do sprzeda˝y
w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupy-
wanym wed∏ug wartoÊci nominalnej po up∏ywie okre-
su, na jaki zosta∏ wyemitowany.

Art. 100. 1. Obligacja skarbowa jest papierem war-
toÊciowym oferowanym do sprzeda˝y w kraju lub za
granicà, oprocentowanym w postaci dyskonta lub od-
setek.

2. Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku
pierwotnym:

1) z dyskontem,

2) wed∏ug wartoÊci nominalnej,

3) powy˝ej wartoÊci nominalnej

— i wykupywana po up∏ywie okresu, na jaki zosta∏a
wyemitowana.

Art. 101. 1. Skarbowy papier oszcz´dnoÊciowy jest
skarbowym papierem wartoÊciowym oferowanym do
sprzeda˝y:

1) osobom fizycznym;

2) stowarzyszeniom, innym organizacjom spo∏ecz-
nym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do
rejestru sàdowego, a w przypadku nierezydentów
— równie˝ wpisanym do innego rejestru urz´do-
wego, o ile warunki emitowania tak stanowià.

2. Skarbowy papier oszcz´dnoÊciowy mo˝e byç
wy∏àczony z obrotu na rynku wtórnym albo mo˝e byç
przedmiotem obrotu tylko mi´dzy podmiotami, o któ-
rych mowa w ust. 1, o ile warunki emitowania tak sta-
nowià.

Art. 102. 1. Skarbowe papiery wartoÊciowe sà zby-
wane na rynku pierwotnym odp∏atnie.

2. Emisja nast´puje z dniem rozliczenia zaofero-
wanych do nabycia skarbowych papierów wartoÊcio-
wych oraz w kwocie równej wartoÊci nominalnej zby-
tych papierów wartoÊciowych.

DZIA¸ III

Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa 
i ustawa bud˝etowa

Rozdzia∏ 1

Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa

Art. 103. 1. Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa to
plan dochodów i wydatków oraz przychodów i roz-
chodów bud˝etu paƒstwa sporzàdzany na cztery lata
bud˝etowe.

2. Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa jest sporzà-
dzany w uk∏adzie obejmujàcym funkcje paƒstwa wraz
z celami i miernikami stopnia wykonania danej funk-
cji i uwzgl´dnia:

1) cele Êredniookresowej strategii rozwoju kraju,
o której mowa w ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju;

2) kierunki polityki spo∏eczno-gospodarczej Rady 
Ministrów.

Art. 104. 1. Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa,
w podziale na poszczególne lata bud˝etowe, okreÊla:

1) podstawowe wielkoÊci makroekonomiczne;

2) kierunki polityki fiskalnej;

3) prognozy dochodów oraz wydatków bud˝etu 
paƒstwa;

4) kwot´ deficytu i potrzeb po˝yczkowych bud˝etu
paƒstwa oraz êród∏a ich sfinansowania;

5) prognozy dochodów i wydatków bud˝etu Êrodków
europejskich;

6) wynik bud˝etu Êrodków europejskich;

7) skonsolidowanà prognoz´ bilansu sektora finan-
sów publicznych;

8) kwot´ paƒstwowego d∏ugu publicznego.

2. Prognoz´ dochodów bud˝etu paƒstwa ujmuje
si´ w Wieloletnim Planie Finansowym Paƒstwa we-
d∏ug g∏ównych kategorii dochodów, z wyszczególnie-
niem:

1) dochodów podatkowych:

a) podatków poÊrednich, z tego:
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— podatku od towarów i us∏ug,

— podatku akcyzowego,

— podatku od gier,

b) podatków bezpoÊrednich, z tego:

— podatku dochodowego od osób prawnych,

— podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) dochodów niepodatkowych;

3) c∏a;

4) Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

3. Prognoz´ wydatków bud˝etu paƒstwa ujmuje
si´ w Wieloletnim Planie Finansowym Paƒstwa
w uk∏adzie, o którym mowa w art. 103 ust. 2, z wy-
szczególnieniem:

1) wydatków sta∏ych zwiàzanych z utrzymaniem
i funkcjonowaniem organów w∏adzy publicznej
i wykonywaniem zadaƒ administracji rzàdowej;

2) wydatków na obs∏ug´ d∏ugu publicznego;

3) Êrodków w∏asnych Unii Europejskiej;

4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego;

5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone
jednostkom samorzàdu terytorialnego;

6) wydatków na sfinansowanie zobowiàzaƒ wynika-
jàcych z przyj´tych programów wieloletnich;

7) wydatków bud˝etu paƒstwa, w tym na realizacj´
dzia∏aƒ rozwojowych kraju:

a) wed∏ug priorytetów i g∏ównych kierunków in-
terwencji wskazanych w Êredniookresowej stra-
tegii rozwoju kraju, w tym odnoszàcych si´ do
zagadnieƒ przestrzennych i regionalnych obj´-
tych kontraktami wojewódzkimi,

b) z uwzgl´dnieniem podzia∏u na êród∏a finanso-
wania,

c) na ka˝dy rok realizacji Êredniookresowej strate-
gii rozwoju kraju;

8) Êrodków przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ
wspó∏finansowanych z udzia∏em Êrodków euro-
pejskich, w tym na Wspólnà Polityk´ Rolnà;

9) Êrodków przeznaczonych na finansowanie imien-
nie wymienionych wydatków lub zadaƒ, w wyso-
koÊciach okreÊlonych w odr´bnych ustawach;

10) innych wydatków rozwojowych;

11) innych Êrodków na realizacj´ zadaƒ uznanych
przez Rad´ Ministrów za priorytetowe.

Art. 105. 1. Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa
stanowi podstaw´ przygotowywania projektu ustawy
bud˝etowej na kolejny rok bud˝etowy. 

2. W projekcie ustawy bud˝etowej na dany rok 
bud˝etowy, przedstawianym przez Rad´ Ministrów
Sejmowi, poziom deficytu nie mo˝e byç wi´kszy ni˝
poziom deficytu ustalony na ten rok bud˝etowy
w Wieloletnim Planie Finansowym Paƒstwa.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo˝liwe jest uwzgl´dnienie wy˝szego poziomu defi-
cytu. W tym przypadku Rada Ministrów jest obowià-
zana przedstawiç Sejmowi szczegó∏owe wyjaÊnienie.

Art. 106. 1. Minister Finansów przedstawia Radzie
Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego
Paƒstwa.

2. Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finan-
sowy Paƒstwa i og∏asza go w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Art. 107. 1. Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa
jest aktualizowany przez Rad´ Ministrów, w drodze
uchwa∏y, corocznie, w terminie dwóch miesi´cy od
dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej, i uwzgl´dnia
prognoz´ na kolejne trzy lata.

2. Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych
zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Paƒ-
stwa do zgodnoÊci z ustawà bud˝etowà na dany rok
bud˝etowy.

3. Aktualizacja polega równie˝ na skorygowaniu
Wieloletniego Planu Finansowego Paƒstwa w dal-
szych latach jego realizacji, w celu zapewnienia zgod-
noÊci z kierunkami polityki spo∏eczno-gospodarczej
i Êredniookresowà strategià rozwoju kraju.

Art. 108. 1. Ministrowie, w terminie do dnia
15 kwietnia, przedk∏adajà Ministrowi Finansów infor-
macje o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego
Paƒstwa, w tym o stopniu realizacji celów.

2. Minister Finansów ∏àcznie ze sprawozdaniem
z wykonania ustawy bud˝etowej przedk∏ada Radzie
Ministrów informacj´ o przebiegu wykonania Wielo-
letniego Planu Finansowego Paƒstwa.

3. Informacj´, o której mowa w ust. 2, Rada Mini-
strów og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. 

Rozdzia∏ 2

Ustawa bud˝etowa 

Art. 109. 1. Ustawa bud˝etowa jest podstawà 
gospodarki finansowej paƒstwa w danym roku bud˝e-
towym.

2. Ustawa bud˝etowa sk∏ada si´ z:

1) bud˝etu paƒstwa;

2) za∏àczników;

3) postanowieƒ, których obowiàzek zamieszczenia
w ustawie bud˝etowej wynika z niniejszej ustawy
lub z odr´bnych ustaw.

3. Ustawa bud˝etowa jest uchwalana na okres ro-
ku bud˝etowego.

4. Rokiem bud˝etowym jest rok kalendarzowy.

5. Ustawa bud˝etowa nie mo˝e zawieraç przepi-
sów zmieniajàcych inne ustawy.
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Art. 110. Bud˝et paƒstwa okreÊla:

1) ∏àcznà kwot´ prognozowanych podatkowych i nie-
podatkowych dochodów bud˝etu paƒstwa;

2) ∏àcznà kwot´ planowanych wydatków bud˝etu
paƒstwa;

3) kwot´ planowanego deficytu bud˝etu paƒstwa
wraz ze êród∏ami jego pokrycia;

4) ∏àcznà kwot´ prognozowanych dochodów bud˝e-
tu Êrodków europejskich;

5) ∏àcznà kwot´ planowanych wydatków bud˝etu
Êrodków europejskich;

6) wynik bud˝etu Êrodków europejskich;

7) ∏àcznà kwot´ planowanych przychodów bud˝etu
paƒstwa;

8) ∏àcznà kwot´ planowanych rozchodów bud˝etu
paƒstwa;

9) planowane saldo przychodów i rozchodów bud˝e-
tu paƒstwa;

10) limit zobowiàzaƒ z tytu∏u zaciàganych kredytów
i po˝yczek oraz emitowanych papierów wartoÊ-
ciowych.

Art. 111. Dochodami podatkowymi i niepodatko-
wymi bud˝etu paƒstwa sà:

1) podatki i op∏aty, w cz´Êci, która zgodnie z odr´b-
nymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek
samorzàdu terytorialnego, przychodów paƒstwo-
wych funduszy celowych oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych;

2) c∏a;

3) wp∏aty z zysku przedsi´biorstw paƒstwowych oraz
jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa;

4) wp∏aty z tytu∏u dywidendy;

5) wp∏aty z zysku Narodowego Banku Polskiego;

6) wp∏aty nadwy˝ki Êrodków finansowych agencji
wykonawczych;

7) dochody pobierane przez paƒstwowe jednostki
bud˝etowe, o ile odr´bne ustawy nie stanowià
inaczej;

8) dochody z najmu i dzier˝awy oraz z innych umów
o podobnym charakterze, dotyczàce sk∏adników
majàtkowych Skarbu Paƒstwa, o ile odr´bne usta-
wy nie stanowià inaczej;

9) odsetki od Êrodków zgromadzonych na rachun-
kach bankowych paƒstwowych jednostek bud˝e-
towych lub organów w∏adzy publicznej, o ile od-
r´bne ustawy nie stanowià inaczej;

10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze
Êrodków zgromadzonych na centralnym rachunku
bie˝àcym bud˝etu paƒstwa;

11) odsetki od udzielonych z bud˝etu paƒstwa po˝y-
czek krajowych i zagranicznych;

12) grzywny, mandaty i inne kary pieni´˝ne, o ile od-
r´bne ustawy nie stanowià inaczej;

13) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni´˝nej na
rzecz Skarbu Paƒstwa;

14) dochody ze sprzeda˝y majàtku, rzeczy i praw, nie-
stanowiàce przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1
pkt 4 lit. a i b, o ile odr´bne ustawy nie stanowià
inaczej;

15) inne dochody okreÊlone w odr´bnych ustawach
lub umowach mi´dzynarodowych;

16) Êrodki europejskie i Êrodki, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizacj´ projek-
tów pomocy technicznej oraz Êrodki, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po
ich przekazaniu na rachunek dochodów bud˝etu
paƒstwa; 

17) odsetki wykupywane przez nabywców obligacji
skarbowych lub nadwy˝ka wynikajàca z ró˝nicy
pomi´dzy cenà emisyjnà a wartoÊcià nominalnà
zbywanych obligacji skarbowych.

Art. 112. 1. Wydatki bud˝etu paƒstwa sà przezna-
czone w szczególnoÊci na:

1) funkcjonowanie organów w∏adzy publicznej,
w tym organów administracji rzàdowej, organów
kontroli i ochrony prawa oraz sàdów i trybuna∏ów;

2) zadania wykonywane przez administracj´ rzàdowà;

3) subwencje ogólne dla jednostek samorzàdu tery-
torialnego;

4) dotacje dla jednostek samorzàdu terytorialnego;

5) wp∏aty do bud˝etu Unii Europejskiej, zwane dalej
„Êrodkami w∏asnymi Unii Europejskiej”;

6) subwencje dla partii politycznych;

7) dotacje na zadania okreÊlone odr´bnymi ustawami;

8) obs∏ug´ d∏ugu publicznego;

9) wk∏ad krajowy na realizacj´ programów finanso-
wanych z udzia∏em Êrodków europejskich lub
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

2. Z bud˝etu paƒstwa sà finansowane zadania
okreÊlone w odr´bnych ustawach i umowach mi´dzy-
narodowych.

Art. 113. 1. Ró˝nica mi´dzy dochodami a wydatka-
mi bud˝etu paƒstwa stanowi odpowiednio nadwy˝k´
bud˝etu paƒstwa albo deficyt bud˝etu paƒstwa, z za-
strze˝eniem art. 118 ust. 2.

2. Deficyt bud˝etu paƒstwa oraz inne po˝yczkowe
potrzeby bud˝etu paƒstwa mogà byç sfinansowane
przychodami pochodzàcymi z:

1) sprzeda˝y skarbowych papierów wartoÊciowych
na rynku krajowym i zagranicznym;

2) kredytów zaciàganych w bankach krajowych i za-
granicznych;



Dziennik Ustaw Nr 157 — 12115 — Poz. 1240

3) po˝yczek;

4) prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa;

5) kwot pochodzàcych ze sp∏at udzielonych kredytów
i po˝yczek;

6) nadwy˝ki bud˝etu paƒstwa z lat ubieg∏ych;

7) nadwy˝ki bud˝etu Êrodków europejskich, z za-
strze˝eniem art. 118 ust. 4;

8) innych operacji finansowych.

Art. 114. 1. Bud˝et paƒstwa sk∏ada si´ z cz´Êci od-
powiadajàcych organom w∏adzy publicznej, kontroli
paƒstwowej, sàdom, trybuna∏om i innym organom
wymienionym w art. 139 ust. 2, administracji rzàdo-
wej, przy czym dla poszczególnych dzia∏ów admini-
stracji rzàdowej oraz dla urz´dów nadzorowanych
przez Prezesa Rady Ministrów ustala si´ odpowiednio
odr´bne cz´Êci bud˝etu.

2. W odr´bnych cz´Êciach bud˝etu paƒstwa ujmu-
je si´:

1) subwencje ogólne dla jednostek samorzàdu tery-
torialnego;

2) rezerw´ ogólnà;

3) rezerwy celowe;

4) obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa;

5) Êrodki w∏asne Unii Europejskiej;

6) przychody i rozchody zwiàzane z finansowaniem
potrzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa;

7) dochody, o których mowa w art. 111 pkt 16.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
w∏aÊciwego ministra, w bud˝ecie paƒstwa mogà byç
tworzone odr´bne cz´Êci dla:

1) urz´dów centralnych nadzorowanych przez 
ministra;

2) paƒstwowych jednostek organizacyjnych, które nie
sà organami w∏adzy lub administracji rzàdowej;

3) zadaƒ ogólnych, je˝eli wyodr´bnienie cz´Êci jest
uzasadnione koniecznoÊcià zapewnienia bie˝àcej
kontroli dochodów lub wydatków.

4. Cz´Êciami bud˝etu paƒstwa dysponujà dyspo-
nenci cz´Êci bud˝etowych, je˝eli odr´bne ustawy nie
stanowià inaczej.

5. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody
bud˝etu paƒstwa klasyfikuje si´ wed∏ug zasad okreÊ-
lonych w art. 39 oraz wed∏ug cz´Êci bud˝etowych,
o których mowa w ust. 1—4.

6. Minister Finansów ustala, w drodze rozporzà-
dzenia, klasyfikacj´ cz´Êci bud˝etowych oraz dyspo-
nentów cz´Êci bud˝etowych dla cz´Êci bud˝etowych,
o których mowa w ust. 1—3, majàc na celu zapewnie-
nie przejrzystoÊci gospodarowania Êrodkami bud˝etu
paƒstwa.

Art. 115. 1. Z bud˝etu paƒstwa, w zakresie ustalo-
nym w ustawie bud˝etowej, mogà byç udzielane:

1) po˝yczki i kredyty wynikajàce z umów mi´dzyna-
rodowych;

2) po˝yczki wynikajàce z ustaw innych ni˝ ustawa
bud˝etowa.

2. Po˝yczki i kredyty udzielane z bud˝etu paƒstwa
sà oprocentowane, o ile odr´bne ustawy nie stanowià
inaczej. WysokoÊç oprocentowania okreÊla umowa.

Art. 116. 1. Podatkowe i niepodatkowe dochody
bud˝etu paƒstwa ujmuje si´ w za∏àczniku do ustawy
bud˝etowej wed∏ug:

1) êróde∏ dochodów;

2) cz´Êci i dzia∏ów klasyfikacji bud˝etowej.

2. Wydatki bud˝etu paƒstwa ujmuje si´ w za∏àcz-
niku do ustawy bud˝etowej w podziale na cz´Êci, dzia-
∏y i rozdzia∏y klasyfikacji bud˝etowej wydatków oraz
grupy wydatków, z wyodr´bnieniem wydatków prze-
znaczonych na:

1) realizacj´ projektów pomocy technicznej progra-
mów finansowanych z udzia∏em Êrodków europej-
skich i Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5;

2) wspó∏finansowanie realizacji programów finanso-
wanych z udzia∏em Êrodków europejskich i wp∏at
do wspólnych bud˝etów pomocy technicznej pro-
gramów finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;

3) realizacj´ programów, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. c i d.

Art. 117. 1. Bud˝et Êrodków europejskich jest rocz-
nym planem dochodów i podlegajàcych refundacji
wydatków przeznaczonych na realizacj´ programów
finansowanych z udzia∏em Êrodków europejskich,
z wy∏àczeniem Êrodków przeznaczonych na realizacj´
projektów pomocy technicznej.

2. W bud˝ecie Êrodków europejskich ujmuje si´:

1) dochody z tytu∏u realizacji programów finansowa-
nych z udzia∏em Êrodków europejskich;

2) wydatki na realizacj´ programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich w cz´Êci podle-
gajàcej refundacji.

Art. 118. 1. Ró˝nica pomi´dzy dochodami a wy-
datkami bud˝etu Êrodków europejskich stanowi od-
powiednio nadwy˝k´ bud˝etu Êrodków europejskich
albo deficyt bud˝etu Êrodków europejskich.

2. Deficyt bud˝etu Êrodków europejskich albo nad-
wy˝ka Êrodków europejskich nie sà wliczane do, od-
powiednio, deficytu albo nadwy˝ki bud˝etu paƒstwa.

3. Deficyt bud˝etu Êrodków europejskich jest 
finansowany w ramach potrzeb po˝yczkowych bud˝e-
tu paƒstwa. 
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4. Nadwy˝ka bud˝etu Êrodków europejskich jest
êród∏em sp∏aty zobowiàzaƒ bud˝etu paƒstwa zaciàg-
ni´tych na pokrycie deficytu bud˝etu Êrodków euro-
pejskich.

Art. 119. 1. Dochody bud˝etu Êrodków europej-
skich ujmuje si´ w ustawie bud˝etowej wed∏ug:

1) cz´Êci klasyfikacji bud˝etowej;

2) programów finansowanych z udzia∏em Êrodków
europejskich.

2. Wydatki bud˝etu Êrodków europejskich ujmuje
si´ w ustawie bud˝etowej w podziale na:

1) cz´Êci i dzia∏y klasyfikacji wydatków;

2) programy finansowane z udzia∏em Êrodków euro-
pejskich w ramach cz´Êci i dzia∏ów klasyfikacji wy-
datków.

Art. 120. W bud˝ecie Êrodków europejskich ujmu-
je si´ rezerw´ celowà na wydatki zwiàzane z realizacjà
programów finansowanych z udzia∏em Êrodków euro-
pejskich, o której mowa w art. 140 ust. 2 pkt 3, w za-
kresie, w jakim wydatki te podlegajà refundacji.

Art. 121. 1. Programy finansowane z udzia∏em
Êrodków europejskich sà ujmowane w za∏àczniku do
ustawy bud˝etowej.

2. Dla ka˝dego programu w za∏àczniku, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla si´:

1) instytucj´ zarzàdzajàcà;

2) Êrodki na realizacj´ programu, w tym:

a) Êrodki europejskie,

b) Êrodki pochodzàce z bud˝etu paƒstwa,

c) Êrodki pochodzàce z bud˝etów jednostek samo-
rzàdu terytorialnego,

d) inne publiczne Êrodki krajowe,

e) inne Êrodki;

3) kategorie interwencji funduszy strukturalnych;

4) planowane w roku bud˝etowym i kolejnych
dwóch latach dochody bud˝etu paƒstwa z tytu∏u
wp∏ywu Êrodków europejskich;

5) planowane w roku bud˝etowym i kolejnych
dwóch latach wydatki na realizacj´ programu,
w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w pkt 2;

6) plan wydatków bud˝etu paƒstwa w roku bud˝eto-
wym na finansowanie programu.

Art. 122. 1. W za∏àcznikach do ustawy bud˝etowej
zamieszcza si´ tak˝e:

1) plany finansowe:

a) agencji wykonawczych,

b) instytucji gospodarki bud˝etowej,

c) paƒstwowych funduszy celowych,

d) paƒstwowych osób prawnych, o których mowa
w art. 9 pkt 14;

2) wykaz:

a) jednostek otrzymujàcych dotacje podmiotowe
i celowe oraz kwoty dotacji,

b) programów finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z li-
mitami wydatków bud˝etu paƒstwa przeznaczo-
nych na finansowanie tych programów,

c) wieloletnich limitów zobowiàzaƒ w kolejnych
latach realizacji programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich wraz z wyka-
zem wieloletnich limitów wydatków realizowa-
nych w ich ramach;

3) plan wydatków bud˝etu paƒstwa w roku bud˝eto-
wym na:
a) realizacj´ projektów pomocy technicznej pro-

gramów finansowanych z udzia∏em Êrodków
europejskich i Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5,

b) realizacj´ programów wspó∏finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich i wp∏at do
wspólnych bud˝etów pomocy technicznej pro-
gramów finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,

c) realizacj´ programów, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. c i d

— w szczegó∏owoÊci klasyfikacji bud˝etowej: cz´Êç,
dzia∏, rozdzia∏;

4) zestawienie programów wieloletnich w uk∏adzie
zadaniowym;

5) zestawienie zadaƒ z zakresu administracji rzàdo-
wej i innych zadaƒ zleconych jednostkom samo-
rzàdu terytorialnego odr´bnymi ustawami;

6) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmio-
towych;

7) plan przychodów i rozchodów bud˝etu paƒstwa.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, za-
wiera:

1) nazw´ programu i podstaw´ prawnà jego utwo-
rzenia;

2) jednostk´ organizacyjnà realizujàcà program lub
koordynujàcà jego wykonanie;

3) cel programu;

4) zadania programu;

5) okres realizacji programu;

6) ∏àczne nak∏ady, w tym z bud˝etu paƒstwa, na reali-
zacj´ programu;

7) wysokoÊç wydatków w roku bud˝etowym oraz
w kolejnych latach na realizacj´ programu;

8) mierniki okreÊlajàce stopieƒ realizacji celu.

3. W przypadku gdy z okreÊlonych w odr´bnych
przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, ˝e
nie jest mo˝liwe uj´cie jednostki w wykazie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wykaz mo˝e zawieraç gru-
py jednostek i ∏àcznà kwot´ dotacji.
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyspo-
nent cz´Êci bud˝etowej, w której zaplanowane zosta∏y
dotacje, podaje do publicznej wiadomoÊci, w drodze
obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dota-
cji przyznanych poszczególnym jednostkom.

Art. 123. 1. Plany finansowe agencji wykonaw-
czych ujmuje si´ oddzielnie dla ka˝dej agencji, z wy-
odr´bnieniem:

1) przychodów, w tym dotacji z bud˝etu paƒstwa;

2) kosztów w podziale na koszty:

a) funkcjonowania agencji wykonawczej,

b) realizacji zadaƒ ustawowych

— w tym wynagrodzeƒ i sk∏adek naliczanych od
wynagrodzeƒ;

3) wyniku finansowego.

2. Plany finansowe paƒstwowych funduszy celo-
wych ujmuje si´ oddzielnie dla ka˝dego funduszu,
z wyodr´bnieniem:

1) stanu poczàtkowego i koƒcowego Êrodków pie-
ni´˝nych, nale˝noÊci i zobowiàzaƒ;

2) przychodów w∏asnych;

3) dotacji z bud˝etu paƒstwa oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych;

4) kosztów na realizacj´ zadaƒ, w tym kosztów wyna-
grodzeƒ i sk∏adek naliczanych od wynagrodzeƒ;

5) zadaƒ finansowanych ze Êrodków funduszu.

3. Plany finansowe instytucji gospodarki bud˝eto-
wej oraz paƒstwowych osób prawnych, o których mo-
wa w art. 9 pkt 14, ujmuje si´ odr´bnie dla ka˝dej jed-
nostki, z wyodr´bnieniem stanu poczàtkowego i koƒ-
cowego Êrodków obrotowych oraz stanu Êrodków
pieni´˝nych, nale˝noÊci i zobowiàzaƒ, przychodów
w∏asnych, dotacji z bud˝etu paƒstwa oraz kosztów re-
alizacji zadaƒ.

Rozdzia∏ 3

Przeznaczenie wydatków bud˝etu paƒstwa

Art. 124. 1. Wydatki bud˝etu paƒstwa dzielà si´ na
nast´pujàce grupy wydatków:

1) dotacje i subwencje;

2) Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych;

3) wydatki bie˝àce jednostek bud˝etowych;

4) wydatki majàtkowe;

5) wydatki na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa;

6) wydatki na realizacj´ programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2, w tym wydatki bud˝etu Êrodków euro-
pejskich;

7) Êrodki w∏asne Unii Europejskiej.

2. Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujà
wydatki bud˝etu paƒstwa kierowane, na podstawie
odr´bnych przepisów, bezpoÊrednio lub poÊrednio do
osób fizycznych, a nieb´dàce wynagrodzeniem za
Êwiadczonà prac´.

3. Wydatki bie˝àce jednostek bud˝etowych obej-
mujà:

1) wynagrodzenia i uposa˝enia osób zatrudnionych
w paƒstwowych jednostkach bud˝etowych oraz
sk∏adki naliczane od tych wynagrodzeƒ i uposa˝eƒ;

2) zakupy towarów i us∏ug;

3) koszty utrzymania oraz inne wydatki zwiàzane
z funkcjonowaniem jednostek bud˝etowych i re-
alizacjà ich statutowych zadaƒ;

4) koszty zadaƒ zleconych do realizacji jednostkom
zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, z wy∏àczeniem organizacji pozarzà-
dowych.

4. Wydatki majàtkowe obejmujà:

1) wydatki na zakup i obj´cie akcji oraz wniesienie
wk∏adów do spó∏ek prawa handlowego;

2) wydatki inwestycyjne paƒstwowych jednostek 
bud˝etowych oraz dotacje celowe na finansowa-
nie lub dofinansowanie kosztów inwestycji reali-
zowanych przez inne jednostki.

5. Wydatki na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒstwa
obejmujà w szczególnoÊci wydatki bud˝etu paƒstwa
z tytu∏u oprocentowania i dyskonta od skarbowych
papierów wartoÊciowych, oprocentowania zaciàgni´-
tych kredytów i po˝yczek oraz wyp∏at zwiàzanych
z udzielonymi przez Skarb Paƒstwa por´czeniami
i gwarancjami, a tak˝e koszty zwiàzane z emisjà skar-
bowych papierów wartoÊciowych.

Art. 125. 1. Ârodki w∏asne Unii Europejskiej ujmu-
je si´ w ustawie bud˝etowej w wysokoÊci ustalonej
w toku procedury bud˝etowej Unii Europejskiej.

2. Do Êrodków w∏asnych Unii Europejskiej zali-
cza si´:

1) udzia∏ we wp∏ywach z ce∏, op∏at rolnych i cukro-
wych;

2) Êrodki obliczone na podstawie podatku od towa-
rów i us∏ug, zgodnie z metodologià wynikajàcà
z przepisów Unii Europejskiej;

3) Êrodki obliczone na podstawie wartoÊci rocznego
dochodu narodowego brutto.

3. Do Êrodków w∏asnych Unii Europejskiej zalicza
si´ równie˝ odsetki i kary za nieterminowe lub niepra-
wid∏owo naliczone p∏atnoÊci.

Art. 126. Dotacje sà to podlegajàce szczególnym
zasadom rozliczania Êrodki z bud˝etu paƒstwa, bud˝e-
tu jednostek samorzàdu terytorialnego oraz z paƒ-
stwowych funduszy celowych przeznaczone na pod-
stawie niniejszej ustawy, odr´bnych ustaw lub umów
mi´dzynarodowych, na finansowanie lub dofinanso-
wanie realizacji zadaƒ publicznych.
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Art. 127. 1. Dotacje celowe sà to Êrodki przezna-
czone na:

1) finansowanie lub dofinansowanie:

a) zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz in-
nych zadaƒ zleconych jednostkom samorzàdu
terytorialnego ustawami,

b) ustawowo okreÊlonych zadaƒ, w tym zadaƒ
z zakresu mecenatu paƒstwa nad kulturà, reali-
zowanych przez jednostki inne ni˝ jednostki 
samorzàdu terytorialnego,

c) bie˝àcych zadaƒ w∏asnych jednostek samorzà-
du terytorialnego,

d) zadaƒ agencji wykonawczych, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e) zadaƒ zleconych do realizacji organizacjom po-
zarzàdowym,

f) kosztów realizacji inwestycji;

2) dop∏aty do oprocentowania kredytów bankowych
w zakresie okreÊlonym w odr´bnych ustawach.

2. Dotacjami celowymi sà tak˝e Êrodki przeznaczo-
ne na:

1) realizacj´ programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty reali-
zujàce te programy, inne ni˝ paƒstwowe jednostki
bud˝etowe;

2) realizacj´ projektów pomocy technicznej finanso-
wanych z udzia∏em Êrodków europejskich i Êrod-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;

3) finansowanie lub dofinansowanie zadaƒ realizo-
wanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego
oraz inne podmioty, ze Êrodków przekazywanych
przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7
i 14;

4) realizacj´ programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c
i d;

5) wspó∏finansowanie realizacji programów finanso-
wanych z udzia∏em Êrodków europejskich.

Art. 128. 1. Udzielanie dotacji celowych dla jedno-
stek samorzàdu terytorialnego okreÊlajà odr´bne
ustawy. 

2. Kwota dotacji na dofinansowanie zadaƒ w∏as-
nych bie˝àcych i inwestycyjnych nie mo˝e stanowiç
wi´cej ni˝ 80 % kosztów realizacji zadania, chyba ˝e
odr´bne ustawy stanowià inaczej. 

Art. 129. Kwoty dotacji celowych na zadania z za-
kresu administracji rzàdowej oraz inne zadania zleco-
ne odr´bnymi ustawami jednostkom samorzàdu tery-
torialnego okreÊlane sà przez dysponentów cz´Êci bud-
˝etowych wed∏ug zasad przyj´tych w bud˝ecie paƒ-
stwa do okreÊlenia wydatków podobnego rodzaju,
o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.

Art. 130. 1. Dotacje przedmiotowe sà to Êrodki
przeznaczone na dop∏aty do okreÊlonych rodzajów
wyrobów lub us∏ug, kalkulowane wed∏ug stawek jed-
nostkowych.

2. Dotacje przedmiotowe mogà byç udzielane na
podstawie odr´bnych ustaw lub przepisów Unii Euro-
pejskiej:

1) dla przedsi´biorców wytwarzajàcych okreÊlone
rodzaje wyrobów lub Êwiadczàcych okreÊlone ro-
dzaje us∏ug,

2) dla podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz
rolnictwa

— z uwzgl´dnieniem ich równoprawnoÊci.

3. Ustawa bud˝etowa ustala kwoty i przedmiot do-
tacji, o których mowa w ust. 2.

4. Minister Finansów ustala, w drodze rozporzà-
dzenia, stawki dotacji przedmiotowych, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1, oraz okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji, z zastrze˝e-
niem ust. 6 i 7, w tym form´ sk∏adania wniosków, in-
formowania o ich przyj´ciu lub odrzuceniu, warunki
przekazywania i rozliczenia dotacji, termin zwrotu do-
tacji, uwzgl´dniajàc ∏àczne kwoty dotacji na poszcze-
gólne cele okreÊlone w ustawie bud˝etowej oraz ma-
jàc na celu zapewnienie jawnoÊci i przejrzystoÊci 
gospodarowania Êrodkami bud˝etu paƒstwa.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa oraz 
minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi w porozu-
mieniu z Ministrem Finansów ustalajà, w drodze roz-
porzàdzenia, stawki dotacji, o których mowa w ust. 2
pkt 2, na jednostk´ us∏ugi lub produktu oraz szczegó-
∏owy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania tych do-
tacji, z uwzgl´dnieniem równoprawnoÊci podmiotów,
w tym form´ sk∏adania wniosków, informowania o ich
przyj´ciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania
i rozliczenia dotacji, termin zwrotu dotacji, uwzgl´d-
niajàc ∏àczne kwoty dotacji na poszczególne cele okreÊ-
lone w ustawie bud˝etowej oraz majàc na celu zapew-
nienie jawnoÊci i przejrzystoÊci gospodarowania
Êrodkami bud˝etu paƒstwa.

6. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa ustali do-
tacje przedmiotowe do podr´czników szkolnych mini-
ster w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania w po-
rozumieniu z Ministrem Finansów ustala, w drodze
rozporzàdzenia, stawki oraz okreÊla szczegó∏owy spo-
sób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym
form´ sk∏adania wniosków, informowania o ich przy-
j´ciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozli-
czenia dotacji, termin zwrotu dotacji, uwzgl´dniajàc
∏àczne kwoty dotacji na poszczególne cele okreÊlone
w ustawie bud˝etowej oraz majàc na celu zapewnie-
nie jawnoÊci i przejrzystoÊci gospodarowania Êrodka-
mi bud˝etu paƒstwa.

7. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa ustali do-
tacje przedmiotowe do posi∏ków sprzedawanych
w barach mlecznych, Minister Finansów ustala,
w drodze rozporzàdzenia, stawki oraz okreÊla szczegó-
∏owy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji,
w tym form´ sk∏adania wniosków, informowania o ich
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przyj´ciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania
i rozliczenia dotacji, termin zwrotu dotacji, uwzgl´d-
niajàc ∏àczne kwoty dotacji na poszczególne cele okreÊ-
lone w ustawie bud˝etowej oraz majàc na celu zapew-
nienie jawnoÊci i przejrzystoÊci gospodarowania
Êrodkami bud˝etu paƒstwa.

Art. 131. Dotacje podmiotowe obejmujà Êrodki dla
podmiotu wskazanego w odr´bnej ustawie lub
w umowie mi´dzynarodowej, wy∏àcznie na dofinan-
sowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej w zakresie okreÊlonym
w odr´bnej ustawie lub umowie mi´dzynarodowej. 

Art. 132. 1. Z bud˝etu paƒstwa sà finansowane in-
westycje paƒstwowych jednostek bud˝etowych.

2. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane dotacje
celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji:

1) agencji wykonawczych;

2) instytucji gospodarki bud˝etowej;

3) innych paƒstwowych osób prawnych, dla których
zasady gospodarki finansowej okreÊlajà odr´bne
ustawy;

4) jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych, na podstawie odr´bnej ustawy;

5) w zakresie zadaƒ zleconych do realizacji organiza-
cjom pozarzàdowym;

6) realizowanych przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego jako zadania:

a) w∏asne,

b) z zakresu administracji rzàdowej;

7) zwiàzanych z badaniami naukowymi lub pracami
rozwojowymi.

3. Dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na finanso-
wanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwe-
stycji:

1) przedsi´biorców — sà udzielane z uwzgl´dnie-
niem przepisów o post´powaniu w sprawach do-
tyczàcych pomocy publicznej;

2) zwiàzanych z badaniami naukowymi lub pracami
rozwojowymi — sà udzielane z uwzgl´dnieniem
kryteriów i trybu okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach;

3) w ramach umów o partnerstwie publiczno-pry-
watnym — sà udzielane z uwzgl´dnieniem przepi-
sów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4. Inwestycje realizowane z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, sà finansowa-
ne z uwzgl´dnieniem odr´bnych przepisów.

Art. 133. ¸àczna kwota dotacji przyznanych w ko-
lejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizo-
wanej przez jednostk´ niezaliczanà do sektora finan-
sów publicznych, o której mowa w art. 132 ust. 2
pkt 4, ze Êrodków niepochodzàcych z bud˝etu Unii Eu-
ropejskiej nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50 % planowanej
wartoÊci kosztorysowej inwestycji, chyba ˝e odr´bne
ustawy stanowià inaczej.

Art. 134. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb finansowania
inwestycji z bud˝etu paƒstwa, w tym okreÊlania wyso-
koÊci kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwe-
stycji, a w szczególnoÊci:

1) warunki finansowania inwestycji ze Êrodków 
bud˝etu paƒstwa i ocen´ efektywnoÊci ich wyko-
rzystania,

2) sposób przekazywania Êrodków bud˝etu paƒstwa
przewidzianych na finansowanie inwestycji,

3) sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa

— z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e ∏àczna kwota Êrod-
ków z bud˝etu paƒstwa nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
wartoÊç kosztorysowa inwestycji okreÊlona przy roz-
pocz´ciu jej realizacji, obejmujàca koszty przygoto-
wania do realizacji, koszty robót budowlanych, kosz-
ty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
i koszty pierwszego wyposa˝enia, oraz z uwzgl´dnie-
niem warunków dokonywania wydatków przez paƒ-
stwowe jednostki bud˝etowe i zasad udzielania dota-
cji na realizacj´ inwestycji innym jednostkom. 

Art. 135. 1. Zakup lub budowa nieruchomoÊci na
potrzeby organów administracji rzàdowej wymaga
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.

2. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budow-
lane paƒstwowych jednostek bud˝etowych oraz dota-
cji, o których mowa w art. 132 ust. 2, o wartoÊci kosz-
torysowej przekraczajàcej 300 000 tys. z∏ wymaga uzy-
skania opinii ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
regionalnego o zgodnoÊci przewidywanej inwestycji
z odpowiednimi strategiami rozwoju, o których mowa
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budow-
lane oraz dotacji celowych na finansowanie lub do-
finansowanie kosztów realizacji inwestycji finansowa-
nych ze Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
nie wymaga uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki, sposób, tryb, kryteria i terminy dokonywania
oceny, o której mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia spójnoÊci planowanych inwestycji
z przyj´tymi strategiami rozwoju oraz prawid∏owej
gospodarki Êrodkami publicznymi.

Art. 136. 1. Ustawa bud˝etowa mo˝e okreÊlaç,
w ramach limitów wydatków na rok bud˝etowy, limi-
ty wydatków na programy wieloletnie.

2. Programy wieloletnie sà ustanawiane przez Ra-
d´ Ministrów w celu realizacji strategii przyj´tych
przez Rad´ Ministrów, w tym w zakresie obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa. Rada Ministrów, ustana-
wiajàc program, wskazuje jego wykonawc´.

3. Realizacja programów wieloletnich mo˝e byç
podzielona na etapy.
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4. Jednostki realizujàce program wieloletni mogà
zaciàgaç zobowiàzania w celu sfinansowania w po-
szczególnych latach realizacji tego programu do wy-
sokoÊci ∏àcznej kwoty wydatków okreÊlonych dla ca∏e-
go programu. W razie wspólnej realizacji programu
wieloletniego przez dwa lub wi´cej podmioty, zobo-
wiàzania zaciàgane przez ka˝dy podmiot nie mogà
przekroczyç kwoty planowanej dla tego podmiotu.

Art. 137. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób finansowania zadaƒ realizowa-
nych w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy z zakre-
su wewn´trznego i zewn´trznego bezpieczeƒstwa
paƒstwa, wynikajàcych z umów i porozumieƒ.

2. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, okreÊli w szczególnoÊci rodzaj re-
alizowanych zadaƒ, êród∏a i form´ ich finansowania
oraz wykorzystania wp∏ywów uzyskanych w wyniku
realizowanych zadaƒ w przypadku przejÊciowego ich
finansowania, uwzgl´dniajàc postanowienia umów
i porozumieƒ wskazanych w ust. 1.

Rozdzia∏ 4 

Tryb opracowywania i uchwalania bud˝etu paƒstwa

Art. 138. 1. Minister Finansów przedstawia Radzie
Ministrów za∏o˝enia projektu bud˝etu paƒstwa na rok
nast´pny, uwzgl´dniajàce ustalenia przyj´te w Wielo-
letnim Planie Finansowym Paƒstwa oraz kierunki
dzia∏aƒ zawarte w przyj´tym przez Rad´ Ministrów
Programie Konwergencji, opracowanym zgodnie
z rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lip-
ca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji
bud˝etowych oraz nadzoru i koordynacji polityk
gospodarczych (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1,
str. 84, z póên. zm.).

2. Materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej opra-
cowujà i przedstawiajà Ministrowi Finansów dyspo-
nenci cz´Êci bud˝etowych, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.

3. Materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej w za-
kresie programów finansowanych z udzia∏em Êrod-
ków europejskich i Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5, opracowuje i przedstawia Ministrowi
Finansów minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego, z uwzgl´dnieniem wieloletnich limitów wy-
datków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c,
z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej w za-
kresie Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego oraz Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 4, opracowuje i przedstawia Mini-
strowi Finansów odpowiednio minister w∏aÊciwy do
spraw rybo∏ówstwa lub minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi.

5. W∏aÊciwe organy oraz kierownicy jednostek
opracowujà i przedstawiajà projekty planów finanso-
wych w∏aÊciwym ministrom w terminach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie ust. 6.

6. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób, tryb i terminy opraco-
wania materia∏ów, o których mowa w ust. 2—5,
w tym:

1) planów rzeczowych zadaƒ realizowanych ze Êrod-
ków bud˝etowych,

2) projektów planów dochodów i wydatków poszcze-
gólnych cz´Êci bud˝etowych na rok bud˝etowy,

3) zestawienia programów wieloletnich,

4) wykazu wydatków zwiàzanych z realizacjà Wspól-
nej Polityki Rolnej oraz innych programów, projek-
tów i zadaƒ finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

5) wzory formularzy,

6) projektów rocznych planów finansowych jedno-
stek, o których mowa w art. 9 pkt 14, dla których
organem za∏o˝ycielskim lub nadzorujàcym jest or-
gan administracji rzàdowej,

7) materia∏ów do opracowania zestawienia i planu,
o których mowa w art. 142 pkt 10 i 11,

8) materia∏ów do opracowania i aktualizacji Wielolet-
niego Planu Finansowego Paƒstwa oraz informa-
cji o przebiegu jego wykonania

— kierujàc si´ koniecznoÊcià uwzgl´dniania klasyfi-
kacji dochodów i wydatków bud˝etowych, opraco-
wania bud˝etu w uk∏adzie zadaniowym oraz zakre-
sem podmiotowym i przedmiotowym spraw wyma-
gajàcych uj´cia w projekcie ustawy bud˝etowej.

Art. 139. 1. Minister Finansów przedstawia Radzie
Ministrów projekt ustawy bud˝etowej na rok nast´p-
ny wraz z uzasadnieniem.

2. Minister Finansów w∏àcza do projektu ustawy
bud˝etowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kan-
celarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Trybuna∏u Konstytucyjnego, Najwy˝szej Izby
Kontroli, Sàdu Najwy˝szego, Naczelnego Sàdu Ad-
ministracyjnego wraz z wojewódzkimi sàdami ad-
ministracyjnymi, Krajowej Rady Sàdownictwa, sà-
downictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatel-
skich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych, Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Paƒstwowej
Inspekcji Pracy.

Art. 140. 1. W bud˝ecie paƒstwa tworzy si´ rezer-
w´ ogólnà nie wy˝szà ni˝ 0,2 % wydatków bud˝etu.

2. W bud˝ecie paƒstwa mogà byç tworzone rezer-
wy celowe:

1) na wydatki, których szczegó∏owy podzia∏ na pozy-
cje klasyfikacji bud˝etowej nie jest mo˝liwy do do-
konania w okresie opracowywania projektu usta-
wy bud˝etowej;
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2) na wydatki, których realizacja jest uwarunkowana
zaciàgni´ciem kredytu w mi´dzynarodowej insty-
tucji finansowej lub pozyskaniem Êrodków z in-
nych êróde∏;

3) na wydatki zwiàzane z realizacjà programów
wspó∏finansowanych z udzia∏em Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

4) gdy odr´bne ustawy tak stanowià.

3. Suma rezerw celowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 4, nie mo˝e przekroczyç 3 % wydatków
bud˝etu.

4. W cz´Êciach bud˝etu paƒstwa, których dyspo-
nentami sà poszczególni wojewodowie, mo˝e byç
tworzona rezerwa w wysokoÊci do 1 % planowanych
wydatków, z wy∏àczeniem dotacji dla jednostek samo-
rzàdu terytorialnego.

Art. 141. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy
bud˝etowej i wraz z uzasadnieniem przedk∏ada go
Sejmowi w terminie do dnia 30 wrzeÊnia roku poprze-
dzajàcego rok bud˝etowy.

Art. 142. Do projektu ustawy bud˝etowej do∏àcza
si´ uzasadnienie zawierajàce w szczególnoÊci:

1) g∏ówne cele polityki spo∏ecznej i gospodarczej,
zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Paƒ-
stwa;

2) za∏o˝enia makroekonomiczne na rok bud˝etowy
i trzy kolejne lata, dotyczàce prognozy:

a) produktu krajowego brutto i jego sk∏adowych,
w tym:

— wielkoÊci eksportu netto,

— popytu krajowego, w tym konsumpcji pry-
watnej i zbiorowej,

— nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e,

b) poziomu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych,

c) kursu walutowego,

d) przeci´tnego wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej,

e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia,

f) salda obrotów bie˝àcych;

3) kierunki polityki fiskalnej, zawierajàce w szczegól-
noÊci za∏o˝enia dotyczàce Êredniookresowego ce-
lu bud˝etowego oraz dzia∏ania z zakresu polityki
fiskalnej i polityki gospodarczej zmierzajàce do je-
go osiàgni´cia;

4) przewidywane wykonanie bud˝etu paƒstwa za rok
bud˝etowy poprzedzajàcy rok bud˝etowy, którego
dotyczy projekt ustawy bud˝etowej;

5) omówienie projektowanych:

a) przychodów i rozchodów oraz dochodów i wy-
datków bud˝etowych,

b) przychodów i kosztów paƒstwowych funduszy
celowych,

c) przychodów i kosztów agencji wykonawczych,

d) wykazów okreÊlonych w art. 122 ust. 1 pkt 2
lit. b i c;

6) omówienie przewidywanych dochodów i wydat-
ków, nadwy˝ki lub deficytu oraz d∏ugu sektora
finansów publicznych;

7) omówienie wielkoÊci Êrodków w∏asnych Unii Eu-
ropejskiej oraz Êrodków uj´tych w bud˝ecie Êrod-
ków europejskich;

8) informacje o udzielonych przez Skarb Paƒstwa
kwotach por´czeƒ i gwarancji, wed∏ug przewidy-
wanego wykonania na koniec roku bud˝etowego
poprzedzajàcego rok bud˝etowy, którego dotyczy
projekt ustawy bud˝etowej;

9) kierunki prywatyzacji majàtku Skarbu Paƒstwa;

10) zestawienie zadaƒ i celów priorytetowych na dany
rok bud˝etowy;

11) skonsolidowany plan wydatków na rok bud˝eto-
wy i dwa kolejne lata paƒstwowych jednostek bud-
˝etowych, paƒstwowych funduszy celowych,
agencji wykonawczych, instytucji gospodarki bud-
˝etowej oraz paƒstwowych osób prawnych, o któ-
rych mowa w art. 9 pkt 14, sporzàdzany w uk∏adzie
zadaniowym.

Art. 143. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych, w ter-
minie do dnia 25 paêdziernika, przekazujà informacje
o przyj´tych przez Rad´ Ministrów w projekcie ustawy
bud˝etowej kwotach:

1) dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeƒ —
jednostkom podleg∏ym;

2) dotacji na zadania z zakresu administracji rzàdo-
wej, zadania inspekcji i stra˝y, dotacji na realizacj´
zadaƒ w∏asnych oraz o kwotach dochodów zwiàza-
nych z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzà-
dowej — jednostkom samorzàdu terytorialnego; 

3) Êrodków na realizacj´ programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich, dla których za-
rzàdy województw sà instytucjà zarzàdzajàcà lub
poÊredniczàcà — zarzàdom województw. 

2. W terminie do dnia 1 grudnia jednostki, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, opracowujà i przekazujà
w∏aÊciwym dysponentom cz´Êci bud˝etowych projek-
ty planów finansowych na nast´pny rok bud˝etowy,
zgodne z projektem ustawy bud˝etowej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do kwot docho-
dów z podatków i ce∏ pobieranych przez jednostki
podleg∏e Ministrowi Finansów.

Art. 144. 1. W przypadku gdy Rada Ministrów
przedk∏ada Sejmowi projekt ustawy o prowizorium
bud˝etowym, przepis art. 141 stosuje si´ odpowiednio.

2. Do projektu ustawy o prowizorium bud˝eto-
wym stosuje si´ przepisy odnoszàce si´ do projektu
ustawy bud˝etowej, z wy∏àczeniem art. 142 pkt 10 i 11.
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3. W przypadku przedstawienia Sejmowi projektu
ustawy o prowizorium bud˝etowym, Rada Ministrów
przedstawia Sejmowi projekt ustawy bud˝etowej nie
póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem okresu
obowiàzywania ustawy o prowizorium bud˝etowym.

Art. 145. 1. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa
albo ustawa o prowizorium bud˝etowym nie zostanà
og∏oszone przed dniem 1 stycznia, to do czasu og∏o-
szenia odpowiedniej ustawy:

1) podstawà gospodarki finansowej jest przedsta-
wiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy, o któ-
rym mowa w art. 141 lub w art. 144;

2) obowiàzujà stawki nale˝noÊci bud˝etowych oraz
sk∏adki na paƒstwowe fundusze celowe w wyso-
koÊci ustalonej dla roku poprzedzajàcego rok
bud˝etowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku gdy podstawà gospodarki finansowej paƒstwa
jest ustawa albo projekt ustawy o prowizorium bud˝e-
towym, a przed up∏ywem terminu obowiàzywania
ustawy o prowizorium bud˝etowym nie zostanie
og∏oszona ustawa bud˝etowa.

Rozdzia∏ 5 

Wykonywanie ustawy bud˝etowej

Art. 146. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych, w ter-
minie 21 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej,
przekazujà jednostkom podleg∏ym informacje o kwo-
tach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeƒ.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, sporzàdza-
jà plany finansowe celem zapewnienia ich zgodnoÊci
z ustawà bud˝etowà.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do kwot docho-
dów z podatków i ce∏ pobieranych przez jednostki
podleg∏e Ministrowi Finansów.

Art. 147. 1. Minister Finansów, w porozumieniu
z dysponentami cz´Êci bud˝etowych, opracowuje har-
monogram realizacji bud˝etu paƒstwa.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje:

1) prognoz´ dochodów bud˝etu paƒstwa w poszcze-
gólnych miesiàcach roku bud˝etowego;

2) wielkoÊç wydatków planowanych do sfinansowa-
nia w poszczególnych miesiàcach roku bud˝eto-
wego.

3. Harmonogram realizacji wydatków podlega ak-
tualizacji na wniosek dysponenta cz´Êci bud˝etowej
lub Ministra Finansów.

4. Dysponent cz´Êci bud˝etowej mo˝e poinformo-
waç podleg∏e i nadzorowane jednostki o harmonogra-
mie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 148. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia
ustawy bud˝etowej dysponenci cz´Êci bud˝etowych
przekazujà:

1) jednostkom samorzàdu terytorialnego informacje
o kwotach dotacji celowych, dotacji na zadania
z zakresu administracji rzàdowej, zadania inspek-
cji i stra˝y, dotacji na realizacj´ zadaƒ w∏asnych
oraz o kwotach dochodów zwiàzanych z realizacjà
zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz in-
nych zadaƒ zleconych odr´bnymi ustawami jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego, okreÊlonych
w ustawie bud˝etowej;

2) samorzàdom województw informacje o Êrodkach
na realizacj´ programów finansowanych z udzia-
∏em Êrodków europejskich, dla których zarzàdy
województw sà instytucjà zarzàdzajàcà lub po-
Êredniczàcà, okreÊlonych w ustawie bud˝etowej.

Art. 149. 1. Dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ z za-
kresu administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleco-
nych ustawami sà przekazywane jednostce samorzà-
du terytorialnego przez wojewod´ w terminie umo˝li-
wiajàcym pe∏ne i terminowe wykonywanie zadaƒ.

2. Dotacje celowe na realizacj´ zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami mogà równie˝ byç przekazywane — w ter-
minach okreÊlonych w odr´bnych przepisach —
przez:

1) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub
dzia∏ajàcych z jego upowa˝nienia dyrektorów ze-
spo∏ów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
na finansowanie zadaƒ zwiàzanych z prowadze-
niem rejestru wyborców oraz organizacjà i prze-
prowadzaniem wyborów i referendów;

2) dyrektorów urz´dów statystycznych na finanso-
wanie zadaƒ zwiàzanych z organizacjà spisów po-
wszechnych i rolnych.

Art. 150. Dysponent cz´Êci bud˝etowej lub dyspo-
nent Êrodków, o których mowa w art. 127 ust. 2, udzie-
lajàc dotacji celowej, w tym jednostce sektora finan-
sów publicznych, w przypadku gdy odr´bne przepisy
lub umowa mi´dzynarodowa nie okreÊlajà trybu i za-
sad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera
umow´, która okreÊla w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis zadania, w tym cel, na jaki dota-
cja zosta∏a przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokoÊç udzielonej dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji, nie d∏u˝szy ni˝ do
dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji, nie
d∏u˝szy ni˝ 15 dni od okreÊlonego w umowie dnia
wykonania zadania, a w przypadku zadania reali-
zowanego za granicà — 30 dni od okreÊlonego
w umowie dnia jego wykonania;

6) tryb kontroli wykonania zadania.

Art. 151. 1. Dysponent cz´Êci bud˝etowej mo˝e
zleciç organizacji pozarzàdowej realizacj´ swoich za-
daƒ na podstawie zawartej z tà organizacjà umowy,
przyznajàc jednoczeÊnie dotacj´ celowà na realizacj´
tych zadaƒ.
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2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okreÊ-
laç:

1) szczegó∏owy opis zadania, w tym cel, na jaki dota-
cja zosta∏a przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokoÊç udzielonej dotacji i tryb p∏atnoÊci;

3) termin wykorzystania dotacji, nie d∏u˝szy ni˝ do
dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji, nie
d∏u˝szy ni˝ 15 dni od okreÊlonego w umowie dnia
wykonania zadania, a w przypadku zadania reali-
zowanego za granicà — 30 dni od okreÊlonego
w umowie dnia jego wykonania.

Art. 152. 1. Jednostki, którym zosta∏a udzielona
dotacja, o której mowa w art. 150 i art. 151 ust. 1, sà
obowiàzane do prowadzenia wyodr´bnionej ewiden-
cji ksi´gowej Êrodków otrzymanych z dotacji oraz wy-
datków dokonywanych z tych Êrodków.

2. Zatwierdzenie przez dysponenta cz´Êci bud˝eto-
wej lub dysponenta Êrodków, o których mowa
w art. 127 ust. 2, rozliczenia dotacji w zakresie rzeczo-
wym i finansowym, przedstawionego przez obowià-
zanà do tego jednostk´, powinno nastàpiç w terminie
30 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku
dotacji na realizacj´ zadania za granicà — 60 dni od
dnia jego przedstawienia.

3. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozli-
czenia, o którym mowa w ust. 2, ˝e dotacja wykorzy-
stana zosta∏a w cz´Êci lub ca∏oÊci niezgodnie z prze-
znaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokoÊci,
dysponent cz´Êci bud˝etowej lub dysponent Êrodków,
o których mowa w art. 127 ust. 2, okreÊla, w drodze
decyzji, wysokoÊç kwoty podlegajàcej zwrotowi do
bud˝etu paƒstwa.

Art. 153. 1. Minister Finansów, na wniosek dyspo-
nenta cz´Êci bud˝etowej, mo˝e udzieliç zapewnienia
finansowania lub dofinansowania z bud˝etu paƒstwa
w danym roku bud˝etowym, je˝eli Êrodki na ten cel zo-
sta∏y uj´te w rezerwie celowej, oraz w kolejnych latach:

1) projektów finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

2) wydatków bie˝àcych lub inwestycyjnych;

3) programów wieloletnich.

2. Minister Finansów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy tryb sk∏adania wniosków,
o których mowa w ust. 1, wzór wniosku i niezb´dne
dokumenty, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwoÊç podmio-
tów realizujàcych zadania, zakres przedmiotowy tych
zadaƒ oraz efektywnoÊç wykorzystania Êrodków
bud˝etu paƒstwa.

Art. 154. 1. Podzia∏u rezerw celowych dokonuje,
z zastrze˝eniem ust. 3—6, Minister Finansów w poro-
zumieniu z w∏aÊciwymi ministrami lub innymi dyspo-
nentami cz´Êci bud˝etowych, nie póêniej ni˝ do dnia
15 paêdziernika, z wyjàtkiem rezerw, o których mowa

w art. 140 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz rezerw przeznaczonych
na finansowanie zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa i rezerw
przeznaczonych na przeciwdzia∏anie kl´skom ˝ywio∏o-
wym i usuwanie ich skutków.

2. W∏aÊciwi ministrowie lub inni dysponenci cz´-
Êci bud˝etowych wyst´pujà do Ministra Finansów do
dnia 30 wrzeÊnia o podzia∏ rezerw celowych, w wyni-
ku którego nast´puje zwi´kszenie wydatków cz´Êci
bud˝etowych paƒstwa, których dysponentami sà wo-
jewodowie.

3. Podzia∏u rezerwy celowej na finansowanie za-
daƒ, dla których udzielone zosta∏y zapewnienia finan-
sowania lub dofinansowania z bud˝etu paƒstwa,
Minister Finansów dokonuje nie póêniej ni˝ do dnia
20 grudnia.

4. Podzia∏u rezerwy celowej na zwi´kszenie wyna-
grodzeƒ wynikajàcych ze zmian organizacyjnych i no-
wych zadaƒ w paƒstwowych jednostkach bud˝eto-
wych dokonuje Rada Ministrów.

5. Podzia∏u rezerwy celowej przeznaczonej na re-
alizacj´ programów finansowanych z udzia∏em Êrod-
ków europejskich i Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5, dokonuje Minister Finansów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego,
z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Podzia∏u rezerwy celowej przeznaczonej na re-
alizacj´ programów finansowanych z udzia∏em Êrod-
ków pochodzàcych z Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego i na Wspólnà Polityk´ Rolnà dokonuje Minister
Finansów na wniosek ministrów w∏aÊciwych do
spraw: rybo∏ówstwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

7. Rezerwy celowe mogà byç przeznaczone, z za-
strze˝eniem ust. 9, wy∏àcznie na cel, na jaki zosta∏y
utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacjà
wydatków.

8. Zmiana klasyfikacji wydatków, o której mowa
w ust. 7, mo˝e byç dokonana przez Ministra Finansów
w porozumieniu z w∏aÊciwym ministrem lub innym
dysponentem cz´Êci bud˝etowej nie póêniej ni˝ do
dnia 15 listopada. W przypadku rezerw celowych,
o których mowa w ust. 3, zmiana klasyfikacji wydat-
ków mo˝e nastàpiç do dnia 20 grudnia, a w przypad-
ku rezerw celowych, o których mowa w ust. 5 i 6 — do
koƒca roku bud˝etowego.

9. Minister Finansów mo˝e, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝e-
tu, dokonaç zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Art. 155. 1. Rezerwà ogólnà dysponuje Rada Mini-
strów.

2. Rada Ministrów mo˝e upowa˝niç, w drodze roz-
porzàdzenia, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finan-
sów do dysponowania rezerwà ogólnà do wysokoÊci
okreÊlonych kwot, uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie tych
kwot.

3. Rezerwa ogólna nie mo˝e byç przeznaczona na
zwi´kszenie wydatków, które zosta∏y zmniejszone
w trakcie realizacji bud˝etu w wyniku przeniesieƒ, do-
konanych na podstawie art. 171.



Dziennik Ustaw Nr 157 — 12124 — Poz. 1240

Art. 156. O podziale rezerwy, o której mowa
w art. 140 ust. 4, wojewodowie zawiadamiajà Ministra
Finansów.

Art. 157. Nie stanowià rezerwy, o której mowa
w art. 140 ust. 4, Êrodki niepodzielone przez wojewo-
dów, przeznaczone na realizacj´ zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego ustawami.

Art. 158. Ograniczenia, o których mowa w art. 154
ust. 3, 6—8 oraz w art. 155 ust. 3, nie majà zastosowa-
nia w przypadku realizacji zadaƒ wynikajàcych z prze-
pisów dotyczàcych wprowadzenia stanów nadzwy-
czajnych na terytorium paƒstwa lub na jego cz´Êci.

Art. 159. Rada Ministrów kieruje wykonywaniem
bud˝etu paƒstwa.

Art. 160. 1. W celu rzetelnego i gospodarnego wy-
konania bud˝etu paƒstwa Rada Ministrów mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç:

1) organy administracji rzàdowej uprawnione do do-
konywania okreÊlonych rodzajów wydatków;

2) wytyczne dotyczàce:

a) szczegó∏owego sposobu dokonywania wydat-
ków, o których mowa w pkt 1,

b) szczegó∏owego sposobu i terminów sporzàdza-
nia informacji z wykonania wydatków, o któ-
rych mowa w pkt 1, oraz jednostki obowiàzane
do ich sporzàdzania,

c) warunków zaciàgania zobowiàzaƒ w ramach
wydatków planowanych w Wieloletnim Planie
Finansowym Paƒstwa.

2. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, uwzgl´dnia zakres i rodzaj okreÊ-
lanych wydatków oraz koniecznoÊç zachowania zasa-
dy przejrzystoÊci finansów publicznych przy sporzà-
dzaniu informacji z ich wykonania i warunkach zacià-
gania zobowiàzaƒ. 

Art. 161. 1. Zobowiàzania na okres d∏u˝szy ni˝ rok
bud˝etowy w ramach realizacji polskiej pomocy za-
granicznej na terytoriach uznanych za stref´ dzia∏aƒ
wojennych mogà byç zaciàgane, je˝eli wydatki nie-
zb´dne na obs∏ug´ zobowiàzania sà uj´te w ustawie
bud˝etowej.

2. Ârodki niewykorzystane w ramach zaciàgni´te-
go zobowiàzania wieloletniego nie podlegajà zwroto-
wi do dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego
i traktowane sà jako Êrodki niewygasajàce, podlegajà-
ce zwrotowi najpóêniej do dnia 30 czerwca kolejnego
roku.

3. Rada Ministrów mo˝e wydawaç, w drodze roz-
porzàdzenia, wytyczne dotyczàce zasad zaciàgania zo-
bowiàzaƒ na okres d∏u˝szy ni˝ rok bud˝etowy w ra-
mach realizacji polskiej pomocy zagranicznej na tery-
toriach uznanych za stref´ dzia∏aƒ wojennych, okreÊ-
lajàc:

1) podmioty uprawnione do dokonywania okreÊlo-
nych rodzajów wydatków;

2) szczegó∏owy sposób dokonywania wydatków,
o których mowa w pkt 1;

3) szczegó∏owy sposób i termin sporzàdzania infor-
macji z wykonania wydatków, o których mowa
w pkt 1, oraz jednostki obowiàzane do ich sporzà-
dzania.

4. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o któ-
rym mowa w ust. 3, uwzgl´dnia w∏aÊciwoÊç podmio-
tów realizujàcych zadania oraz zakres tych zadaƒ.

Art. 162. W toku wykonywania bud˝etu paƒstwa
obowiàzujà nast´pujàce zasady gospodarki finanso-
wej:

1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów
bud˝etu paƒstwa nast´puje na zasadach i w termi-
nach wynikajàcych z obowiàzujàcych przepisów;

2) pe∏na realizacja zadaƒ nast´puje w terminach
okreÊlonych przepisami i harmonogramem, o któ-
rym mowa w art. 147 ust. 1;

3) dokonywanie wydatków nast´puje w granicach
kwot okreÊlonych w planie finansowym,
z uwzgl´dnieniem prawid∏owo dokonanych prze-
niesieƒ i zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
w sposób celowy i oszcz´dny, z zachowaniem za-
sady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nak∏adów; 

4) zlecanie zadaƒ powinno nast´powaç na zasadzie
wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzgl´dnie-
niem przepisów o zamówieniach publicznych,
a w odniesieniu do organizacji pozarzàdowych —
z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 151.

Art. 163. 1. Paƒstwowe jednostki bud˝etowe majà-
ce siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
nadzorowane przez ministra w∏aÊciwego do spraw za-
granicznych, mogà gromadziç na wydzielonym ra-
chunku bankowym dochody uzyskiwane z:

1) odszkodowaƒ i wp∏at za utracone lub uszkodzone
mienie b´dàce w zarzàdzie bàdê u˝ytkowaniu jed-
nostki bud˝etowej;

2) wp∏ywów z najmu, dzier˝awy lub sprzeda˝y sk∏ad-
ników majàtkowych;

3) tytu∏u odsetek od Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, sà przezna-
czane na sfinansowanie wydatków bie˝àcych i inwe-
stycyjnych zwiàzanych z remontami i odtworzeniem
mienia paƒstwowych jednostek bud˝etowych majà-
cych siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

3. Wydatki mogà byç dokonywane do wysokoÊci
kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu
finansowego obejmujàcego bie˝àce dochody i pozo-
sta∏oÊci Êrodków z okresów poprzednich.

4. Ârodki pieni´˝ne gromadzone na wydzielonym
rachunku bankowym, o których mowa w ust. 1, w za-
le˝noÊci od potrzeb wskazanych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych mogà byç przekazy-
wane na wydzielony rachunek bankowy do innej jed-
nostki bud˝etowej majàcej siedzib´ poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, podleg∏ej temu ministrowi.
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Art. 164. 1. Wydatki nieprzewidziane, których obo-
wiàzkowe p∏atnoÊci wynikajà z tytu∏ów wykonaw-
czych, wyroków sàdowych lub ugód, mogà byç doko-
nywane bez wzgl´du na poziom Êrodków finanso-
wych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana
planu wydatków powinna nastàpiç w trybie przenie-
sieƒ wydatków z innych podzia∏ek klasyfikacji wydat-
ków lub z rezerw celowych.

2. Do przeniesieƒ, o których mowa w ust. 1, 
nie stosuje si´ ograniczeƒ wynikajàcych z art. 171
ust. 1—5.

Art. 165. 1. Wydatki na obs∏ug´ d∏ugu Skarbu Paƒ-
stwa sà dokonywane przed innymi wydatkami bud˝e-
tu paƒstwa.

2. Minister Finansów mo˝e dokonywaç przenie-
sieƒ wydatków planowanych na obs∏ug´ d∏ugu Skar-
bu Paƒstwa mi´dzy cz´Êciami bud˝etu paƒstwa,
w których ujmuje si´ obs∏ug´ d∏ugu zagranicznego
Skarbu Paƒstwa oraz obs∏ug´ d∏ugu krajowego Skar-
bu Paƒstwa.

Art. 166. 1. Ârodki finansowe uzyskane przez Mini-
stra Finansów z tytu∏u transakcji finansowych na in-
strumentach pochodnych, polegajàcych na wymianie
p∏atnoÊci odsetkowych, pomniejszajà wydatki zwiàza-
ne z obs∏ugà d∏ugu Skarbu Paƒstwa.

2. Ârodki finansowe uzyskane przez Ministra
Finansów z tytu∏u transakcji finansowych na instru-
mentach pochodnych, polegajàcych na wymianie
p∏atnoÊci kapita∏owych, pomniejszajà rozchody.

Art. 167. 1. Wp∏aty Êrodków w∏asnych Unii Euro-
pejskiej do jej bud˝etu dokonywane sà w terminach
i wysokoÊci wynikajàcych z umowy mi´dzynarodo-
wej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku gdy w trakcie roku bud˝etowego
— w wyniku zmian wprowadzonych w bud˝ecie ogól-
nym Unii Europejskiej — wp∏ata Êrodków w∏asnych,
o których mowa w ust. 1, ulegnie zwi´kszeniu i nie b´-
dzie mo˝liwe pokrycie zwi´kszonych Êrodków z re-
zerw celowych, Rada Ministrów przedstawia sejmo-
wej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu propozycje
sfinansowania zwi´kszonego wydatku.

3. W pierwszej kolejnoÊci na cel, o którym mowa
w ust. 2, przeznacza si´:

1) wydatki zablokowane na podstawie art. 177;

2) niepodzielone rezerwy celowe.

4. Pozytywna opinia sejmowej komisji w∏aÊciwej
do spraw bud˝etu o propozycjach sfinansowania
zwi´kszonych wp∏at Êrodków w∏asnych Unii Europej-
skiej oznacza:

1) upowa˝nienie dla Ministra Finansów do przenie-
sienia wydatków mi´dzy cz´Êciami i dzia∏ami
w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) zgod´ na zmian´ przeznaczenia rezerw celowych
bez stosowania trybu okreÊlonego w art. 154
ust. 9 w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

3) upowa˝nienie dla Rady Ministrów do dokonania
przeniesienia planowanych wydatków mi´dzy
cz´Êciami i dzia∏ami bud˝etu paƒstwa — w przy-
padku innych wydatków.

Art. 168. 1. Dotacje udzielone z bud˝etu paƒstwa
w cz´Êci niewykorzystanej do koƒca roku bud˝etowe-
go lub w terminie okreÊlonym w rozporzàdzeniu wy-
danym na podstawie art. 181 ust. 3 podlegajà zwroto-
wi do bud˝etu paƒstwa odpowiednio do dnia
31 stycznia nast´pnego roku albo w terminie 21 dni
od dnia okreÊlonego w tym rozporzàdzeniu, z zastrze-
˝eniem art. 151 ust. 2 pkt 6.

2. Dotacje udzielone z bud˝etu paƒstwa na realiza-
cj´ zadaƒ za granicà w cz´Êci niewykorzystanej do
koƒca roku bud˝etowego podlegajà zwrotowi do bud-
˝etu paƒstwa do dnia 28 lutego nast´pnego roku.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie okreÊ-
lonym w ust. 1 lub 2 nalicza si´ odsetki w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, poczàwszy
od dnia nast´pujàcego po dniu, w którym up∏ynà∏ ter-
min zwrotu dotacji.

4. Wykorzystanie dotacji nast´puje przez zap∏at´
za zrealizowane zadania, na które dotacja by∏a udzie-
lona. Przekazanie Êrodków na rachunek beneficjenta
nie oznacza wykorzystania dotacji.

5. W przypadku gdy odr´bne przepisy stanowià
o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzy-
stanie nast´puje przez realizacj´ celów wskazanych
w tych przepisach.

6. Dotacje celowe przyznane jednostkom samorzà-
du terytorialnego na realizacj´ zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami, w cz´Êci niewykorzystanej w danym roku,
podlegajà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa w cz´Êci,
w jakiej zadanie nie zosta∏o wykonane, w terminie
okreÊlonym w ust. 1.

Art. 169. 1. Dotacje udzielone z bud˝etu paƒstwa: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci

— podlegajà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa wraz
z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏o-
Êci podatkowych, w ciàgu 15 dni od dnia stwierdze-
nia okolicznoÊci, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokoÊci
sà dotacje otrzymane z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci
wy˝szej ni˝ okreÊlona w odr´bnych przepisach, umo-
wie lub wy˝szej ni˝ niezb´dna na dofinansowanie lub
finansowanie dotowanego zadania.

3. Dotacjami nienale˝nymi sà dotacje udzielone
bez podstawy prawnej.

4. Zwrotowi do bud˝etu paƒstwa podlega ta cz´Êç
dotacji, która zosta∏a wykorzystana niezgodnie z prze-
znaczeniem, nienale˝nie udzielona lub pobrana
w nadmiernej wysokoÊci.
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5. Odsetki od dotacji podlegajàcych zwrotowi do
bud˝etu paƒstwa nalicza si´, poczàwszy od dnia:

1) przekazania z bud˝etu paƒstwa dotacji wykorzy-
stanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia nieprawid∏owego naliczenia lub nie-
nale˝nego pobrania dotacji

— z zastrze˝eniem, ˝e je˝eli dotacja stanowi pomoc
publicznà, w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu usta-
nawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, odsetki nalicza
si´ od dnia przekazania dotacji beneficjentowi.

6. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji
w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 150
pkt 5, art. 151 ust. 2 pkt 6, art. 168 ust. 1 i 2, organ lub
inny dysponent cz´Êci bud˝etowej, który udzieli∏ dota-
cji, wydaje decyzj´ okreÊlajàcà kwot´ przypadajàcà do
zwrotu i termin, od którego nalicza si´ odsetki.

Art. 170. 1. Zmiany kwot dotacji celowych na zada-
nia zlecone jednostkom samorzàdu terytorialnego
mogà nast´powaç w terminie do dnia 15 listopada ro-
ku bud˝etowego, a zmiany kwot dotacji na dofinanso-
wanie zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego — do dnia 30 listopada roku bud˝etowego.

2. Terminy okreÊlone w ust. 1 nie obowiàzujà
w przypadku:

1) dofinansowania zadaƒ jednostek samorzàdu tery-
torialnego realizowanych w zwiàzku ze zdarze-
niem losowym lub finansowania zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa;

2) uprzedniego udzielenia zapewnienia finansowa-
nia lub dofinansowania z bud˝etu paƒstwa.

Art. 171. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych mogà
dokonywaç przeniesieƒ wydatków mi´dzy rozdzia∏a-
mi i paragrafami klasyfikacji wydatków, z zastrze˝e-
niem ust. 5, w ramach danej cz´Êci i dzia∏u bud˝etu
paƒstwa.

2. Przeniesienie polegajàce na zmniejszeniu lub
zwi´kszeniu wydatków przeznaczonych na realizacj´
programów finansowanych z udzia∏em Êrodków euro-
pejskich wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego, z zastrze˝eniem art. 194
ust. 5 i 6. 

3. Przeniesienie polegajàce na zmniejszeniu lub
zwi´kszeniu wydatków majàtkowych jednorazowo
o kwot´ powy˝ej 100 tys. z∏ wymaga zgody Ministra
Finansów, z zastrze˝eniem ust. 4. O przeniesieniach
wydatków majàtkowych dokonanych poni˝ej tej kwo-
ty dysponenci cz´Êci bud˝etowych informujà nie-
zw∏ocznie Ministra Finansów.

4. W przypadku wydatków na inwestycje budow-
lane, ka˝de przeniesienie polegajàce na zmniejszeniu
lub zwi´kszeniu tych wydatków wymaga zgody Mini-
stra Finansów.

5. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych mogà upowa˝-
niç kierowników podleg∏ych jednostek do dokonywa-
nia przeniesieƒ wydatków w obr´bie jednego rozdzia-
∏u.

6. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 5, nie
obejmuje przenoszenia wydatków, na dokonanie któ-
rych wymagana jest zgoda ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego lub Ministra Finansów.

7. Przeniesienia wydatków, o których mowa
w ust. 1 i 5, nie mogà zwi´kszaç planowanych wydat-
ków na uposa˝enia i wynagrodzenia ze stosunku pra-
cy, o ile odr´bne ustawy nie stanowià inaczej.

8. Przepisy ust. 1—7 nie majà zastosowania do po-
dzia∏u rezerw bud˝etu paƒstwa.

9. Ministrowie b´dàcy dysponentami wi´cej ni˝
jednej cz´Êci bud˝etowej mogà dokonywaç przenie-
sieƒ wydatków mi´dzy cz´Êciami w ramach jednego
dzia∏u i rozdzia∏u bud˝etu paƒstwa. O podj´tych decy-
zjach ministrowie informujà niezw∏ocznie Rad´ Mini-
strów. Rada Ministrów mo˝e uchyliç decyzj´ ministra. 

Art. 172. 1. W razie zniesienia lub przekszta∏cenia
ministerstwa Prezes Rady Ministrów mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, dokonywaç przeniesienia planowa-
nych dochodów i wydatków bud˝etowych mi´dzy
cz´Êciami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przezna-
czenia Êrodków publicznych wynikajàcego z ustawy
bud˝etowej.

2. Prezes Rady Ministrów w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w ust. 1, mo˝e okreÊliç dla utworzonego
lub przekszta∏conego ministerstwa kwoty wynagro-
dzeƒ w podziale na cz´Êci i dzia∏y bud˝etu paƒstwa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ w przy-
padku zniesienia lub przekszta∏cenia, b´dàcych dys-
ponentami cz´Êci bud˝etowych, organów, urz´dów
i jednostek organizacyjnych podleg∏ych Prezesowi Ra-
dy Ministrów albo ministrowi lub przez nich nadzoro-
wanych.

Art. 173. 1. Ârodki z bud˝etu paƒstwa przeznaczo-
ne na finansowanie programów wieloletnich nie mo-
gà byç, z zastrze˝eniem ust. 2, wykorzystane na inne
cele.

2. Niewykorzystane Êrodki na finansowanie pro-
gramów wieloletnich Rada Ministrów mo˝e przezna-
czyç na finansowanie innych programów wieloletnich
lub zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa.

Art. 174. Minister Finansów sprawuje ogólnà kon-
trol´:

1) realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów bud˝etu paƒstwa;

2) efektywnoÊci i skutecznoÊci realizacji bud˝etu
w uk∏adzie zadaniowym;

3) wykorzystania Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2;

4) poziomu deficytu sektora finansów publicznych.

Art. 175. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych spra-
wujà nadzór i kontrol´:

1) nad ca∏oÊcià gospodarki finansowej podleg∏ych
im jednostek organizacyjnych, w tym nad dokony-
waniem przez te jednostki wst´pnej oceny celo-
woÊci poniesionych wydatków oraz realizacjà w∏a-
Êciwych procedur;

2) wykorzystania dotacji udzielonych z bud˝etu paƒ-
stwa;
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3) realizacji zadaƒ finansowanych z bud˝etu paƒ-
stwa;

4) efektywnoÊci i skutecznoÊci realizacji planów
w uk∏adzie zadaniowym na podstawie mierników
stopnia realizacji celów.

2. Przedmiotem nadzoru i kontroli, o których mo-
wa w ust. 1, jest w szczególnoÊci:

1) prawid∏owoÊç i terminowoÊç pobierania docho-
dów;

2) zgodnoÊç wydatków z planowanym przeznacze-
niem;

3) prawid∏owoÊç wykorzystania Êrodków finanso-
wych, w tym zakres zrealizowanych zadaƒ;

4) wysokoÊç i terminy przekazywania dotacji;

5) prawid∏owoÊç wykorzystania dotacji udzielonych
z bud˝etu paƒstwa, pod wzgl´dem zgodnoÊci
z przeznaczeniem oraz wysokoÊci wykorzystanej
dotacji a stopniem realizacji zadaƒ przewidzianych
do sfinansowania dotacjà z bud˝etu paƒstwa.

3. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych ustalajà, w tym
w odniesieniu do podleg∏ych jednostek organizacyj-
nych, sposób dokonywania wydatków przy wykorzy-
staniu s∏u˝bowych kart p∏atniczych, w szczególnoÊci:

1) funkcje, stanowiska i zakres obowiàzków s∏u˝bo-
wych uprawniajàcych do korzystania ze s∏u˝bowej
karty p∏atniczej;

2) tryb i warunki przyznawania s∏u˝bowej karty p∏at-
niczej i ustalania wysokoÊci miesi´cznych limitów
wydatków;

3) rodzaje towarów i us∏ug, za które mo˝e byç doko-
nywana zap∏ata za pomocà s∏u˝bowej karty p∏atni-
czej;

4) przypadki, kiedy mo˝e byç dokonana wyp∏ata go-
tówki za pomocà s∏u˝bowej karty p∏atniczej;

5) sposób prowadzenia ewidencji wydanych s∏u˝bo-
wych kart p∏atniczych;

6) sposób i terminy rozliczania p∏atnoÊci dokona-
nych przy wykorzystaniu s∏u˝bowej karty p∏atni-
czej.

Art. 176. 1. Minister Finansów mo˝e dokonaç oce-
ny planowania i gospodarowania Êrodkami publicz-
nymi w jednostkach sektora finansów publicznych,
z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa w art. 139
ust. 2, i jednostek samorzàdu terytorialnego.

2. Ocen´, o której mowa w ust. 1, przeprowadzajà
osoby upowa˝nione przez Ministra Finansów.

3. Podczas przeprowadzania oceny planowania
i gospodarowania Êrodkami publicznymi osoby upo-
wa˝nione przez Ministra Finansów kierujà si´ wska-
zówkami zawartymi w standardach audytu wewn´trz-
nego, o których mowa w art. 273 ust. 1.

4. Osoby upowa˝nione przez Ministra Finansów
majà prawo wst´pu do pomieszczeƒ jednostki oraz
wglàdu do wszelkich dokumentów, informacji i da-
nych oraz do innych materia∏ów zwiàzanych z funk-
cjonowaniem jednostki, w tym zawartych na elektro-

nicznych noÊnikach danych, jak równie˝ do wykony-
wania z nich kopii, odpisów, wyciàgów, zestawieƒ lub
wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej.

5. Pracownicy jednostki, w której przeprowadzana
jest ocena, sà obowiàzani udzielaç informacji i wyjaÊ-
nieƒ, a tak˝e potwierdzaç kopie, odpisy, wyciàgi lub
zestawienia, o których mowa w ust. 4.

Art. 177. 1. W przypadku stwierdzenia:

1) niegospodarnoÊci w okreÊlonych jednostkach,

2) opóênieƒ w realizacji zadaƒ,

3) nadmiaru posiadanych Êrodków,

4) naruszenia zasad gospodarki finansowej, o któ-
rych mowa w art. 162

— mo˝e byç podj´ta decyzja o blokowaniu planowa-
nych wydatków bud˝etowych.

2. Blokowanie planowanych wydatków bud˝eto-
wych oznacza okresowy lub obowiàzujàcy do koƒca
roku zakaz dysponowania cz´Êcià lub ca∏oÊcià plano-
wanych wydatków.

3. Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków,
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1, podejmujà:

1) Minister Finansów — w zakresie ca∏ego bud˝etu
paƒstwa, z wy∏àczeniem jednostek, o których mo-
wa w art. 139 ust. 2;

2) dysponenci cz´Êci bud˝etowych — w zakresie ich
cz´Êci bud˝etu paƒstwa.

4. O decyzjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dys-
ponenci cz´Êci bud˝etowych niezw∏ocznie informujà
Ministra Finansów.

5. W decyzjach, o których mowa w ust. 3, mo˝e
byç zawarty wykaz wydatków, które nie mogà byç do-
konywane.

6. Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnej
opinii sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu,
mo˝e utworzyç nowà rezerw´ celowà i przenieÊç do
tej rezerwy kwoty wydatków zablokowane na podsta-
wie ust. 1 pkt 2 i 3.

7. Rezerw´, o której mowa w ust. 6, przeznacza si´
na sfinansowanie zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa lub na
cele osobno wskazane w ustawie bud˝etowej.

8. Minister Finansów informuje niezw∏ocznie Rad´
Ministrów o przyczynach podj´cia decyzji, o których
mowa w ust. 3 pkt 1. Rada Ministrów mo˝e uchyliç de-
cyzj´ Ministra Finansów w terminie 30 dni od dnia po-
informowania o podj´ciu decyzji.

Art. 178. 1. W przypadku stwierdzenia okoliczno-
Êci, o których mowa w art. 177 ust. 1, dotyczàcych wy-
datkowania Êrodków przeznaczonych na programy
finansowane z udzia∏em Êrodków europejskich, z wy-
∏àczeniem programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
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Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, Mini-
ster Finansów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego, mo˝e utworzyç nowà
rezerw´ celowà i przenieÊç do niej zablokowane kwo-
ty wydatków, po poinformowaniu sejmowej komisji
w∏aÊciwej do spraw bud˝etu.

2. Rezerw´, o której mowa w ust. 1, przeznacza si´
na te programy, w których realizacji nie wyst´pujà
opóênienia.

Art. 179. 1. W przypadku zagro˝enia realizacji
ustawy bud˝etowej mo˝e nastàpiç blokowanie na
czas oznaczony planowanych wydatków bud˝etu paƒ-
stwa.

2. Blokowanie planowanych wydatków bud˝etu
paƒstwa, o którym mowa w ust. 1, oznacza wstrzyma-
nie przekazywania Êrodków na realizacj´ zadaƒ finan-
sowanych z bud˝etu paƒstwa lub okresowy albo obo-
wiàzujàcy do koƒca roku zakaz dysponowania cz´Êcià
lub ca∏oÊcià planowanych wydatków.

3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie mo˝e
dotyczyç subwencji ogólnej dla samorzàdu terytorial-
nego.

4. Rada Ministrów po uzyskaniu pozytywnej opinii
sejmowej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu podej-
muje, w drodze rozporzàdzenia, decyzj´ o blokowaniu
wydatków.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, Ra-
da Ministrów okreÊla w szczególnoÊci:

1) cz´Êç bud˝etu paƒstwa,

2) ∏àcznà kwot´ wydatków, która podlega blokowa-
niu

— uwzgl´dniajàc stopieƒ zagro˝enia realizacji po-
szczególnych zadaƒ oraz stopieƒ zagro˝enia realiza-
cji ustawy bud˝etowej.

6. Szczegó∏owà klasyfikacj´ wydatków, które pod-
legajà blokowaniu, ustala dysponent cz´Êci bud˝eto-
wej.

Art. 180. W przypadku wprowadzenia stanu nad-
zwyczajnego na terytorium paƒstwa lub na jego cz´-
Êci Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
dokonywaç przeniesienia planowanych wydatków
bud˝etowych mi´dzy cz´Êciami i dzia∏ami bud˝etu
paƒstwa w celu realizacji zadaƒ wynikajàcych z prze-
pisów dotyczàcych wprowadzenia tego stanu.

Art. 181. 1. Niezrealizowane kwoty wydatków bud-
˝etu paƒstwa wygasajà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 9,
z up∏ywem roku bud˝etowego.

2. Nie póêniej ni˝ do dnia 15 grudnia roku bud˝e-
towego Rada Ministrów mo˝e ustaliç, w drodze roz-
porzàdzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmo-
wej komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu, wykaz oraz
plan finansowy wydatków, do których nie stosuje si´
przepisów ust. 1, w szczegó∏owoÊci okreÊlonej
w art. 116 ust. 2, i ostateczny termin ich dokonania,
nie d∏u˝szy ni˝ 31 marca nast´pnego roku bud˝etowe-
go.

3. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 2, Rada Ministrów uwzgl´dni terminy zakoƒ-
czenia procedur wynikajàcych z przepisów o zamó-
wieniach publicznych, stopieƒ zaawansowania reali-
zacji programów wieloletnich, a w przypadku wydat-
ków inwestycyjnych — zrealizowany, ale niezafakturo-
wany zakres zadaƒ rzeczowych danej inwestycji.

4. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie mogà
byç uj´te wydatki, które w toku realizacji bud˝etu zo-
sta∏y zwi´kszone w trybie art. 171 ust. 3 oraz art. 173
ust. 2.

5. Ârodki finansowe na wydatki, o których mowa
w ust. 2, Minister Finansów, do dnia 31 grudnia roku
bud˝etowego, przekazuje na wyodr´bniony rachunek
wydatków centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu
paƒstwa

6. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 2, mo˝e:

1) wskazaç Êrodki finansowe przeznaczone na:

a) integracj´ spo∏ecznà,

b) popraw´ jakoÊci kszta∏cenia,

c) rozwój potencja∏u adaptacyjnego pracowników
i przedsi´biorstw

— w ramach realizacji programów wspó∏finanso-
wanych z udzia∏em Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego, do których nie stosuje si´ przepisów
ust. 5, uwzgl´dniajàc rodzaje beneficjentów, ro-
dzaje projektów oraz procedury stosowane przy
ich realizacji;

2) wskazaç, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, Êrodki finansowe przeznaczone na realizacj´
programów wspó∏finansowanych z udzia∏em
Êrodków europejskich innych ni˝ wymienione
w pkt 1, do których nie stosuje si´ przepisów
ust. 5, uwzgl´dniajàc rodzaje beneficjentów reali-
zujàcych projekty, rodzaje projektów oraz proce-
dury stosowane przy ich realizacji, majàc na uwa-
dze sprawne funkcjonowanie programu, projektu
lub zadania.

7. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 6, po-
zostajà na rachunkach beneficjentów realizujàcych
projekty lub zadania z udzia∏em Êrodków europejskich
i mogà byç wydatkowane w terminach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2.

8. Ârodki finansowe niewykorzystane w terminie
okreÊlonym przez Rad´ Ministrów podlegajà przeka-
zaniu na dochody bud˝etu paƒstwa na wyodr´bniony
rachunek dochodów centralnego rachunku bie˝àcego
bud˝etu paƒstwa w terminie 21 dni od dnia okreÊlo-
nego w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
ust. 2.

9. Minister Finansów mo˝e, na wniosek dyspo-
nenta cz´Êci bud˝etowej, wyraziç zgod´ na regulowa-
nie zobowiàzaƒ wymagalnych wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku ubieg∏ego w ci´˝ar planu wydatków
tego roku w terminie do 9 dni roboczych roku nast´p-
nego.
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Art. 182. 1. Wykonanie ustawy bud˝etowej podle-
ga kontroli Sejmu.

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwy˝-
szej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku
nast´pnego, roczne sprawozdanie z wykonania usta-
wy bud˝etowej oraz:

1) sprawozdanie o dochodach i wydatkach zwiàza-
nych z zadaniami z zakresu administracji rzàdo-
wej, realizowanymi przez jednostki samorzàdu te-
rytorialnego, i innymi zadaniami zleconymi jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego odr´bnymi
ustawami;

2) zbiorczà informacj´ o wykonaniu bud˝etów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego;

3) ocen´ realizacji za∏o˝eƒ makroekonomicznych;

4) ocen´ przebiegu prywatyzacji majàtku Skarbu
Paƒstwa;

5) informacj´ o wykonaniu wydatków w uk∏adzie za-
daniowym.

3. Sprawozdanie z wykonania ustawy bud˝etowej
powinno zawieraç:

1) dochody, wydatki oraz nadwy˝k´ albo deficyt sek-
tora finansów publicznych;

2) dochody i wydatki wynikajàce z zamkni´ç rachun-
ków bud˝etu paƒstwa, sporzàdzone wed∏ug szcze-
gó∏owoÊci i uk∏adu ustawy bud˝etowej;

3) przychody i koszty paƒstwowych funduszy celo-
wych;

4) przychody i koszty agencji wykonawczych;

5) przychody i koszty instytucji gospodarki bud˝eto-
wej;

6) przychody i koszty jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 14. 

4. Do sprawozdania do∏àcza si´: 

1) omówienie wykonania bud˝etu paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem ró˝nic mi´dzy wielkoÊciami
uchwalonymi a wykonanymi;

2) informacj´ o realizacji wydatków, które nie wyga-
s∏y z up∏ywem roku bud˝etowego;

3) omówienie wielkoÊci Êrodków w∏asnych Unii 
Europejskiej, z uwzgl´dnieniem ró˝nic mi´dzy
wielkoÊciami uchwalonymi a wykonanymi;

4) informacje dotyczàce otrzymanych i wydatkowa-
nych Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3;

5) informacj´ o przebiegu wykonania Wieloletniego
Planu Finansowego Paƒstwa.

5. Zbiorcza informacja o wykonaniu bud˝etów jed-
nostek samorzàdu terytorialnego powinna zawieraç,
odr´bnie dla ka˝dego stopnia jednostki samorzàdu te-
rytorialnego:

1) zestawienie dochodów wed∏ug wa˝niejszych êró-
de∏;

2) zestawienie wydatków wed∏ug dzia∏ów;

3) zestawienie wydatków wed∏ug wa˝niejszych ro-
dzajów wydatków;

4) zestawienie przychodów i kosztów samorzàdo-
wych zak∏adów bud˝etowych;

5) omówienie wykonania bud˝etów jednostek samo-
rzàdu terytorialnego;

6) kwot´ nadwy˝ki albo deficytu jednostek samorzà-
du terytorialnego.

6. Informacja o wykonaniu wydatków w uk∏adzie
zadaniowym, z wyodr´bnieniem wydatków na inwe-
stycje i dotacji na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji oraz wydatków na pro-
gramy wieloletnie, powinna zawieraç:

1) omówienie realizacji planu wydatków w uk∏adzie
zadaniowym, w tym realizacji za∏o˝onych celów;

2) zestawienie planowanych i poniesionych wydat-
ków na realizacj´ zadaƒ;

3) zestawienie planowanych i poniesionych wydat-
ków na realizacj´ podzadaƒ;

4) zestawienie planowanych i osiàgni´tych wartoÊci
mierników stopnia realizacji celów.

7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Ra-
da Ministrów do∏àcza:

1) sprawozdanie dotyczàce przestrzegania zasady
stanowiàcej, ˝e kwota paƒstwowego d∏ugu
publicznego nie mo˝e przekroczyç 60 % wartoÊci
rocznego produktu krajowego brutto w danym ro-
ku bud˝etowym;

2) informacj´ dotyczàcà d∏ugu, por´czeƒ i gwarancji
sektora finansów publicznych, o których mowa
w art. 38.

Art. 183. Minister Finansów przedstawia sejmowej
komisji w∏aÊciwej do spraw bud˝etu i Najwy˝szej Izbie
Kontroli informacj´ o przebiegu wykonania ustawy
bud˝etowej za pierwsze pó∏rocze w terminie do dnia
10 wrzeÊnia tego roku.

Rozdzia∏ 6 

Wykonywanie bud˝etu Êrodków europejskich

Art. 184. 1. Wydatki zwiàzane z realizacjà progra-
mów i projektów finansowanych ze Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, sà dokonywane
zgodnie z procedurami okreÊlonymi w umowie mi´-
dzynarodowej lub innymi procedurami obowiàzujàcy-
mi przy ich wykorzystaniu.

2. Przy wydatkowaniu Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. c i d, a tak˝e
Êrodków przeznaczonych na realizacj´ programów
finansowanych z tych Êrodków, stosuje si´ odpowied-
nio zasady rozliczania okreÊlone dla dotacji z bud˝etu
paƒstwa.
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Art. 185. W trakcie wykonywania bud˝etu Êrod-
ków europejskich wydatki dokonywane w ramach
p∏atnoÊci sà klasyfikowane w podziale na cz´Êci, dzia-
∏y, rozdzia∏y i paragrafy klasyfikacji wydatków.

Art. 186. Wydatki na realizacj´ programów i projek-
tów finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogà byç przeznaczone na:

1) realizacj´ projektów przez jednostki bud˝etowe;

2) p∏atnoÊci w ramach programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich;

3) dotacje celowe dla beneficjentów;

4) realizacj´ projektów finansowanych w ramach
Programu Ârodki PrzejÊciowe;

5) realizacj´ Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z od-
r´bnymi ustawami.

Art. 187. Za obs∏ug´ p∏atnoÊci w ramach progra-
mów finansowanych z udzia∏em Êrodków europej-
skich, zwanych dalej „p∏atnoÊciami”, odpowiada
Minister Finansów.

Art. 188. 1. Podstawà dokonania p∏atnoÊci na rzecz
beneficjenta jest zlecenie p∏atnoÊci wystawione przez
instytucj´, z którà beneficjent zawar∏ umow´ o do-
finansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dyspo-
nenta cz´Êci bud˝etowej na dokonanie p∏atnoÊci, z za-
strze˝eniem, ˝e w przypadku gdy projekt realizuje in-
stytucja zarzàdzajàca lub instytucja poÊredniczàca b´-
dàca zarzàdem województwa lub przez zarzàd woje-
wództwa upowa˝niona, zlecenia p∏atnoÊci sà wysta-
wiane przez zarzàd województwa. 

2. Dysponent cz´Êci bud˝etowej mo˝e upowa˝niç
na piÊmie instytucj´, o której mowa w ust. 1, do wy-
dawania zgody na dokonywanie p∏atnoÊci.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do decy-
zji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4
lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia-
∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego.

4. Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje
w∏aÊciwego dysponenta cz´Êci bud˝etowej o zlece-
niach p∏atnoÊci przekazywanych do Banku Gospodar-
stwa Krajowego, a w przypadku programów finanso-
wanych z udzia∏em Êrodków europejskich, dla których
instytucjà zarzàdzajàcà lub poÊredniczàcà jest zarzàd
województwa, tak˝e zarzàd województwa. 

5. P∏atnoÊci mogà byç przekazywane na rachunek
beneficjenta, podmiotu upowa˝nionego przez benefi-
cjenta lub wykonawcy.

6. Minister Finansów, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw rybo∏ówstwa,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór zlecenia p∏atnoÊci,

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczàcych
p∏atnoÊci,

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania infor-
macji przez instytucj´, o której mowa w ust. 1, do
dysponenta cz´Êci bud˝etowej lub do zarzàdu wo-
jewództwa

— majàc na wzgl´dzie sprawnoÊç realizacji p∏atno-
Êci, wymogi prowadzenia przez dysponentów cz´Êci
bud˝etowych ewidencji ksi´gowej wydatków w ra-
mach programów oraz zapewnienie skutecznej kon-
troli nad Êrodkami przekazanymi do Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

Art. 189. 1. Zlecenie p∏atnoÊci mo˝e dotyczyç kwo-
ty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z kryteriami
okreÊlonymi na podstawie ustawy o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, a w przypadku programu
finansowanego z udzia∏em Êrodków Europejskiego
Funduszu Rybackiego — na podstawie ustawy z dnia
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego roz-
woju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego
Funduszu Rybackiego, wynikajàcej z wniosku o p∏at-
noÊç, zweryfikowanego pozytywnie przez instytucj´,
o której mowa w art. 188 ust. 1.

2. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, mo-
˝e wystawiç zlecenie dokonania p∏atnoÊci zaliczkowej
dla beneficjenta przed z∏o˝eniem przez beneficjenta
wniosku o p∏atnoÊç. 

3. W przypadku niez∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç na
kwot´ lub w terminie, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie ust. 4, od Êrodków pozosta-
∏ych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki,
nalicza si´ odsetki jak dla zaleg∏oÊci podatkowych,
liczone od dnia przekazania Êrodków do dnia z∏o˝enia
wniosku o p∏atnoÊç.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego w porozumieniu z Ministrem Finansów, a w za-
kresie Êrodków europejskich przeznaczonych na reali-
zacj´ programów finansowanych z udzia∏em Êrodków
Europejskiego Funduszu Rybackiego — tak˝e w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rybo∏ów-
stwa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
udzielania oraz rozliczania zaliczek, a tak˝e terminy
sk∏adania wniosków o p∏atnoÊç oraz ich zakres,
uwzgl´dniajàc rodzaje beneficjentów i sposób wdra-
˝ania dzia∏aƒ w ramach programu finansowanego
z udzia∏em Êrodków europejskich.

Art. 190. W przypadku gdy beneficjentem projektu
finansowanego ze Êrodków europejskich jest jednost-
ka sektora finansów publicznych, ka˝dy wydatek kwa-
lifikowalny powinien zostaç uj´ty we wniosku o p∏at-
noÊç przekazywanym w∏aÊciwej instytucji w terminie
do 3 miesi´cy od dnia jego poniesienia.

Art. 191. 1. Instytucja, o której mowa w art. 188
ust. 1, przekazuje dysponentowi cz´Êci bud˝etowej
lub do zarzàdu województwa, w terminie do 5 dnia
ka˝dego miesiàca, zbiorcze harmonogramy wydat-
ków wynikajàcych z podpisanych umów, o których
mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego roz-
woju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego
Funduszu Rybackiego.
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2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do de-
cyzji, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4
lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia-
∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Art. 192. 1. Minister Finansów przekazuje na ra-
chunki w Banku Gospodarstwa Krajowego Êrodki na
p∏atnoÊci na rzecz beneficjentów, a w przypadku
Wspólnej Polityki Rolnej — na rzecz agencji p∏atni-
czych, o których mowa w odr´bnych ustawach.

2. Kwota Êrodków, o których mowa w ust. 1, nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ ∏àczny limit wydatków dla pro-
gramów finansowanych z udzia∏em Êrodków europej-
skich, okreÊlony w bud˝ecie Êrodków europejskich.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e prowa-
dziç obs∏ug´ wyp∏at na wspó∏finansowanie realizacji
programów i projektów finansowanych z udzia∏em
Êrodków europejskich, w ramach umowy zawartej
z w∏aÊciwym dysponentem cz´Êci bud˝etowej.

4. W∏aÊciwy dysponent cz´Êci bud˝etowej mo˝e
zleciç Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywa-
nie wyp∏at, o których mowa w ust. 3, i przekazaç Êrod-
ki na rachunek prowadzony przez ten Bank.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego przekazuje Ministrowi Finansów kwartalne pro-
gnozy p∏atnoÊci w ramach programów finansowa-
nych z udzia∏em Êrodków europejskich w terminie do
15 dnia miesiàca poprzedzajàcego dany kwarta∏.
W odniesieniu do programu finansowanego ze Êrod-
ków Europejskiego Funduszu Rybackiego prognozy
przekazuje minister w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa,
a w odniesieniu do Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 4 — prognozy przekazuje minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju wsi oraz minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych.

6. Minister Finansów informuje ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw rybo∏ówstwa o kwocie Êrodków
wyp∏aconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
beneficjentom w ramach programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich, z wy∏àczeniem
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, w ter-
minie do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym dokonano p∏atnoÊci.

Art. 193. 1. Jednostki realizujàce program finanso-
wany z udzia∏em Êrodków europejskich mogà zacià-
gaç zobowiàzania, rozumiane jako suma limitów wy-
datków wynikajàcych z decyzji o dofinansowaniu lub
umów z beneficjentami programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich, do wysokoÊci ∏àcz-
nej kwoty wydatków okreÊlonych dla ca∏ego progra-
mu, z uwzgl´dnieniem wieloletnich limitów zobowià-
zaƒ i wydatków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2
lit. c.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do
koƒca miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu kwar-
ta∏u, informacje o wysokoÊci zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z zawartych z beneficjentami umów w ramach
poszczególnych programów, wysokoÊci Êrodków
przekazanych beneficjentom i planowanych do prze-
kazania do koƒca roku bud˝etowego.

3. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów
zaopiniowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego, mo˝e podjàç decyzj´ o wstrzy-
maniu zaciàgania zobowiàzaƒ w ramach danego pro-
gramu w przypadku zagro˝enia wykonania planu do-
chodów bud˝etu z tytu∏u realizacji programów finan-
sowanych ze Êrodków europejskich, okreÊlonych
w ustawie bud˝etowej.

4. Na wniosek instytucji zarzàdzajàcej minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozu-
mieniu z Ministrem Finansów, mo˝e wyraziç zgod´ na
zaciàgni´cie zobowiàzaƒ przekraczajàcych ∏àcznà
kwot´ wydatków programu, o której mowa w ust. 1.
O wyra˝onej zgodzie minister w∏aÊciwy do spraw roz-
woju regionalnego informuje Rad´ Ministrów.

Art. 194. 1. Minister Finansów, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego, za-
opiniowany przez w∏aÊciwego dysponenta cz´Êci
bud˝etowej, dokonuje przeniesieƒ mi´dzy cz´Êciami
i dzia∏ami bud˝etu paƒstwa wydatków przeznaczo-
nych na realizacj´ programów finansowanych z udzia-
∏em Êrodków europejskich, z wy∏àczeniem Europej-
skiego Funduszu Rybackiego oraz Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego mo˝e wystàpiç z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, tak˝e na wniosek w∏aÊciwego dysponenta
cz´Êci bud˝etowej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego niezw∏ocznie informuje Rad´ Ministrów o przy-
czynach wystàpienia z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku negatywnej opinii w∏aÊciwego
dysponenta cz´Êci bud˝etowej. Rada Ministrów mo˝e
uchyliç decyzj´ Ministra Finansów o przeniesieniu,
o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
poinformowania o podj´ciu decyzji.

4. W∏aÊciwy dysponent cz´Êci bud˝etowej mo˝e
dokonywaç przeniesieƒ pomi´dzy programami finan-
sowanymi z udzia∏em Êrodków europejskich w ra-
mach cz´Êci i dzia∏u klasyfikacji wydatków. Przeniesie-
nie wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego, z wy∏àczeniem Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego oraz Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4.

5. Minister Finansów na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju wsi lub ministra w∏aÊciwego
do spraw rynków rolnych dokonuje przeniesieƒ mi´-
dzy cz´Êciami i dzia∏ami w ramach wydatków z udzia-
∏em Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4.

6. W∏aÊciwy dysponent cz´Êci bud˝etowej mo˝e
dokonywaç przeniesieƒ w ramach cz´Êci i dzia∏u kla-
syfikacji wydatków z udzia∏em Êrodków, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 3 pkt 4.

Art. 195. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego sprawuje nadzór i kontrol´ nad realiza-
cjà programów finansowanych z udzia∏em Êrodków
europejskich, z wy∏àczeniem Êrodków Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 4.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych oraz minister
w∏aÊciwy do spraw rybo∏ówstwa sprawujà nadzór
i kontrol´ nad realizacjà programów finansowanych
odpowiednio z udzia∏em Êrodków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 4, i Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego.

Rozdzia∏ 7

Bankowa obs∏uga bud˝etu paƒstwa

Art. 196. 1. Dla obs∏ugi bud˝etu paƒstwa w zakre-
sie krajowych Êrodków finansowych sà prowadzone
nast´pujàce rachunki bankowe:

1) centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒstwa,
z wyodr´bnieniem rachunków dochodów i wydat-
ków bud˝etu paƒstwa oraz rachunków Êrodków
do sfinansowania po˝yczkowych potrzeb bud˝etu
paƒstwa;

2) rachunki bie˝àce paƒstwowych jednostek bud˝e-
towych, z wyodr´bnieniem rachunków dochodów
i wydatków;

3) rachunki bie˝àce urz´dów obs∏ugujàcych organy
podatkowe, dla gromadzenia dochodów bud˝etu
paƒstwa, z wyodr´bnieniem rachunków dla nie-
których rodzajów dochodów;

4) rachunki bie˝àce paƒstwowych funduszy celo-
wych, o ile odr´bne ustawy nie stanowià inaczej;

5) rachunki pomocnicze;

6) rachunki bie˝àce paƒstwowych jednostek bud˝e-
towych majàcych siedzib´ poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Obs∏ug´ bankowà bud˝etu paƒstwa w zakresie
rachunków bankowych wymienionych w ust. 1
pkt 1—5 prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank
Gospodarstwa Krajowego, z zastrze˝eniem ust. 3 i 6.

3. Wyboru podmiotu prowadzàcego obs∏ug´ ra-
chunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, dokonu-
je Minister Finansów, uwzgl´dniajàc niezb´dne wa-
runki techniczne i organizacyjne, które powinny byç
spe∏nione przez ten podmiot, jak równie˝ wp∏yw na
stan finansów publicznych w zwiàzku z podj´ciem
i prowadzeniem obs∏ugi tych rachunków. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e podjàç 
obs∏ug´ rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
nie wczeÊniej ni˝ z dniem przyj´cia przez Rzeczpospoli-
tà Polskà waluty euro.

5. Obs∏ug´ bankowà rachunków paƒstwowych
osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, mo-
˝e prowadziç Narodowy Bank Polski, Bank Gospodar-
stwa Krajowego lub inny bank. Wyboru banku innego
ni˝ Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa
Krajowego dla obs∏ugi tych rachunków dokonuje si´
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

6. Minister Finansów mo˝e dokonaç wyboru pod-
miotu prowadzàcego obs∏ug´ rachunków banko-
wych, wymienionych w ust. 1 pkt 5, dla niektórych ro-
dzajów rachunków pomocniczych.

Art. 197. 1. Dochody bud˝etu paƒstwa sà groma-
dzone odpowiednio na rachunkach urz´dów obs∏ugu-
jàcych organy podatkowe dla gromadzenia docho-
dów lub na rachunkach bie˝àcych dochodów paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych i przekazywane na
centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒstwa, którego
dysponentem jest Minister Finansów.

2. Wydatki bud˝etu paƒstwa sà dokonywane przez
dysponentów Êrodków bud˝etowych z ich rachunków
bie˝àcych wydatków ze Êrodków otrzymanych bezpo-
Êrednio lub za poÊrednictwem rachunku bie˝àcego
wydatków dysponenta nadrz´dnego z centralnego ra-
chunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa.

3. Niewykorzystane przez dysponentów Êrodków
bud˝etowych Êrodki, o których mowa w ust. 2, sà
przekazywane bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem
rachunku bie˝àcego wydatków dysponenta nadrz´d-
nego na centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒstwa.

4. Operacje z tytu∏u przychodów i rozchodów bud-
˝etu paƒstwa sà dokonywane na centralnym rachun-
ku bie˝àcym bud˝etu paƒstwa.

Art. 198. Minister Finansów, kierujàc si´ ogólnie
sprawowanà kontrolà realizacji dochodów i wydat-
ków bud˝etu paƒstwa, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób wykonywania bud˝etu paƒ-
stwa, w tym:

1) sposób i warunki ustanawiania przez dysponen-
tów cz´Êci bud˝etowych dysponentów drugiego
i trzeciego stopnia;

2) tryb i terminy przekazywania:
a) na centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒ-

stwa dochodów pobieranych przez urz´dy ob-
s∏ugujàce organy podatkowe i paƒstwowe jed-
nostki bud˝etowe z rachunków, o których mo-
wa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) z centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒ-
stwa Êrodków na rachunki, o których mowa
w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 3, z tytu∏u zwrotu nad-
p∏at dochodów, okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach, dokonywanych z tych rachunków,

c) z centralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒ-
stwa Êrodków na rachunki, o których mowa
w art. 196 ust. 1 pkt 2, w celu dokonywania wy-
datków przez te jednostki,

d) na centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒ-
stwa niewykorzystanych Êrodków, o których
mowa w art. 197 ust. 3,

e) na centralny rachunek bie˝àcy bud˝etu paƒ-
stwa Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2,

f) Êrodków pozosta∏ych po uregulowaniu zobo-
wiàzaƒ, o których mowa w art. 181 ust. 9.

Art. 199. 1. Obs∏uga bankowa rachunków bud˝etu
paƒstwa jest prowadzona w ramach umowy rachun-
ku bankowego.

2. W ramach obs∏ugi bankowej bud˝etu paƒstwa
podmiot prowadzàcy obs∏ug´ udost´pnia:

1) Ministrowi Finansów i Najwy˝szej Izbie Kontroli
informacje o stanach Êrodków na rachunkach,
o których mowa w art. 196 ust. 1,
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2) w∏aÊciwym dysponentom informacje o stanach
Êrodków w podleg∏ych im jednostkach, na rachun-
kach bie˝àcych, o których mowa w art. 196 ust. 1
pkt 2 i 3

— w zakresie i terminach okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu wydanym na podstawie ust. 3.

3. Minister Finansów, majàc na wzgl´dzie ujedno-
licenie zasad obs∏ugi rachunków bud˝etu paƒstwa
oraz kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia p∏ynnego
przep∏ywu informacji, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje i tryb dokonywania operacji na rachun-
kach, o których mowa w art. 196 ust. 1, oraz zakres
i terminy udost´pniania informacji, o których mowa
w ust. 2, w ramach prowadzonej obs∏ugi bankowej
bud˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli podmiotem prowadzàcym obs∏ug´ cen-
tralnego rachunku bie˝àcego bud˝etu paƒstwa jest
Narodowy Bank Polski, Minister Finansów, wydajàc
rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, zasi´ga opi-
nii Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Art. 200. 1. Obs∏ug´ bankowà p∏atnoÊci prowadzi
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy ra-
chunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

2. Minister Finansów przedstawia do zaopiniowa-
nia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regio-
nalnego oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rybo-
∏ówstwa projekt umowy, o której mowa w ust. 1.

Art. 201. Umowa rachunku bankowego, o której
mowa w art. 200 ust. 1, okreÊla w szczególnoÊci:

1) liczb´ i rodzaje prowadzonych rachunków banko-
wych;

2) wysokoÊç oprocentowania rachunków banko-
wych;

3) rodzaje sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i terminy ich sk∏adania;

4) tryb dokonywania kontroli zadaƒ realizowanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

5) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego
z tytu∏u realizowanych zadaƒ;

6) zakres odpowiedzialnoÊci Banku Gospodarstwa
Krajowego, w tym w szczególnoÊci za nietermino-
wà realizacj´ zadaƒ.

DZIA¸ IV

Ârodki europejskie i inne Êrodki 
pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych, 

niepodlegajàce zwrotowi 

Art. 202. 1. Ârodki pochodzàce z bud˝etu Unii Eu-
ropejskiej oraz niepodlegajàce zwrotowi Êrodki z po-
mocy udzielanej przez paƒstwa cz∏onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu sà gromadzo-
ne na wyodr´bnionych rachunkach bankowych.

2. Obs∏ug´ bankowà rachunków, o których mowa
w ust. 1, prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank
Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów ra-
chunku bankowego.

3. W ramach obs∏ugi, o której mowa w ust. 2, Na-
rodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowe-
go dokonujà wyp∏at na podstawie dyspozycji Ministra
Finansów lub jego pe∏nomocników, a w zakresie Êrod-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na
podstawie dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju regionalnego. 

Art. 203. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 pkt 6, stanowià dochody jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, przychody innych jednostek sek-
tora finansów publicznych lub jednostek spoza tego
sektora, je˝eli jednostki otrzyma∏y te Êrodki bezpo-
Êrednio od dawcy Êrodków, chyba ˝e mo˝liwoÊç
otrzymania tych Êrodków wynika z umowy mi´dzyna-
rodowej lub porozumienia mi´dzy organem admini-
stracji rzàdowej a dawcà Êrodków.

Art. 204. Ârodki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, sà przeznaczone wy∏àcznie na cele okreÊlone
w umowie mi´dzynarodowej, przepisach odr´bnych
lub deklaracji dawcy.

Art. 205. Minister Finansów przekazuje do central-
nej bazy danych Komisji Europejskiej, o której mowa
w art. 95 ust. 1 rozporzàdzenia Rady (WE, EURATOM)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie roz-
porzàdzenia finansowego majàcego zastosowanie do
bud˝etu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz. Urz.
UE L 248 z 16.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 74, z póên. zm.), in-
formacje dotyczàce podmiotów wymienionych
w art. 93 ust. 1 lit. e tego rozporzàdzenia.

Art. 206. 1. Szczegó∏owe warunki dofinansowania
projektu okreÊla umowa o dofinansowanie projektu,
o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrówno-
wa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em Eu-
ropejskiego Funduszu Rybackiego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okreÊ-
laç w szczególnoÊci:

1) opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przy-
znano Êrodki, i termin jego realizacji;

2) harmonogram dokonywania wydatków, obejmu-
jàcy okres co najmniej jednego kwarta∏u;

3) wysokoÊç przyznanych Êrodków; 

4) zobowiàzanie do poddania si´ kontroli i tryb kon-
troli realizacji projektu lub zadania;

5) termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentu-
alnych zaliczek;

6) formy zabezpieczeƒ nale˝ytego wykonania zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z umowy;

7) warunki rozwiàzania umowy ze wzgl´du na nie-
prawid∏owoÊci wyst´pujàce w trakcie realizacji
projektu;

8) warunki i terminy zwrotu Êrodków nieprawid∏owo
wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wy-
sokoÊci lub w sposób nienale˝ny.
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3. Aktualizacja harmonogramu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, nie wymaga zmiany umowy, o której
mowa w ust. 1.

4. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do be-
neficjenta programu finansowanego z udzia∏em Êrod-
ków europejskich, b´dàcego jednostkà sektora finan-
sów publicznych albo fundacjà, której jedynym funda-
torem jest Skarb Paƒstwa, a tak˝e do Banku Gospo-
darstwa Krajowego.

5. W przypadku gdy beneficjentem jest paƒstwo-
wa jednostka bud˝etowa, warunki, o których mowa
ust. 1, okreÊlone zostajà w porozumieniu. Przepis
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, z wyjàtkiem pkt 6 i 8.

Art. 207. 1. W przypadku gdy Êrodki przeznaczone
na realizacj´ programów finansowanych z udzia∏em
Êrodków europejskich sà:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184,

3) pobrane nienale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci

— podlegajà zwrotowi przez beneficjenta wraz z od-
setkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Êrod-
ków, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji,
o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji ra-
chunek bankowy, z zastrze˝eniem ust. 8 i 10. 

2. Zwrot Êrodków mo˝e zostaç dokonany przez po-
mniejszenie kolejnej p∏atnoÊci na rzecz beneficjenta
o kwot´ podlegajàcà zwrotowi. Instytucja, o której
mowa w art. 188 ust. 1, uwzgl´dnia t´ kwot´ w zlece-
niu p∏atnoÊci kierowanym do Banku Gospodarstwa
Krajowego. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3
nie stosuje si´.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do odse-
tek, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 189 ust. 3.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, benefi-
cjent zostaje wykluczony z mo˝liwoÊci otrzymania
Êrodków, o których mowa w ust. 1, je˝eli:

1) otrzyma∏ p∏atnoÊç na podstawie przedstawionych
jako autentyczne dokumentów podrobionych lub
przerobionych lub dokumentów potwierdzajàcych
nieprawd´ lub

2) na skutek okolicznoÊci le˝àcych po stronie benefi-
cjenta nie zrealizowa∏ pe∏nego zakresu rzeczowe-
go projektu w przypadku projektów infrastruktu-
ralnych lub nie zrealizowa∏ celu projektu, lub

3) nie zwróci∏ Êrodków w terminie, o którym mowa
w ust. 1, lub

4) okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, wystàpi∏y
wskutek pope∏nienia przest´pstwa przez benefi-
cjenta, partnera, podmiot upowa˝niony do doko-
nywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty
te nie sà osobami fizycznymi — osob´ uprawnio-
nà do wykonywania w ramach projektu czynnoÊci
w imieniu beneficjenta, przy czym fakt pope∏nie-
nia przest´pstwa przez wy˝ej wymienione pod-
mioty zosta∏ potwierdzony prawomocnym wyro-
kiem sàdowym. 

5. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4,
rozpoczyna si´ od dnia, kiedy decyzja, o której mowa
w ust. 9, sta∏a si´ ostateczna, zaÊ koƒczy si´ z up∏y-
wem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych Êrod-
ków. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4
pkt 1 i 4, zosta∏y stwierdzone po dniu, w którym decy-
zja, o której mowa w ust. 9, sta∏a si´ ostateczna, okres
wykluczenia rozpoczyna si´ od dnia stwierdzenia tych
okolicznoÊci, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Je˝eli zwrot Êrodków przez beneficjenta, o któ-
rym mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, zosta∏ dokonany w try-
bie okreÊlonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji,
o której mowa w ust. 9, okres wykluczenia okreÊlony
w ust. 4 rozpoczyna si´ od dnia stwierdzenia okolicz-
noÊci, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, a koƒczy
si´ z up∏ywem trzech lat liczonych od dnia dokonania
zwrotu Êrodków przez beneficjenta.

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do podmiotów,
które na podstawie odr´bnych przepisów realizujà za-
dania interesu publicznego, je˝eli spowoduje to nie-
mo˝noÊç wdro˝enia dzia∏ania w ramach programu
lub znacznej jego cz´Êci, oraz do jednostek samorzà-
du terytorialnego.

8. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, instytucja, która podpisa∏a umo-
w´ z beneficjentem, wzywa go do:

1) zwrotu Êrodków lub 

2) do wyra˝enia zgody na pomniejszenie kolejnych
p∏atnoÊci, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania. 

9. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 8, organ pe∏niàcy funkcj´ instytucji za-
rzàdzajàcej lub instytucji poÊredniczàcej w rozumie-
niu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia-
∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego wydaje de-
cyzj´ okreÊlajàcà kwot´ przypadajàcà do zwrotu i ter-
min, od którego nalicza si´ odsetki, oraz sposób zwro-
tu Êrodków, z uwzgl´dnieniem ust. 2. 

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje si´,
je˝eli dokonano zwrotu Êrodków przed jej wydaniem. 

11. Instytucja zarzàdzajàca lub instytucja poÊredni-
czàca mo˝e, na podstawie porozumienia lub umowy,
o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, upowa˝niç instytucj´
wdra˝ajàcà, b´dàcà jednostkà sektora finansów
publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa
w ust. 9.

12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej
przez instytucj´ poÊredniczàcà lub instytucj´ wdra˝a-
jàcà, o której mowa w ust. 11, beneficjent mo˝e z∏o˝yç
odwo∏anie do w∏aÊciwej instytucji zarzàdzajàcej;
w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji
przez instytucj´ zarzàdzajàcà beneficjent mo˝e zwró-
ciç si´ do tej instytucji z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy.

13. Przepisów ust. 1—9 nie stosuje si´ do paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych. 
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Art. 208. 1. Przepisy art. 187—191, art. 193 oraz
art. 205—207 nie dotyczà Wspólnej Polityki Rolnej,
która jest finansowana zgodnie z odr´bnymi ustawa-
mi.

2. Ârodki europejskie w cz´Êci dotyczàcej Wspól-
nej Polityki Rolnej sà przekazywane agencjom p∏atni-
czym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu
o umow´ zawartà z Ministrem Finansów.

3. Obs∏ug´ bankowà rachunków agencji p∏atni-
czych w zakresie Êrodków, o których mowa w ust. 2,
prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów
rachunku bankowego.

Art. 209. 1. Nale˝noÊci i wierzytelnoÊci przypada-
jàce agencjom p∏atniczym w ramach Wspólnej Polity-
ki Rolnej mogà byç, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, umarzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci, a ich
sp∏ata odraczana lub rozk∏adana na raty.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb umarzania w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏a-
ty nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, a tak˝e wska-
˝e organy do tego uprawnione, z uwzgl´dnieniem:

1) przes∏anek uzasadniajàcych umorzenie w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, odroczenie lub roz∏o˝enie na raty
sp∏aty tych nale˝noÊci;

2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w sp∏aceniu na-
le˝noÊci;

3) w∏aÊciwoÊci organów uprawnionych do umarza-
nia nale˝noÊci w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odraczania
lub rozk∏adania ich sp∏aty na raty w zale˝noÊci od
wysokoÊci kwoty udzielonej ulgi.

Art. 210. 1. Minister Finansów prowadzi rejestr
podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 oraz
udost´pnia te informacje instytucjom zarzàdzajàcym,
instytucjom poÊredniczàcym, instytucjom wdra˝ajà-
cym i instytucji certyfikujàcej. 

2. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczo-
nych do rejestru, o którym mowa w ust. 1,

2) wzór formularza zg∏oszenia podmiotu podlegajà-
cego wpisowi do rejestru,

3) zakres przedmiotowy informacji, które b´dà za-
warte w rejestrze,

4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru, 

5) tryb przekazywania informacji zawartych w reje-
strze,

6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze

— zapewniajàc ochron´ informacji zawartych w reje-
strze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom
nieuprawnionym.

DZIA¸ V

Bud˝et,  wieloletnia prognoza f inansowa
i uchwa∏a bud˝etowa jednostki 

samorzàdu terytorialnego

Rozdzia∏ 1

Zakres bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego

Art. 211. 1. Bud˝et jednostki samorzàdu terytorial-
nego jest rocznym planem dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego jest
uchwalany na rok bud˝etowy.

3. Rokiem bud˝etowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawà gospodarki finansowej jednostki
samorzàdu terytorialnego w danym roku bud˝eto-
wym jest uchwa∏a bud˝etowa.

5. Uchwa∏a bud˝etowa sk∏ada si´ z:

1) bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego;

2) za∏àczników.

Art. 212. 1. Uchwa∏a bud˝etowa okreÊla:

1) ∏àcznà kwot´ planowanych dochodów bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego, z wyodr´b-
nieniem dochodów bie˝àcych i majàtkowych;

2) ∏àcznà kwot´ planowanych wydatków bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego, z wyodr´b-
nieniem wydatków bie˝àcych i majàtkowych;

3) kwot´ planowanego deficytu albo planowanej
nadwy˝ki bud˝etu jednostki samorzàdu terytorial-
nego wraz ze êród∏ami pokrycia deficytu albo
przeznaczenia nadwy˝ki bud˝etu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego;

4) ∏àcznà kwot´ planowanych przychodów bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego;

5) ∏àcznà kwot´ planowanych rozchodów bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego;

6) limit zobowiàzaƒ z tytu∏u zaciàganych kredytów
i po˝yczek oraz emitowanych papierów wartoÊcio-
wych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

7) kwot´ wydatków przypadajàcych do sp∏aty w da-
nym roku bud˝etowym, zgodnie z zawartà umo-
wà, z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego;

8) szczególne zasady wykonywania bud˝etu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego w roku bud˝etowym,
wynikajàce z odr´bnych ustaw;

9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadze-
nia gospodarki finansowej w ramach bud˝etu
gminy;

10) inne postanowienia, których obowiàzek zamiesz-
czenia w uchwale bud˝etowej wynika z postano-
wieƒ organu stanowiàcego jednostki samorzàdu
terytorialnego.
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2. W uchwale bud˝etowej organ stanowiàcy jed-
nostki samorzàdu terytorialnego mo˝e upowa˝niç za-
rzàd do:

1) zaciàgania kredytów i po˝yczek oraz emitowania
papierów wartoÊciowych, o których mowa
w art. 89 ust. 1 i art. 90;

2) dokonywania zmian w bud˝ecie, w zakresie okreÊ-
lonym w art. 258.

Art. 213. W uchwale bud˝etowej nie zamieszcza
si´ przepisów niezwiàzanych z wykonywaniem bud˝e-
tu jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 214. W za∏àcznikach do uchwa∏y bud˝etowej
zamieszcza si´:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udziela-
nych z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialne-
go;

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków
nimi finansowanych;

3) plany przychodów i kosztów samorzàdowych za-
k∏adów bud˝etowych.

Art. 215. 1. Zestawienie, o którym mowa
w art. 214 pkt 1, sporzàdza si´ w podziale na dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

2. W zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1,
wyodr´bnia si´ dotacje przedmiotowe, podmiotowe
i celowe zwiàzane z realizacjà zadaƒ jednostki samo-
rzàdu terytorialnego.

Art. 216. 1. èród∏a dochodów jednostek samorzà-
du terytorialnego okreÊla odr´bna ustawa.

2. Wydatki bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego sà przeznaczone na realizacj´ zadaƒ okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach, a w szczególnoÊci na:

1) zadania w∏asne jednostek samorzàdu terytorialne-
go;

2) zadania z zakresu administracji rzàdowej i inne za-
dania zlecone ustawami jednostkom samorzàdu
terytorialnego;

3) zadania przej´te przez jednostki samorzàdu tery-
torialnego do realizacji w drodze umowy lub poro-
zumienia;

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostka-
mi samorzàdu terytorialnego;

5) pomoc rzeczowà lub finansowà dla innych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, okreÊlonà odr´b-
nà uchwa∏à przez organ stanowiàcy jednostki
samorzàdu terytorialnego;

6) programy finansowane z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 217. 1. Ró˝nica mi´dzy dochodami a wydatka-
mi bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego sta-
nowi odpowiednio nadwy˝k´ bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego albo deficyt bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

2. Deficyt bud˝etu jednostki samorzàdu terytorial-
nego mo˝e byç sfinansowany przychodami pocho-
dzàcymi z:

1) sprzeda˝y papierów wartoÊciowych wyemitowa-
nych przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego;

2) kredytów;

3) po˝yczek;

4) prywatyzacji majàtku jednostki samorzàdu teryto-
rialnego;

5) nadwy˝ki bud˝etu jednostki samorzàdu terytorial-
nego z lat ubieg∏ych;

6) wolnych Êrodków jako nadwy˝ki Êrodków pieni´˝-
nych na rachunku bie˝àcym bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego, wynikajàcych z rozli-
czeƒ wyemitowanych papierów wartoÊciowych,
kredytów i po˝yczek z lat ubieg∏ych.

Art. 218. Z bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mogà byç udzielane dotacje podmiotowe,
o ile odr´bne ustawy tak stanowià.

Art. 219. 1. Z bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mogà byç udzielane dotacje przedmiotowe
dla samorzàdowych zak∏adów bud˝etowych, kalkulo-
wane wed∏ug stawek jednostkowych.

2. Z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà byç udzielane dotacje przedmiotowe równie˝
innym podmiotom ni˝ wymienione w ust. 1, o ile od-
r´bne przepisy tak stanowià.

3. Kwoty i zakres dotacji, o których mowa w ust. 1
i 2, okreÊla uchwa∏a bud˝etowa.

4. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ
stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 220. 1. Z bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e byç udzielona innym jednostkom
samorzàdu terytorialnego pomoc finansowa w formie
dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

2. Podstawà udzielenia pomocy, o której mowa
w ust. 1, jest umowa.

3. Spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygajà sà-
dy powszechne.

Art. 221. 1. Podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedzia∏ajàce w celu osiàgni´-
cia zysku mogà otrzymywaç z bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego dotacje celowe na cele
publiczne zwiàzane z realizacjà zadaƒ tej jednostki.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast´puje
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
a je˝eli dotyczy ono innych zadaƒ ni˝ okreÊlone w tej
ustawie — na podstawie umowy jednostki samorzàdu
terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna okreÊ-
laç:

1) szczegó∏owy opis zadania, w tym cel, na jaki dota-
cja zosta∏a przyznana, i termin jego wykonania;
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2) wysokoÊç dotacji udzielanej podmiotowi wykonu-
jàcemu zadanie i tryb p∏atnoÊci;

3) termin wykorzystania dotacji, nie d∏u˝szy ni˝ do
dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji, nie
d∏u˝szy ni˝ terminy zwrotu dotacji okreÊlone w ni-
niejszym dziale.

4. Tryb post´powania o udzielenie dotacji na inne
zadania ni˝ okreÊlone w ustawie, o której mowa
w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania okreÊla, w drodze
uchwa∏y, organ stanowiàcy jednostki samorzàdu tery-
torialnego, majàc na uwadze zapewnienie jawnoÊci
post´powania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Art. 222. 1. W bud˝ecie jednostki samorzàdu tery-
torialnego tworzy si´ rezerw´ ogólnà, w wysokoÊci
nie ni˝szej ni˝ 0,1 % i nie wy˝szej ni˝ 1 % wydatków
bud˝etu.

2. W bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà byç tworzone rezerwy celowe:

1) na wydatki, których szczegó∏owy podzia∏ na pozy-
cje klasyfikacji bud˝etowej nie mo˝e byç dokona-
ny w okresie opracowywania bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego;

2) na wydatki zwiàzane z realizacjà programów
finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

3) gdy odr´bne ustawy tak stanowià.

3. Suma rezerw celowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 3, nie mo˝e przekroczyç 5 % wydatków
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

4. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego do-
konuje podzia∏u rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 223. 1. Samorzàdowe jednostki bud˝etowe
prowadzàce dzia∏alnoÊç okreÊlonà w ustawie z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.8)) gromadzà na wydzie-
lonym rachunku dochody okreÊlone w uchwale przez
organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialne-
go, pochodzàce w szczególnoÊci:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni´˝-
nej na rzecz jednostki bud˝etowej;

2) z odszkodowaƒ i wp∏at za utracone lub uszkodzo-
ne mienie b´dàce w zarzàdzie albo u˝ytkowaniu
jednostki bud˝etowej.

2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego okreÊli w szczególnoÊci:

1) jednostki bud˝etowe, które gromadzà dochody;

2) êród∏a, z których dochody sà gromadzone na ra-
chunku;

3) przeznaczenie dochodów, z tym ˝e dochody wraz
z odsetkami nie mogà byç przeznaczone na finan-
sowanie wynagrodzeƒ osobowych;

4) sposób i tryb sporzàdzania planu finansowego do-
chodów i wydatków nimi finansowanych, dokony-
wania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1,
mogà byç dokonywane do wysokoÊci kwot zgroma-
dzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

4. Ârodki finansowe pozostajàce na rachunku,
o którym mowa w ust. 1, na dzieƒ 31 grudnia roku
bud˝etowego, podlegajà odprowadzeniu na rachu-
nek bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego
w terminie do dnia 5 stycznia nast´pnego roku.

Art. 224. 1. Jednostce samorzàdu terytorialnego
mo˝e byç udzielona po˝yczka z bud˝etu paƒstwa, je-
˝eli:

1) jednostka samorzàdu terytorialnego realizuje po-
st´powanie naprawcze lub przyst´puje do jego re-
alizacji oraz

2) z analizy programu post´powania naprawczego
wynika, ˝e w stopniu wysoce prawdopodobnym:

a) nastàpi poprawa sytuacji finansowej tej jed-
nostki oraz skutecznoÊci w wykonywaniu jej
ustawowych zadaƒ,

b) zachowane zostanà zasady okreÊlone
w art. 242—244, na koniec roku, w którym up∏y-
wa termin sp∏aty po˝yczki,

c) zapewniona zostanie sp∏ata po˝yczki wraz z od-
setkami.

2. Po˝yczka i odsetki nie podlegajà umorzeniu.

3. Wniosek o udzielenie po˝yczki jednostka samo-
rzàdu terytorialnego sk∏ada do Ministra Finansów,
a w przypadku zlecenia przez Ministra Finansów Ban-
kowi Gospodarstwa Krajowego czynnoÊci, o których
mowa w art. 225 ust. 1, do Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Do wniosku o udzielenie po˝yczki jednostka
samorzàdu terytorialnego za∏àcza program post´po-
wania naprawczego, dokumenty zawierajàce dane
umo˝liwiajàce dokonanie bie˝àcej i prognozowanej
oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozy-
cje zabezpieczeƒ sp∏aty po˝yczki.

4. W przypadku niedokonania sp∏aty po˝yczki
w terminie okreÊlonym w umowie po˝yczki Minister
Finansów mo˝e potràciç niesp∏aconà kwot´ po˝yczki
wraz z odsetkami z nale˝nej subwencji ogólnej ustalo-
nej dla tej jednostki samorzàdu terytorialnego.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.
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5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
po˝yczki udzielanej jednostce samorzàdu terytorialne-
go realizujàcej program post´powania ostro˝noÊcio-
wego lub przyst´pujàcej do jego realizacji, je˝eli za-
gro˝enie wykonania zadaƒ publicznych powsta∏o
z przyczyn niezale˝nych od tej jednostki.

6. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) szczegó∏owy zakres danych zawartych we wnios-
ku o udzielenie po˝yczki,

2) wykaz dokumentów do∏àczonych do wniosku,

3) rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeƒ

— bioràc pod uwag´ rodzaj prowadzonego przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego post´powania,
zakres informacji niezb´dnych do dokonania oceny,
o której mowa w ust. 3, oraz zapewnienie sprawno-
Êci rozpatrywania wniosków.

Art. 225. 1. Minister Finansów mo˝e, w drodze
umowy, zleciç Bankowi Gospodarstwa Krajowego do-
konywanie czynnoÊci zwiàzanych z udzielaniem jed-
nostce samorzàdu terytorialnego po˝yczki oraz jej roz-
liczaniem i egzekucjà, polegajàcych w szczególnoÊci
na:

1) przyjmowaniu od jednostki samorzàdu terytorial-
nego wniosku o udzielenie po˝yczki oraz weryfika-
cji czy wniosek spe∏nia wymogi okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 224 ust. 6;

2) dokonywaniu ocen i analiz programu post´powa-
nia ostro˝noÊciowego lub naprawczego;

3) przygotowaniu i zawieraniu, w imieniu Ministra
Finansów, umowy po˝yczki z jednostkà samorzà-
du terytorialnego;

4) kontroli sp∏aty po˝yczki i ocenie sytuacji finanso-
wej jednostki samorzàdu terytorialnego w okresie
sp∏aty;

5) podejmowaniu czynnoÊci zmierzajàcych do odzy-
skania kwot niesp∏aconej po˝yczki lub odsetek od
tej po˝yczki i nale˝nych op∏at, w tym czynnoÊci sà-
dowych i egzekucyjnych.

2. Umowa okreÊla wysokoÊç wynagrodzenia za
czynnoÊci dokonywane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz zakres czynnoÊci zleconych Bankowi.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa
Krajowego dokonywania czynnoÊci zwiàzanych
z udzielaniem jednostkom samorzàdu terytorialnego
po˝yczek oraz ich rozliczaniem i egzekucjà Minister
Finansów mo˝e otworzyç w Banku Gospodarstwa
Krajowego rachunek bankowy do obs∏ugi po˝yczek,
na który b´dà przekazywane Êrodki przewidziane na
ten cel w ustawie bud˝etowej.

4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3,
jest oprocentowany. Oprocentowanie rachunku usta-
lone zostanie w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Przy podejmowaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, Bank Gospodarstwa Krajowego ma pra-
wo wystawiç bankowy tytu∏ egzekucyjny, stosownie
do art. 96—98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.9)).

Rozdzia∏ 2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki 
samorzàdu terytorialnego

Art. 226. 1. Wieloletnia prognoza finansowa po-
winna byç realistyczna i okreÊlaç dla ka˝dego roku ob-
j´tego prognozà co najmniej:

1) dochody bie˝àce oraz wydatki bie˝àce bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego, w tym na ob-
s∏ug´ d∏ugu, gwarancje i por´czenia;

2) dochody majàtkowe, w tym dochody ze sprzeda˝y
majàtku, oraz wydatki majàtkowe bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego;

3) wynik bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialne-
go;

4) przeznaczenie nadwy˝ki albo sposób sfinansowa-
nia deficytu;

5) przychody i rozchody bud˝etu jednostki samorzà-
du terytorialnego, z uwzgl´dnieniem d∏ugu zaciàg-
ni´tego oraz planowanego do zaciàgni´cia;

6) kwot´ d∏ugu jednostki samorzàdu terytorialnego,
w tym relacj´, o której mowa w art. 243, oraz spo-
sób sfinansowania sp∏aty d∏ugu;

7) objaÊnienia przyj´tych wartoÊci.

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wy-
szczególnia si´ tak˝e:

1) kwot´ wydatków bie˝àcych i majàtkowych wyni-
kajàcych z limitów wydatków na planowane i re-
alizowane przedsi´wzi´cia, o których mowa
w ust. 3;

2) kwot´ wydatków na wynagrodzenia i sk∏adki od
nich naliczane oraz wydatki zwiàzane z funkcjono-
waniem organów jednostki samorzàdu terytorial-
nego.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119,
Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42,
poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65,
poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131,
poz. 1075 i Nr 144, poz. 1176.
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3. W za∏àczniku do uchwa∏y w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej okreÊla si´ odr´bnie dla ka˝de-
go przedsi´wzi´cia:

1) nazw´ i cel;

2) jednostk´ organizacyjnà odpowiedzialnà za reali-
zacj´ lub koordynujàcà wykonywanie przedsi´-
wzi´cia;

3) okres realizacji i ∏àczne nak∏ady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiàzaƒ.

4. Przez przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 3,
nale˝y rozumieç wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym zwiàzane z:

a) programami finansowanymi z udzia∏em Êrod-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywat-
nym;

2) umowy, których realizacja w roku bud˝etowym
i w latach nast´pnych jest niezb´dna do zapewnie-
nia ciàg∏oÊci dzia∏ania jednostki i z których wyni-
kajàce p∏atnoÊci wykraczajà poza rok bud˝etowy;

3) gwarancje i por´czenia udzielane przez jednostki
samorzàdu terytorialnego.

Art. 227. 1. Wieloletnia prognoza finansowa obej-
muje okres roku bud˝etowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. Okres obj´ty wieloletnià prognozà 
finansowà nie mo˝e byç jednak krótszy ni˝ okres, na
jaki przyj´to limity wydatków, o których mowa
w art. 226 ust. 3 pkt 4. 

2. Prognoz´ kwoty d∏ugu, stanowiàcà cz´Êç wielo-
letniej prognozy finansowej, sporzàdza si´ na okres,
na który zaciàgni´to oraz planuje si´ zaciàgnàç zobo-
wiàzania.

Art. 228. 1. Uchwa∏a w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej mo˝e zawieraç upowa˝nienie dla
zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego do zacià-
gania zobowiàzaƒ:

1) zwiàzanych z realizacjà zamieszczonych w niej
przedsi´wzi´ç; 

2) z tytu∏u umów, których realizacja w roku bud˝eto-
wym i w latach nast´pnych jest niezb´dna do za-
pewnienia ciàg∏oÊci dzia∏ania jednostki i z których
wynikajàce p∏atnoÊci wykraczajà poza rok bud˝e-
towy.

2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e upowa˝niç zarzàd do przekazania
uprawnieƒ kierownikom jednostek organizacyjnych
jednostki samorzàdu terytorialnego do zaciàgania zo-
bowiàzaƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 229. WartoÊci przyj´te w wieloletniej progno-
zie finansowej i bud˝ecie jednostki samorzàdu teryto-
rialnego powinny byç zgodne co najmniej w zakresie
wyniku bud˝etu i zwiàzanych z nim kwot przychodów
i rozchodów oraz d∏ugu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego. 

Art. 230. 1. Inicjatywa w sprawie sporzàdzenia
projektu uchwa∏y w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej i jej zmiany nale˝y wy∏àcznie do zarzàdu
jednostki samorzàdu terytorialnego.

2. Projekt uchwa∏y w sprawie wieloletniej progno-
zy finansowej lub jej zmiany zarzàd jednostki samo-
rzàdu terytorialnego przedstawia wraz z projektem
uchwa∏y bud˝etowej:

1) regionalnej izbie obrachunkowej — celem zaopi-
niowania;

2) organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.

3. Opini´ do projektu uchwa∏y w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawio-
nego wraz z projektem uchwa∏y bud˝etowej, regional-
na izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zapewnienia przestrzegania przepi-
sów ustawy dotyczàcych uchwalania i wykonywania
bud˝etów w nast´pnych latach, na które zaciàgni´to
i planuje si´ zaciàgnàç zobowiàzania. Przepis art. 246
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

4. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie
przyj´tej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwa∏y
bud˝etowej przedstawia opini´ w sprawie prawid∏o-
woÊci planowanej kwoty d∏ugu jednostki samorzàdu
terytorialnego wynikajàcej z planowanych i zaciàg-
ni´tych zobowiàzaƒ, o której mowa w art. 226 ust. 1
pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby
obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4,
jednostka samorzàdu terytorialnego dokonuje takich
zmian uchwa∏, aby zosta∏a zachowana relacja okreÊlo-
na w art. 243.

6. Uchwa∏´, o której mowa w ust. 2, organ stano-
wiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego podejmuje
nie póêniej ni˝ uchwa∏´ bud˝etowà.

7. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego nie mo˝e uchyliç obowiàzujàcej uchwa∏y
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jedno-
czeÊnie nie podejmujàc nowej uchwa∏y w tej sprawie.

Art. 231. 1. Zmiana kwot wydatków na realizacj´
przedsi´wzi´ç mo˝e nastàpiç w wyniku podj´cia
uchwa∏y organu stanowiàcego jednostki samorzàdu
terytorialnego, zmieniajàcej zakres wykonywania lub
wstrzymujàcej wykonywanie przedsi´wzi´cia.

2. Uchwa∏y bud˝etowe okreÊlajà wydatki na reali-
zowane przedsi´wzi´cia w wysokoÊci umo˝liwiajàcej
ich terminowe zakoƒczenie.

3. Je˝eli organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji,
okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu
rzeczowego zakresu przedsi´wzi´cia, a wydatki zapla-
nowane w projekcie bud˝etu przez zarzàd jednostki
samorzàdu terytorialnego nie ró˝nià si´ od wydatków
przewidzianych na realizacj´ przedsi´wzi´cia, organ
stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego nie
mo˝e, bez zgody zarzàdu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, zmniejszyç wydatków zaplanowanych
w uchwale bud˝etowej na realizacj´ przedsi´wzi´cia.
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Art. 232. Zmian w wieloletniej prognozie finanso-
wej, z wy∏àczeniem zmian limitów zobowiàzaƒ i kwot
wydatków na przedsi´wzi´cia, dokonuje zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

Rozdzia∏ 3

Uchwa∏a bud˝etowa

Art. 233. Inicjatywa w sprawie sporzàdzenia pro-
jektu uchwa∏y:

1) bud˝etowej,

2) o prowizorium bud˝etowym,

3) o zmianie uchwa∏y bud˝etowej

— przys∏uguje wy∏àcznie zarzàdowi jednostki samo-
rzàdu terytorialnego.

Art. 234. Uchwa∏a organu stanowiàcego jednostki
samorzàdu terytorialnego w sprawie trybu prac nad
projektem uchwa∏y bud˝etowej okreÊla w szczególno-
Êci:

1) wymaganà szczegó∏owoÊç projektu bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego;

2) terminy obowiàzujàce w toku prac nad projektem
uchwa∏y bud˝etowej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego;

3) wymogi dotyczàce uzasadnienia i materia∏y infor-
macyjne, które zarzàd przed∏o˝y organowi stano-
wiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego
wraz z projektem uchwa∏y bud˝etowej.

Art. 235. 1. W planie dochodów bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego wyszczególnia si´, w uk∏a-
dzie dzia∏ów klasyfikacji bud˝etowej, planowane kwo-
ty dochodów bie˝àcych i dochodów majàtkowych we-
d∏ug ich êróde∏, w tym w szczególnoÊci z tytu∏u dota-
cji i Êrodków na finansowanie wydatków na realizacj´
zadaƒ finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Przez dochody bie˝àce bud˝etu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego rozumie si´ dochody bud˝etowe
nieb´dàce dochodami majàtkowymi. 

3. Do dochodów majàtkowych zalicza si´:

1) dotacje i Êrodki przeznaczone na inwestycje;

2) dochody ze sprzeda˝y majàtku;

3) dochody z tytu∏u przekszta∏cenia prawa u˝ytkowa-
nia wieczystego w prawo w∏asnoÊci.

4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e ustaliç wi´kszà szczegó∏owoÊç planu
dochodów bud˝etu.

Art. 236. 1. W planie wydatków bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego wyszczególnia si´, w uk∏a-
dzie dzia∏ów i rozdzia∏ów klasyfikacji bud˝etowej, pla-
nowane kwoty wydatków bie˝àcych i wydatków ma-
jàtkowych.

2. Przez wydatki bie˝àce bud˝etu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego rozumie si´ wydatki bud˝etowe
nieb´dàce wydatkami majàtkowymi.

3. W planie wydatków bie˝àcych wyodr´bnia si´
w uk∏adzie dzia∏ów i rozdzia∏ów planowane kwoty wy-
datków bie˝àcych, w szczególnoÊci na:

1) wydatki jednostek bud˝etowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i sk∏adki od nich naliczane,

b) wydatki zwiàzane z realizacjà ich statutowych
zadaƒ;

2) dotacje na zadania bie˝àce;

3) Êwiadczenia na rzecz osób fizycznych;

4) wydatki na programy finansowane z udzia∏em
Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w cz´Êci zwiàzanej z realizacjà zadaƒ jednostki
samorzàdu terytorialnego;

5) wyp∏aty z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego, przy-
padajàce do sp∏aty w danym roku bud˝etowym;

6) obs∏ug´ d∏ugu jednostki samorzàdu terytorialne-
go.

4. W planie wydatków majàtkowych wyodr´bnia
si´ w uk∏adzie dzia∏ów i rozdzia∏ów planowane kwoty
wydatków majàtkowych, do których zalicza si´ wydat-
ki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na pro-
gramy finansowane z udzia∏em Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz´Êci zwià-
zanej z realizacjà zadaƒ jednostki samorzàdu tery-
torialnego;

2) zakup i obj´cie akcji i udzia∏ów;

3) wniesienie wk∏adów do spó∏ek prawa handlowe-
go.

5. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e ustaliç wi´kszà szczegó∏owoÊç planu
wydatków.

Art. 237. 1. W planie dochodów i wydatków
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego okreÊla
si´ tak˝e dochody i wydatki finansowane z tych do-
chodów, zwiàzane ze szczególnymi zasadami wyko-
nywania bud˝etu jednostki wynikajàcymi z odr´b-
nych ustaw.

2. W planie dochodów i wydatków bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego wyodr´bnia si´ do-
chody i wydatki zwiàzane z realizacjà:

1) zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej i innych
zleconych jednostce samorzàdu terytorialnego
odr´bnymi ustawami;

2) zadaƒ wykonywanych na mocy porozumieƒ z or-
ganami administracji rzàdowej;

3) zadaƒ realizowanych w drodze umów lub porozu-
mieƒ mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialne-
go.
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Art. 238. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorial-
nego sporzàdza i przedk∏ada projekt uchwa∏y bud˝e-
towej:

1) organowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej — celem zaopi-
niowania

— do dnia 15 listopada roku poprzedzajàcego rok
bud˝etowy.

2. Wraz z projektem uchwa∏y bud˝etowej zarzàd
jednostki samorzàdu terytorialnego przedk∏ada orga-
nowi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorial-
nego i regionalnej izbie obrachunkowej:

1) uzasadnienie do projektu uchwa∏y bud˝etowej;

2) inne materia∏y okreÊlone w uchwale, o której mo-
wa w art. 234.

3. Opini´ regionalnej izby obrachunkowej o pro-
jekcie uchwa∏y bud˝etowej zarzàd jednostki samorzà-
du terytorialnego jest obowiàzany przedstawiç, przed
uchwaleniem bud˝etu, organowi stanowiàcemu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 239. Uchwa∏´ bud˝etowà organ stanowiàcy
jednostki samorzàdu terytorialnego podejmuje przed
rozpocz´ciem roku bud˝etowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach — nie póêniej ni˝ do dnia
31 stycznia roku bud˝etowego.

Art. 240. 1. Do czasu podj´cia uchwa∏y bud˝eto-
wej, jednak nie póêniej ni˝ do dnia 31 stycznia roku
bud˝etowego, podstawà gospodarki finansowej jest
projekt uchwa∏y bud˝etowej przedstawiony organowi
stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego,
o którym mowa w art. 238 ust. 1.

2. Bez zgody zarzàdu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego organ stanowiàcy jednostki samorzàdu tery-
torialnego nie mo˝e wprowadziç w projekcie uchwa∏y
bud˝etowej jednostki samorzàdu terytorialnego
zmian powodujàcych zmniejszenie dochodów lub
zwi´kszenie wydatków i jednoczeÊnie zwi´kszenie de-
ficytu bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. W przypadku niepodj´cia uchwa∏y bud˝etowej
w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba
obrachunkowa, w terminie do koƒca lutego roku
bud˝etowego, ustala bud˝et jednostki samorzàdu te-
rytorialnego w zakresie zadaƒ w∏asnych oraz zadaƒ
zleconych. Do dnia ustalenia bud˝etu przez regional-
nà izb´ obrachunkowà podstawà gospodarki finanso-
wej jest projekt uchwa∏y, o której mowa w ust. 1.

Art. 241. W przypadku gdy Rada Ministrów
uchwali projekt ustawy o prowizorium bud˝etowym,
organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialne-
go, na wniosek zarzàdu, mo˝e podjàç uchwa∏´ o pro-
wizorium bud˝etowym jednostki samorzàdu teryto-
rialnego na okres obj´ty prowizorium bud˝etowym.

Art. 242. 1. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego nie mo˝e uchwaliç bud˝etu, w któ-
rym planowane wydatki bie˝àce sà wy˝sze ni˝ plano-
wane dochody bie˝àce powi´kszone o nadwy˝k´
bud˝etowà z lat ubieg∏ych i wolne Êrodki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku bud˝etowego wykonane wydat-
ki bie˝àce nie mogà byç wy˝sze ni˝ wykonane docho-
dy bie˝àce powi´kszone o nadwy˝k´ bud˝etowà z lat
ubieg∏ych i wolne Êrodki, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bie˝àce mogà byç wy˝sze
ni˝ wykonane dochody bie˝àce powi´kszone o nad-
wy˝k´ bud˝etowà z lat ubieg∏ych i wolne Êrodki jedy-
nie o kwot´ zwiàzanà z realizacjà wydatków bie˝àcych
z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3,
w przypadku gdy Êrodki te nie zosta∏y przekazane
w danym roku bud˝etowym.

Art. 243. 1. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego nie mo˝e uchwaliç bud˝etu, którego
realizacja spowoduje, ˝e w roku bud˝etowym oraz
w ka˝dym roku nast´pujàcym po roku bud˝etowym
relacja ∏àcznej kwoty przypadajàcych w danym roku
bud˝etowym:

1) sp∏at rat kredytów i po˝yczek, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 2—4 oraz art. 90, wraz z nale˝-
nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po-
˝yczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartoÊciowych emitowanych
na cele okreÊlone w art. 89 ust. 1 pkt 2—4 oraz
art. 90 wraz z nale˝nymi odsetkami i dyskontem
od papierów wartoÊciowych emitowanych na cele
okreÊlone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych sp∏at kwot wynikajàcych z udzielo-
nych por´czeƒ oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogó∏em bud˝etu prze-
kroczy Êrednià arytmetycznà z obliczonych dla ostat-
nich trzech lat relacji jej dochodów bie˝àcych po-
wi´kszonych o dochody ze sprzeda˝y majàtku oraz
pomniejszonych o wydatki bie˝àce, do dochodów
ogó∏em bud˝etu, obliczonà wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà: 
R — planowanà na rok bud˝etowy ∏àcznà kwot´

z tytu∏u sp∏aty rat kredytów i po˝yczek, o któ-
rych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2—4 oraz
art. 90, oraz wykupów papierów wartoÊcio-
wych emitowanych na cele okreÊlone
w art. 89 ust. 1 pkt 2—4 oraz art. 90, 

O — planowane na rok bud˝etowy odsetki od kre-
dytów i po˝yczek, o których mowa w art. 89
ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów
wartoÊciowych emitowanych na cele okreÊlo-
ne w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz sp∏aty kwot
wynikajàcych z udzielonych por´czeƒ i gwa-
rancji, 

D — dochody ogó∏em bud˝etu w danym roku
bud˝etowym, 

Db — dochody bie˝àce, 
Sm — dochody ze sprzeda˝y majàtku, 
Wb — wydatki bie˝àce, 
n — rok bud˝etowy, na który ustalana jest relacja, 
n-1 — rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy, na który

ustalana jest relacja, 
n-2 — rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy o dwa lata, 

n-3 — rok poprzedzajàcy rok bud˝etowy o trzy lata.
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2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1,
dla roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy przyjmuje
si´ planowane wartoÊci wykazane w sprawozdaniu za
trzy kwarta∏y z wykonania bud˝etu jednostki samorzà-
du terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzed-
nich dwóch lat przyjmuje si´ wartoÊci wykonane wy-
nikajàce ze sprawozdaƒ rocznych.

3. Ograniczenia okreÊlonego w ust. 1 nie stosuje
si´ do:

1) wykupów papierów wartoÊciowych, sp∏at kredy-
tów i po˝yczek zaciàgni´tych w zwiàzku z umowà
zawartà na realizacj´ programu, projektu lub zada-
nia finansowanego z udzia∏em Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wy∏àczeniem odsetek
od tych zobowiàzaƒ,

2) por´czeƒ i gwarancji udzielonych samorzàdowym
osobom prawnym realizujàcym zadania jednostki
samorzàdu terytorialnego w ramach programów
finansowanych z udzia∏em Êrodków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

— w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 90 dni po zakoƒczeniu
programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refun-
dacji z tych Êrodków.

4. W przypadku gdy okreÊlone w umowie Êrodki,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostanà prze-
kazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich
zwrot, jednostka samorzàdu terytorialnego nie mo˝e
emitowaç papierów wartoÊciowych, zaciàgaç kredy-
tów, po˝yczek ani udzielaç por´czeƒ i gwarancji do
czasu spe∏nienia relacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 244. 1. Do ∏àcznej kwoty przypadajàcych w da-
nym roku bud˝etowym sp∏at i wykupów, o których
mowa w art. 243 ust. 1, dodaje si´, przypadajàce do
sp∏aty w tym samym roku bud˝etowym, kwoty zobo-
wiàzaƒ zwiàzku wspó∏tworzonego przez danà jednost-
k´ samorzàdu terytorialnego:

1) w wysokoÊci proporcjonalnej do jej udzia∏u we
wspólnej inwestycji wspó∏finansowanej kredy-
tem, po˝yczkà lub emisjà obligacji sp∏acanych lub
wykupywanych w danym roku bud˝etowym;

2) w pozosta∏ych przypadkach — w wysokoÊci pro-
porcjonalnej do jej udzia∏u we wp∏atach wnoszo-
nych na rzecz zwiàzku, którego jest cz∏onkiem.

2. ¸àczna kwota sp∏at i wykupów jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie
obejmuje zobowiàzaƒ zwiàzku wspó∏tworzonego
przez t´ jednostk´, na które jednostka udzieli∏a gwa-
rancji i por´czeƒ.

Art. 245. Zarzàd zwiàzku jednostek samorzàdu te-
rytorialnego informuje zarzàdy jednostek samorzàdu
terytorialnego tworzàcych zwiàzek oraz w∏aÊciwà re-
gionalnà izb´ obrachunkowà o kwotach zobowiàzaƒ
zwiàzku, w terminie 15 dni od dnia ich zaciàgni´cia.

Art. 246. 1. Regionalna izba obrachunkowa na
podstawie projektu uchwa∏y bud˝etowej przedstawia
opini´ w sprawie mo˝liwoÊci sfinansowania deficytu
przedstawionego przez jednostk´ samorzàdu teryto-
rialnego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest publikowa-
na przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby ob-
rachunkowej, na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.10)).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
uchwa∏y bud˝etowej.

Rozdzia∏ 4

Wykonywanie bud˝etu jednostki samorzàdu 
terytorialnego

Art. 247. 1. Bud˝et jednostki samorzàdu terytorial-
nego wykonuje jej zarzàd.

2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego
sprawuje ogólny nadzór nad realizacjà, okreÊlonych
uchwa∏à bud˝etowà, dochodów i wydatków, przycho-
dów i rozchodów bud˝etu jednostki samorzàdu tery-
torialnego.

3. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego
okreÊli szczegó∏owe zasady, sposób i tryb przyznawa-
nia i korzystania ze s∏u˝bowych kart p∏atniczych przy
dokonywaniu wydatków z bud˝etu jednostki samorzà-
du terytorialnego oraz innych samorzàdowych jedno-
stek organizacyjnych i osób prawnych, a tak˝e zasady
rozliczania p∏atnoÊci dokonywanych przy ich wykorzy-
staniu, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia
prawid∏owoÊci i gospodarnoÊci dokonywania wydat-
ków. 

Art. 248. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania
projektu uchwa∏y bud˝etowej organowi stanowiàce-
mu jednostki samorzàdu terytorialnego zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego przekazuje podle-
g∏ym jednostkom informacje niezb´dne do opracowa-
nia projektów ich planów finansowych.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowu-
jà projekty planów finansowych w terminie 30 dni od
dnia otrzymania informacji okreÊlonej w ust. 1, nie
póêniej jednak ni˝ do dnia 22 grudnia.

Art. 249. 1. W terminie 21 dni od dnia podj´cia
uchwa∏y bud˝etowej zarzàd jednostki samorzàdu tery-
torialnego:

1) przekazuje podleg∏ym jednostkom informacje
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokoÊci dotacji i wp∏at do
bud˝etu;

2) opracowuje plan finansowy zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
jednostce samorzàdu terytorialnego odr´bnymi
ustawami, przyjmujàc jako podstaw´ dla tego pla-
nu kwot´ dotacji przyznanych na ten cel w roku
bud˝etowym oraz wielkoÊç dochodów zwiàzanych
z realizacjà tych zadaƒ, które podlegajà przekaza-
niu do bud˝etu paƒstwa.

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

z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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2. Jednostki organizacyjne jednostki samorzàdu
terytorialnego dostosowujà projekty planów do
uchwa∏y bud˝etowej.

3. W planie finansowym urz´du jednostki samo-
rzàdu terytorialnego ujmuje si´ wszystkie wydatki
bud˝etowe nieuj´te w planach finansowych innych
jednostek bud˝etowych, w tym wydatki zwiàzane
z funkcjonowaniem organu stanowiàcego jednostki
samorzàdu terytorialnego i zarzàdu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego.

4. W planie, o którym mowa w ust. 3, ujmuje si´
tak˝e:

1) dotacje dla samorzàdowych zak∏adów bud˝eto-
wych;

2) dotacje i Êrodki przekazywane na rzecz innych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego i zwiàzków jed-
nostek samorzàdu terytorialnego;

3) pozosta∏e dotacje;

4) wp∏aty do bud˝etu paƒstwa z przeznaczeniem na
zwi´kszenie cz´Êci subwencji ogólnej, okreÊlone
w odr´bnych ustawach;

5) p∏atnoÊci oraz sk∏adki wp∏acane na rzecz instytucji
krajowych i zagranicznych.

5. W planie finansowym wojewódzkiej jednostki
bud˝etowej, innej ni˝ urzàd marsza∏kowski, mogà byç
ujmowane dotacje zwiàzane z realizacjà programów
operacyjnych.

6. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
˝e opracowaç harmonogram realizacji bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego i poinformowaç
o nim podleg∏e i nadzorowane jednostki.

Art. 250. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialne-
go, udzielajàc dotacji celowej, w tym jednostce sekto-
ra finansów publicznych, w przypadku gdy odr´bne
przepisy lub umowa mi´dzynarodowa nie okreÊlajà
trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, za-
wiera umow´, która okreÊla w szczególnoÊci:

1) wysokoÊç dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego
zadania, na którego realizacj´ sà przekazywane
Êrodki dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie d∏u˝szy ni˝ do
dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji ce-
lowej, z tym ˝e termin ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
terminy zwrotu okreÊlone w niniejszym dziale.

Art. 251. 1. Dotacje udzielone z bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego w cz´Êci niewykorzystanej
do koƒca roku bud˝etowego podlegajà zwrotowi do
bud˝etu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia
nast´pnego roku. 

2. W przypadku podj´cia uchwa∏y, o której mowa
w art. 263 ust. 2, niewykorzystana cz´Êç dotacji podle-
ga zwrotowi do bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego w terminie 15 dni od dnia okreÊlonego w tej
uchwale.

3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji,
o których mowa w ust. 1, jest krótszy ni˝ rok bud˝eto-
wy, niewykorzystana cz´Êç dotacji podlega zwrotowi
w terminie 15 dni po up∏ywie terminu wykorzystania
dotacji.

4. Wykorzystanie dotacji nast´puje w szczególno-
Êci przez zap∏at´ za zrealizowane zadania, na które do-
tacja by∏a udzielona, albo, w przypadku gdy odr´bne
przepisy stanowià o sposobie udzielenia i rozliczenia
dotacji, wykorzystanie nast´puje przez realizacj´ ce-
lów wskazanych w tych przepisach.

5. Od kwot dotacji zwróconych po terminach okreÊ-
lonych w ust. 1—3 nalicza si´ odsetki w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, poczàwszy
od dnia nast´pujàcego po up∏ywie terminów zwrotu
okreÊlonych w ust. 1—3.

Art. 252. 1. Dotacje udzielone z bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci

— podlegajà zwrotowi do bud˝etu wraz z odsetkami
w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatko-
wych, w ciàgu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczno-
Êci, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji,
o których mowa w ust. 1, jest krótszy ni˝ rok bud˝eto-
wy, podlegajà one zwrotowi w terminie 15 dni po
up∏ywie terminu wykorzystania dotacji.

3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokoÊci
sà dotacje otrzymane z bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego w wysokoÊci wy˝szej ni˝ okreÊlona
w odr´bnych przepisach, umowie lub wy˝szej ni˝ nie-
zb´dna na dofinansowanie lub finansowanie dotowa-
nego zadania.

4. Dotacjami nienale˝nymi sà dotacje udzielone
bez podstawy prawnej.

5. Zwrotowi do bud˝etu jednostki samorzàdu tery-
torialnego podlega ta cz´Êç dotacji, która zosta∏a wy-
korzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienale˝nie
udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokoÊci.

6. Odsetki od dotacji podlegajàcych zwrotowi do
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego nalicza
si´ poczàwszy od dnia:

1) przekazania z bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem;

2) nast´pujàcego po up∏ywie terminów zwrotu okreÊ-
lonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do dotacji pobra-
nej nienale˝nie lub w nadmiernej wysokoÊci.

Art. 253. Przepisów art. 251 i art. 252 nie stosuje
si´, je˝eli odr´bne ustawy okreÊlajà zasady i tryb
zwrotu dotacji.
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Art. 254. W toku wykonywania bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego obowiàzujà nast´pujàce za-
sady gospodarki finansowej:

1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego na-
st´puje na zasadach i w terminach wynikajàcych
z obowiàzujàcych przepisów;

2) pe∏na realizacja zadaƒ nast´puje w terminach
okreÊlonych w przepisach i harmonogramie,
o którym mowa w art. 249 ust. 6, je˝eli zosta∏ on
opracowany;

3) dokonywanie wydatków nast´puje w granicach
kwot okreÊlonych w planie finansowym,
z uwzgl´dnieniem prawid∏owo dokonanych prze-
niesieƒ i zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
w sposób celowy i oszcz´dny, z zachowaniem za-
sady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nak∏adów;

4) zlecanie zadaƒ powinno nast´powaç na zasadzie
wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzgl´dnie-
niem przepisów o zamówieniach publicznych,
a w odniesieniu do organizacji pozarzàdowych —
z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 221.

Art. 255. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorial-
nego przekazuje pobrane dochody bud˝etowe zwiàza-
ne z realizacjà zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej
oraz innych zadaƒ zleconych jednostce samorzàdu te-
rytorialnego odr´bnymi ustawami, pomniejszone
o okreÊlone w odr´bnych ustawach dochody bud˝eto-
we przys∏ugujàce jednostce samorzàdu terytorialne-
go z tytu∏u wykonywania tych zadaƒ, na rachunek bie-
˝àcy dochodów dysponenta cz´Êci bud˝etowej prze-
kazujàcego dotacj´ celowà, wed∏ug stanu Êrodków
okreÊlonego na:

1) 10 dzieƒ miesiàca — w terminie do 15 dnia dane-
go miesiàca;

2) 20 dzieƒ miesiàca — w terminie do 25 dnia dane-
go miesiàca.

2. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane
w terminach, o których mowa w ust. 1, dochody
bud˝etowe zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych jed-
nostce samorzàdu terytorialnego odr´bnymi ustawa-
mi sà przekazywane odpowiednio przez zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego na rachunek bie˝àcy
dochodów dysponenta cz´Êci bud˝etowej przekazujà-
cego dotacj´ celowà — w terminie do dnia 8 stycznia
roku nast´pujàcego po roku bud˝etowym, a gdy ten
dzieƒ jest dniem wolnym od pracy — do pierwszego
dnia roboczego po tym terminie.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 i 2, sà prze-
kazywane wraz z nale˝nymi odsetkami:

1) pobranymi od d∏u˝ników z tytu∏u nieterminowo
regulowanych nale˝noÊci stanowiàcych dochód
bud˝etu paƒstwa;

2) naliczonymi w wysokoÊci jak dla zaleg∏oÊci podat-
kowych w przypadku nieodprowadzonych docho-
dów bud˝etowych przez zarzàd jednostki samo-
rzàdu terytorialnego w terminach, o których mo-
wa w ust. 1 i 2.

4. W przypadku nieprzekazania dochodów bud˝e-
towych w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, dys-
ponent cz´Êci bud˝etowej przekazujàcy dotacj´ celo-
wà wydaje decyzj´ okreÊlajàcà kwot´ dochodów przy-
padajàcà do zwrotu i termin, od którego naliczane sà
odsetki.

5. Do dochodów bud˝etowych nieprzekazanych
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego do bud˝etu
paƒstwa stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
zwrotu dotacji.

Art. 256. Wydatki nieprzewidziane, których obo-
wiàzkowe p∏atnoÊci wynikajà z tytu∏ów wykonaw-
czych, wyroków sàdowych lub ugód, mogà byç doko-
nywane bez wzgl´du na poziom Êrodków finanso-
wych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana
planu wydatków powinna nastàpiç w trybie przenie-
sieƒ wydatków z innych podzia∏ek klasyfikacji wydat-
ków lub z rezerw celowych. 

Art. 257. W toku wykonywania bud˝etu zarzàd
mo˝e dokonywaç zmian w planie dochodów i wydat-
ków bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego po-
legajàcych na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków zwiàzanych ze zmianà
kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych
z bud˝etu paƒstwa, z bud˝etów innych jednostek
samorzàdu terytorialnego oraz innych jednostek
sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego,
wynikajàcych ze zmian kwot subwencji w wyniku
podzia∏u rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorzàdu terytorialnego
w ramach dzia∏u w zakresie wydatków bie˝àcych,
z wyjàtkiem zmian planu wydatków na uposa˝enia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odr´bne
przepisy nie stanowià inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorzàdu tery-
torialnego zwiàzanych ze zwrotem dotacji otrzy-
manych z bud˝etu paƒstwa lub innych jednostek
samorzàdu terytorialnego.

Art. 258. 1. Organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego mo˝e upowa˝niç zarzàd do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków
ni˝ okreÊlone w art. 257, z wy∏àczeniem przenie-
sieƒ wydatków mi´dzy dzia∏ami;

2) przekazania niektórych uprawnieƒ do dokonywa-
nia przeniesieƒ planowanych wydatków innym
jednostkom organizacyjnym jednostki samorzàdu
terytorialnego;

3) przekazania uprawnieƒ innym jednostkom organi-
zacyjnym jednostki samorzàdu terytorialnego do
zaciàgania zobowiàzaƒ z tytu∏u umów, których re-
alizacja w roku bud˝etowym i w latach nast´pnych
jest niezb´dna do zapewnienia ciàg∏oÊci dzia∏ania
jednostki i z których wynikajàce p∏atnoÊci wykra-
czajà poza rok bud˝etowy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonu-
jàcy przeniesieƒ wydatków na podstawie upowa˝-
nieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzajà od-
powiednie zmiany w planach finansowych i informu-
jà o dokonanych przeniesieniach zarzàd.
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Art. 259. 1. Rezerwy celowe mogà byç przeznaczo-
ne wy∏àcznie na cel, na jaki zosta∏y utworzone, oraz
wykorzystane zgodnie z klasyfikacjà bud˝etowà wy-
datków.

2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
˝e, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w∏aÊciwej
do spraw bud˝etu organu stanowiàcego jednostki
samorzàdu terytorialnego, dokonaç zmiany przezna-
czenia rezerwy celowej.

3. Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mo-
gà zwi´kszaç planowanych wydatków na uposa˝enia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odr´bne
przepisy nie stanowià inaczej.

Art. 260. 1. W przypadkach stwierdzenia:

1) niegospodarnoÊci w okreÊlonych jednostkach,

2) opóênieƒ w realizacji zadaƒ,

3) nadmiaru posiadanych Êrodków,

4) naruszenia zasad gospodarki finansowej, o któ-
rych mowa w art. 254

— zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e
podjàç decyzj´ o blokowaniu planowanych wydat-
ków bud˝etowych.

2. O podj´tej decyzji zarzàd jednostki samorzàdu
terytorialnego zawiadamia organ stanowiàcy jednost-
ki samorzàdu terytorialnego.

3. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
˝e, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w∏aÊciwej
do spraw bud˝etu organu stanowiàcego jednostki
samorzàdu terytorialnego, utworzyç nowà rezerwà
celowà na finansowanie zobowiàzaƒ jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, przenoszàc do niej zablokowane
kwoty wydatków.

4. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 3, nie
mo˝e byç przeznaczona na finansowanie wynagro-
dzeƒ i uposa˝eƒ.

Art. 261. Kierownik samorzàdowej jednostki
bud˝etowej mo˝e, w celu realizacji zadaƒ, zaciàgaç
zobowiàzania pieni´˝ne do wysokoÊci kwot wydat-
ków okreÊlonych w zatwierdzonym planie finanso-
wym jednostki.

Art. 262. 1. CzynnoÊci prawnych polegajàcych na
zaciàganiu kredytów i po˝yczek oraz udzielaniu po˝y-
czek, por´czeƒ i gwarancji, a tak˝e emisji papierów war-
toÊciowych dokonuje dwóch cz∏onków zarzàdu wskaza-
nych w uchwale przez zarzàd, z zastrze˝eniem ust. 2. Dla
wa˝noÊci tych czynnoÊci konieczna jest kontrasygnata
skarbnika jednostki samorzàdu terytorialnego.

2. CzynnoÊci prawnych, o których mowa w ust. 1,
w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

3. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonu-
je jej na pisemne polecenie przewodniczàcego zarzà-
du jednostki samorzàdu terytorialnego, z wyjàtkiem
przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowi∏oby
przest´pstwo albo wykroczenie. W takim przypadku
skarbnik powiadamia o tym organ stanowiàcy jed-
nostki samorzàdu terytorialnego i regionalnà izb´ ob-
rachunkowà.

Art. 263. 1. Niezrealizowane kwoty wydatków
bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego wygasa-
jà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4, z up∏ywem roku bud˝eto-
wego.

2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e ustaliç, w drodze uchwa∏y, wykaz wy-
datków, do których nie stosuje si´ przepisu ust. 1, oraz
okreÊliç ostateczny termin dokonania ka˝dego wydat-
ku uj´tego w tym wykazie w nast´pnym roku bud˝e-
towym.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje si´
wydatki zwiàzane z realizacjà umów:

1) w sprawie zamówienia publicznego;

2) które zostanà zawarte w wyniku zakoƒczonego po-
st´powania o udzielenie zamówienia publicznego,
w którym dokonano wyboru wykonawcy.

4. Ostateczny termin dokonania wydatków, które
nie wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego, up∏ywa
30 czerwca roku nast´pnego.

5. ¸àcznie z wykazem wydatków, które nie wyga-
sajà z up∏ywem roku bud˝etowego, organ stanowiàcy
jednostki samorzàdu terytorialnego ustala plan finan-
sowy tych wydatków w podziale na dzia∏y i rozdzia∏y
klasyfikacji wydatków, z wyodr´bnieniem wydatków
majàtkowych.

6. Ârodki finansowe na wydatki uj´te w wykazie,
o których mowa w ust. 2, sà gromadzone na wyodr´b-
nionym subkoncie podstawowego rachunku banko-
wego jednostki samorzàdu terytorialnego.

7. Ârodki finansowe niewykorzystane w terminie
okreÊlonym przez organ stanowiàcy jednostki samo-
rzàdu terytorialnego podlegajà przekazaniu na docho-
dy bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego w ter-
minie 7 dni od dnia okreÊlonego przez organ stano-
wiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 264. 1. Bankowà obs∏ug´ bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego wykonuje bank wybrany na
zasadach okreÊlonych w przepisach o zamówieniach
publicznych.

2. Zasady wykonywania obs∏ugi bankowej okreÊla
umowa zawarta mi´dzy zarzàdem jednostki samorzà-
du terytorialnego a bankiem.

3. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e upowa˝niç zarzàd jednostki samorzàdu
terytorialnego do lokowania wolnych Êrodków bud˝e-
towych na rachunkach w innych bankach.

4. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
˝e, w granicach upowa˝nieƒ zawartych w uchwale
bud˝etowej, zaciàgaç kredyty w wybranych przez sie-
bie bankach, w trybie okreÊlonym w przepisach o za-
mówieniach publicznych.

5. W celu zabezpieczenia kredytu lub po˝yczki nie
mo˝na udzielaç pe∏nomocnictwa do dysponowania
rachunkiem bankowym jednostki samorzàdu teryto-
rialnego.
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Rozdzia∏ 5

Tryb zatwierdzenia wykonania bud˝etu jednostki 
samorzàdu terytorialnego

Art. 265. Jednostki, o których mowa w art. 9
pkt 10, 13 i 14, dla których organem za∏o˝ycielskim
jest jednostka samorzàdu terytorialnego, przedsta-
wiajà w∏aÊciwemu zarzàdowi jednostki samorzàdu te-
rytorialnego w terminie do dnia:

1) 31 lipca roku bud˝etowego — informacj´ o prze-
biegu wykonania planu finansowego jednostki za
pierwsze pó∏rocze, uwzgl´dniajàcà w szczególno-
Êci stan nale˝noÊci i zobowiàzaƒ, w tym wymagal-
nych;

2) 28 lutego roku nast´pujàcego po roku bud˝eto-
wym — sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego jednostki, w szczegó∏owoÊci nie
mniejszej ni˝ w planie finansowym.

Art. 266. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorial-
nego przedstawia organowi stanowiàcemu jednostki
samorzàdu terytorialnego i regionalnej izbie obra-
chunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

1) informacj´ o przebiegu wykonania bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego za pierwsze pó∏-
rocze;

2) informacj´ o kszta∏towaniu si´ wieloletniej pro-
gnozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsi´wzi´ç, o których mowa w art. 226 ust. 3;

3) informacj´, o której mowa w art. 265 pkt 1.

2. Zakres i form´ informacji, o których mowa
w ust. 1, okreÊla organ stanowiàcy jednostki samorzà-
du terytorialnego.

Art. 267. 1. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorial-
nego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku
nast´pujàcego po roku bud˝etowym, organowi stano-
wiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania bud˝etu tej jed-
nostki, zawierajàce zestawienie dochodów i wy-
datków wynikajàce z zamkni´ç rachunków bud˝e-
tu jednostki samorzàdu terytorialnego, w szczegó-
∏owoÊci nie mniejszej ni˝ w uchwale bud˝etowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informacj´ o stanie mienia jednostki samorzàdu
terytorialnego, zawierajàcà:

a) dane dotyczàce przys∏ugujàcych jednostce
samorzàdu terytorialnego praw w∏asnoÊci,

b) dane dotyczàce:

— innych ni˝ w∏asnoÊç praw majàtkowych,
w tym w szczególnoÊci o ograniczonych pra-
wach rzeczowych, u˝ytkowaniu wieczystym,
wierzytelnoÊciach, udzia∏ach w spó∏kach, ak-
cjach,

— posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalne-
go, w zakresie okreÊlonym w lit. a i b, od dnia
z∏o˝enia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytu∏u wykony-
wania prawa w∏asnoÊci i innych praw majàtko-
wych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach majàcych
wp∏yw na stan mienia jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmuje równie˝ wykaz jednostek bud˝etowych,
o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za-
rzàd jednostki samorzàdu terytorialnego przedstawia
regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia
31 marca roku nast´pujàcego po roku bud˝etowym.

Art. 268. Roczne sprawozdanie finansowe jednost-
ki samorzàdu terytorialnego, w której liczba mieszkaƒ-
ców, ustalona przez G∏ówny Urzàd Statystyczny, na
dzieƒ 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok, za który
sporzàdzono sprawozdanie, przekracza 150 tysi´cy,
podlega badaniu przez bieg∏ego rewidenta.

Art. 269. Sprawozdanie z wykonania bud˝etu jed-
nostki samorzàdu terytorialnego sporzàdza si´ na
podstawie danych z ewidencji ksi´gowej bud˝etu.
Sprawozdanie powinno uwzgl´dniaç w szczególno-
Êci:

1) dochody i wydatki bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego w szczegó∏owoÊci okreÊlonej jak
w uchwale bud˝etowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizacj´ progra-
mów finansowanych z udzia∏em Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku bud˝etowego;

3) stopieƒ zaawansowania realizacji programów
wieloletnich.

Art. 270. 1. Sprawozdanie finansowe jednostki
samorzàdu terytorialnego zarzàd przekazuje organo-
wi stanowiàcemu jednostki samorzàdu terytorialne-
go, w terminie do dnia 31 maja roku nast´pujàcego
po roku bud˝etowym.

2. Komisja rewizyjna organu stanowiàcego jed-
nostki samorzàdu terytorialnego rozpatruje sprawo-
zdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania bud˝e-
tu wraz z opinià regionalnej izby obrachunkowej
o tym sprawozdaniu oraz informacj´, o której mowa
w art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka sa-
morzàdu terytorialnego jest obowiàzana do badania
sprawozdania finansowego, o którym mowa
w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisj´
rewizyjnà jest równie˝ opinia z tego badania.

3. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stano-
wiàcemu jednostki samorzàdu terytorialnego, w ter-
minie do dnia 15 czerwca roku nast´pujàcego po roku
bud˝etowym, wniosek w sprawie absolutorium dla
zarzàdu.

4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finan-
sowe jednostki samorzàdu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud˝etu, w terminie do
dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po roku bud˝eto-
wym.
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Art. 271. 1. Nie póêniej ni˝ dnia 30 czerwca roku
nast´pujàcego po roku bud˝etowym, organ stanowià-
cy jednostki samorzàdu terytorialnego podejmuje
uchwa∏´ w sprawie absolutorium dla zarzàdu po za-
poznaniu si´ z:

1) sprawozdaniem z wykonania bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinià z badania sprawozdania finansowego,
o którym mowa w art. 268;

4) opinià regionalnej izby obrachunkowej, o której
mowa w art. 270 ust. 2;

5) informacjà o stanie mienia jednostki samorzàdu
terytorialnego;

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia przez zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego dodatkowych wyjaÊ-
nieƒ odnoszàcych si´ do dokumentów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 i 2.

DZIA¸ VI

Audyt wewn´trzny oraz koordynacja
audytu wewn´trznego w jednostkach

sektora f inansów publicznych

Art. 272. 1. Audyt wewn´trzny jest dzia∏alnoÊcià
niezale˝nà i obiektywnà, której celem jest wspieranie
ministra kierujàcego dzia∏em lub kierownika jednostki
w realizacji celów i zadaƒ przez systematycznà ocen´
kontroli zarzàdczej oraz czynnoÊci doradcze.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szcze-
gólnoÊci adekwatnoÊci, skutecznoÊci i efektywnoÊci
kontroli zarzàdczej w dziale administracji rzàdowej lub
jednostce.

Art. 273. 1. Minister Finansów okreÊli, w formie
komunikatu, i og∏osi w Dzienniku Urz´dowym Mini-
stra Finansów standardy audytu wewn´trznego dla
jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z po-
wszechnie uznawanymi standardami audytu we-
wn´trznego.

2. Audytor wewn´trzny, prowadzàc audyt we-
wn´trzny, kieruje si´ wskazówkami zawartymi w stan-
dardach audytu wewn´trznego, o których mowa
w ust. 1.

Art. 274. 1. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) ministerstwach;

3) urz´dach wojewódzkich;

4) izbach celnych;

5) izbach skarbowych;

6) Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w tym w za-
rzàdzanych przez niego funduszach;

7) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,
w tym w funduszach zarzàdzanych przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego;

8) Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ tak˝e w:

1) paƒstwowych jednostkach bud˝etowych, je˝eli
kwota uj´tych w planie finansowym jednostki
bud˝etowej dochodów lub kwota wydatków prze-
kroczy∏a wysokoÊç 40 000 tys. z∏;

2) uczelniach publicznych, je˝eli kwota uj´tych w pla-
nie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosz-
tów przekroczy∏a wysokoÊç 40 000 tys. z∏;

3) samodzielnych publicznych zak∏adach opieki zdro-
wotnej, które nie zosta∏y utworzone przez jednost-
ki samorzàdu terytorialnego, je˝eli kwota uj´tych
w planie finansowym przychodów lub kosztów
przekroczy∏a wysokoÊç 40 000 tys. z∏;

4) agencjach wykonawczych, je˝eli kwota uj´tych
w planie finansowym przychodów lub kosztów
przekroczy∏a wysokoÊç 40 000 tys. z∏;

5) paƒstwowych funduszach celowych, je˝eli kwota
uj´tych w planie finansowym przychodów lub
kosztów przekroczy∏a wysokoÊç 40 000 tys. z∏.

3. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ w jednostkach
samorzàdu terytorialnego, je˝eli uj´ta w uchwale
bud˝etowej jednostki samorzàdu terytorialnego kwo-
ta dochodów i przychodów lub kwota wydatków i roz-
chodów przekroczy∏a wysokoÊç 40 000 tys. z∏.

4. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ równie˝ w jed-
nostkach sektora finansów publicznych, których kie-
rownicy podejmà decyzj´ o prowadzeniu audytu we-
wn´trznego.

5. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ równie˝ w jed-
nostkach w dziale wskazanych przez w∏aÊciwego
ministra kierujàcego dzia∏em. Wskazujàc jednostk´
zobowiàzanà minister okreÊla termin rozpocz´cia pro-
wadzenia audytu wewn´trznego.

6. Przepisy ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do jed-
nostek podleg∏ych Prezesowi Rady Ministrów lub
przez niego nadzorowanych oraz jednostek obs∏ugu-
jàcych organy podleg∏e Prezesowi Rady Ministrów
lub przez niego nadzorowane. 

7. Kierownicy jednostek, o których mowa
w ust. 2—6, informujà pisemnie Ministra Finansów
o rozpocz´ciu prowadzenia audytu wewn´trznego.

Art. 275. Audyt wewn´trzny prowadzi:

1) audytor wewn´trzny zatrudniony w jednostce
albo

2) us∏ugodawca niezatrudniony w jednostce, zwany
dalej „us∏ugodawcà”.

Art. 276. W jednostce samorzàdu terytorialnego
zadania przypisane kierownikowi jednostki zwiàzane
z audytem wewn´trznym wykonujà odpowiednio:
wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczàcy za-
rzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego.
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Art. 277. 1. W jednostkach, o których mowa
w art. 274 ust. 1—6, tworzy si´ wieloosobowe lub jed-
noosobowe komórki audytu wewn´trznego, z zastrze-
˝eniem ust. 2 oraz art. 278. W przypadku jednostek
samorzàdu terytorialnego komórk´ audytu wewn´trz-
nego tworzy si´ w urz´dzie tej jednostki.

2. W przypadku paƒstwowych funduszy celowych
komórki audytu wewn´trznego tworzy si´ w jednost-
kach bud˝etowych obs∏ugujàcych te fundusze.

3. Dzia∏alnoÊcià wieloosobowej komórki audytu
wewn´trznego kieruje audytor wewn´trzny, zwany
dalej „kierownikiem komórki audytu wewn´trznego”.

4. Do audytora wewn´trznego zatrudnionego
w jednoosobowej komórce audytu wewn´trznego
przepisy ustawy dotyczàce kierownika komórki audy-
tu wewn´trznego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 278. 1. W jednostkach, o których mowa
w art. 274 ust. 2, audyt wewn´trzny mo˝e byç prowa-
dzony przez us∏ugodawc´, je˝eli:

1) ˝adna z kwot, o których mowa w art. 274 ust. 2
pkt 1—5, nie przekroczy∏a 100 000 tys. z∏, lub

2) jednostka zatrudnia mniej ni˝ 200 pracowników

— z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W jednostkach w dziale audyt wewn´trzny mo-
˝e byç prowadzony przez us∏ugodawc´ za zgodà w∏a-
Êciwego ministra kierujàcego dzia∏em.

3. W jednostkach samorzàdu terytorialnego audyt
wewn´trzny mo˝e byç prowadzony przez us∏ugodaw-
c´, je˝eli uj´ta w uchwale bud˝etowej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego kwota dochodów i przychodów
oraz kwota wydatków i rozchodów jest ni˝sza ni˝
100 000 tys. z∏.

4. Przepisy ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do jed-
nostek podleg∏ych i nadzorowanych oraz jednostek
obs∏ugujàcych organy podleg∏e lub nadzorowane
przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 279. 1. Us∏ugodawcà, o którym mowa
w art. 275 pkt 2, mo˝e byç:

1) osoba fizyczna, spe∏niajàca warunki okreÊlone
w art. 286;

2) osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, spe∏niajàca warunki okreÊlone w art. 286;

3) spó∏ka cywilna, spó∏ka jawna, spó∏ka partnerska,
spó∏ka komandytowa, spó∏ka komandytowo-ak-
cyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do pro-
wadzenia audytu wewn´trznego w jednostce oso-
by spe∏niajàce warunki okreÊlone w art. 286.

2. Umowa zawarta przez jednostk´ sektora finan-
sów publicznych z us∏ugodawcà powinna zawieraç
postanowienia gwarantujàce prowadzenie audytu
wewn´trznego zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy. W umowie nale˝y tak˝e okreÊliç sposób post´po-
wania z dokumentami, w tym tak˝e w formie elektro-
nicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audy-

tu wewn´trznego, tak aby zapewniç ich dost´pnoÊç,
ochron´ przed nieupowa˝nionym rozpowszechnia-
niem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Umow´ z us∏ugodawcà, o której mowa w ust. 2,
jednostka sektora finansów publicznych zawiera na
okres co najmniej roku.

Art. 280. Kierownik komórki audytu wewn´trzne-
go podlega bezpoÊrednio kierownikowi jednostki,
a w urz´dzie administracji rzàdowej, w którym tworzy
si´ stanowisko dyrektora generalnego urz´du — dy-
rektorowi generalnemu w zakresie okreÊlonym odr´b-
nymi ustawami.

Art. 281. Rozwiàzanie stosunku pracy ani zmiana
warunków p∏acy i pracy kierownika komórki audytu
wewn´trznego ministerstwa oraz jednostki w dziale
nie mo˝e nastàpiç bez zgody w∏aÊciwego komitetu
audytu.

Art. 282. 1. Kierownik jednostki, a w urz´dzie ad-
ministracji rzàdowej, w którym tworzy si´ stanowisko
dyrektora generalnego urz´du — dyrektor generalny,
zapewnia warunki niezb´dne do niezale˝nego, obiek-
tywnego i efektywnego prowadzenia audytu we-
wn´trznego, w tym zapewnia organizacyjnà odr´b-
noÊç komórki audytu wewn´trznego oraz ciàg∏oÊç
prowadzenia audytu wewn´trznego w jednostce.

2. Audytor wewn´trzny ma prawo wst´pu do po-
mieszczeƒ jednostki oraz wglàdu do wszelkich doku-
mentów, informacji i danych oraz do innych materia-
∏ów zwiàzanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym
utrwalonych na elektronicznych noÊnikach danych,
jak równie˝ do sporzàdzania ich kopii, odpisów, wy-
ciàgów, zestawieƒ lub wydruków, z zachowaniem
przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

3. Pracownicy jednostki sà obowiàzani udzielaç in-
formacji i wyjaÊnieƒ, a tak˝e sporzàdzaç i potwierdzaç
kopie, odpisy, wyciàgi lub zestawienia, o których mo-
wa w ust. 2.

Art. 283. 1. Audyt wewn´trzny, z zastrze˝eniem
ust. 2, przeprowadza si´ na podstawie rocznego planu
audytu wewn´trznego, zwanego dalej „planem audy-
tu”.

2. W uzasadnionych przypadkach audyt wewn´trz-
ny przeprowadza si´ poza planem audytu.

3. Do koƒca roku kierownik komórki audytu we-
wn´trznego w porozumieniu z kierownikiem jednost-
ki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan au-
dytu na nast´pny rok.

4. Kierownik komórki audytu wewn´trznego, prze-
prowadzajàc analiz´ ryzyka, bierze pod uwag´
w szczególnoÊci zadania wynikajàce z planu dzia∏alno-
Êci, a tak˝e wytyczne ministra kierujàcego dzia∏em,
komitetu audytu oraz szczegó∏owe wytyczne Ministra
Finansów, o których mowa w art. 69 ust. 4.

5. Do koƒca stycznia ka˝dego roku kierownik ko-
mórki audytu wewn´trznego sporzàdza sprawozdanie
z wykonania planu audytu za rok poprzedni.



Dziennik Ustaw Nr 157 — 12149 — Poz. 1240

Art. 284. 1. Plan audytu oraz sprawozdanie z wy-
konania planu audytu stanowià, udost´pnianà na
wniosek, informacj´ publicznà w rozumieniu ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej.

2. Informacji publicznej nie stanowià inne ni˝ wy-
mienione w ust. 1 dokumenty wytworzone przez au-
dytora wewn´trznego w trakcie prowadzenia audytu
wewn´trznego.

Art. 285. Minister Finansów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb przeprowa-
dzania audytu wewn´trznego oraz przekazywania in-
formacji o pracy i wynikach audytu wewn´trznego,
w szczególnoÊci:

1) sposób sporzàdzania oraz elementy planu audytu,

2) sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników
audytu wewn´trznego,

3) sposób sporzàdzania oraz elementy wyników au-
dytu wewn´trznego,

4) sposób sporzàdzania oraz elementy sprawozdania
z wykonania planu audytu oraz

5) tryb przeprowadzania audytu wewn´trznego zle-
conego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1
i art. 293,

6) tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu
wewn´trznego, o której mowa w art. 292 ust. 1
pkt 2 i art. 294

— z uwzgl´dnieniem powszechnie uznawanych
standardów audytu wewn´trznego.

Art. 286. 1. Audytorem wewn´trznym mo˝e byç
osoba, która:

1) ma obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub innego paƒstwa, którego obywa-
telom, na podstawie umów mi´dzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przys∏ugu-
je prawo podj´cia zatrudnienia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz
korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

4) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

5) posiada nast´pujàce kwalifikacje do przeprowa-
dzania audytu wewn´trznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor
(CIA), Certified Government Auditing Professio-
nal (CGAP), Certified Information Systems Au-
ditor (CISA), Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner
(CFE), Certification in Control Self Assessment
(CCSA), Certified Financial Services Auditor
(CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
lub

b) z∏o˝y∏a, w latach 2003—2006, z wynikiem pozy-
tywnym egzamin na audytora wewn´trznego
przed Komisjà Egzaminacyjnà powo∏anà przez
Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia bieg∏ego rewidenta, lub
d) dwuletnià praktyk´ w zakresie audytu we-

wn´trznego i legitymuje si´ dyplomem ukoƒ-
czenia studiów podyplomowych w zakresie au-
dytu wewn´trznego, wydanym przez jednostk´
organizacyjnà, która w dniu wydania dyplomu
by∏a uprawniona, zgodnie z odr´bnymi ustawa-
mi, do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktyk´ w zakresie audytu wewn´trznego,
o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uwa˝a si´ udoku-
mentowane przez kierownika jednostki wykonywanie
czynnoÊci, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym ni˝
1/2 etatu, zwiàzanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewn´trznego pod

nadzorem audytora wewn´trznego;
2) realizacjà przez inspektorów kontroli skarbowej

czynnoÊci z zakresu certyfikacji i wydawania de-
klaracji zamkni´cia pomocy finansowej ze Êrod-
ków pochodzàcych z Unii Europejskiej, o których
mowa w ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z póên. zm.11));

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynnoÊci kon-
trolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grud-
nia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U.
z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209,
poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Art. 287. 1. Do przeprowadzania audytu wewn´trz-
nego w jednostce samorzàdu terytorialnego, w tym
w jej jednostkach organizacyjnych, audytora we-
wn´trznego zatrudnionego w urz´dzie jednostki
samorzàdu terytorialnego upowa˝nia odpowiednio:
wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczàcy za-
rzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego.

2. W przypadku gdy do przeprowadzenia audytu
wewn´trznego konieczne jest dokonanie czynnoÊci
w innych jednostkach w dziale, minister kierujàcy
dzia∏em mo˝e upowa˝niç audytora wewn´trznego za-
trudnionego w ministerstwie do ich dokonania.

3. W przypadku gdy do przeprowadzenia audytu
wewn´trznego konieczne jest dokonanie czynnoÊci
w jednostce podleg∏ej lub nadzorowanej, kierownik
jednostki nadrz´dnej lub nadzorujàcej mo˝e upowa˝-
niç audytora wewn´trznego zatrudnionego w tej jed-
nostce do ich dokonania.

4. W przypadku gdy do przeprowadzenia audytu
wewn´trznego konieczne jest dokonanie czynnoÊci
w jednostkach organizacyjnych stanowiàcych aparat
pomocniczy kierowników zespolonych s∏u˝b, inspek-
cji i stra˝y wojewódzkich, wojewoda mo˝e upowa˝-
niaç audytora wewn´trznego zatrudnionego w urz´-
dzie wojewódzkim do ich dokonania.

5. Przepisy art. 282 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.
———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209,
poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 85, poz. 716.
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Art. 288. 1. Minister kierujàcy dzia∏em powo∏uje,
w drodze zarzàdzenia, komitet audytu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do dzia∏ów ad-
ministracji rzàdowej, w których nie wyst´pujà jed-
nostki w dziale.

3. Dla dzia∏ów administracji rzàdowej kierowa-
nych przez jednego ministra mo˝na utworzyç wspól-
ny komitet audytu.

4. Celem komitetu audytu jest doradztwo Êwiad-
czone na rzecz ministra kierujàcego dzia∏em w zakre-
sie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecz-
nej i efektywnej kontroli zarzàdczej oraz skutecznego
audytu wewn´trznego.

Art. 289. 1. Do zadaƒ komitetu audytu nale˝y
w szczególnoÊci:

1) sygnalizowanie istotnych ryzyk;

2) sygnalizowanie istotnych s∏aboÊci kontroli zarzàd-
czej oraz proponowanie jej usprawnieƒ;

3) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicz-
nych planów audytu wewn´trznego;

4) przeglàd istotnych wyników audytu wewn´trzne-
go oraz monitorowanie ich wdro˝enia;

5) przeglàd sprawozdaƒ z wykonania planu audytu
wewn´trznego oraz z oceny kontroli zarzàdczej;

6) monitorowanie efektywnoÊci pracy audytu we-
wn´trznego, w tym przeglàdanie wyników we-
wn´trznych i zewn´trznych ocen pracy audytu we-
wn´trznego;

7) wyra˝enie zgody na rozwiàzanie stosunku pracy
oraz zmian´ warunków p∏acy i pracy kierowników
komórek audytu wewn´trznego.

2. Do koƒca lutego ka˝dego roku komitet audytu
sk∏ada sprawozdanie z realizacji zadaƒ w roku po-
przednim, w tym w szczególnoÊci zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, ministrowi kierujàcemu dzia∏em oraz
Ministrowi Finansów. Sprawozdanie z realizacji zadaƒ
podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 290. 1. W sk∏ad komitetu audytu wchodzi nie
mniej ni˝ 3 cz∏onków, w tym:

1) wskazana przez ministra osoba w randze sekreta-
rza lub podsekretarza stanu jako przewodniczàcy
komitetu;

2) co najmniej 2 osoby, nieb´dàce pracownikami
ministerstwa lub jednostek w dziale, zwane dalej
„cz∏onkami niezale˝nymi”.

2. Cz∏onkowie niezale˝ni wykonujà swoje zadania
za wynagrodzeniem.

3. Organizacj´ i tryb pracy komitetu audytu okreÊ-
la regulamin nadany przez ministra, na wniosek prze-
wodniczàcego komitetu.

4. Minister Finansów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) niezb´dne kwalifikacje cz∏onków niezale˝nych,

2) sposób ustalania wynagrodzeƒ cz∏onków niezale˝-
nych,

3) wymogi, jakie powinien spe∏niaç regulamin komi-
tetu audytu

— majàc na uwadze zapewnienie rzetelnej identyfi-
kacji i oceny ryzyk, pracy audytu wewn´trznego
w dzia∏ach administracji rzàdowej oraz sprawne
funkcjonowanie komitetu audytu.

Art. 291. 1. Komórka audytu wewn´trznego utwo-
rzona w ministerstwie:

1) gromadzi plany audytu, sprawozdania z wykona-
nia planów oraz inne, niezb´dne dla komitetu au-
dytu, informacje z jednostek w dziale;

2) przygotowuje zbiorcze informacje o istotnych ry-
zykach i s∏aboÊciach kontroli zarzàdczej oraz pro-
ponowanych usprawnieniach kontroli zarzàdczej;

3) zapewnia obs∏ug´ organizacyjnà komitetu audytu;

4) prowadzi inne dzia∏ania majàce na celu wsparcie
komitetu audytu.

2. Kierownicy komórek audytu wewn´trznego
w innych jednostkach w dziale przekazujà, na wniosek
kierownika komórki audytu wewn´trznego utworzo-
nej w ministerstwie, dokumenty i informacje niezb´d-
ne do realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 292. 1. Do zadaƒ Ministra Finansów w zakre-
sie koordynacji audytu wewn´trznego w jednostkach
sektora finansów publicznych nale˝y w szczególnoÊci:

1) zlecanie przeprowadzenia audytu wewn´trznego,
z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa
w art. 139 ust. 2, oraz jednostek samorzàdu teryto-
rialnego;

2) ocena audytu wewn´trznego, z wy∏àczeniem jed-
nostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, oraz jed-
nostek samorzàdu terytorialnego;

3) upowszechnianie standardów, o których mowa
w art. 273 ust. 1;

4) wydawanie wytycznych;

5) wspó∏praca z krajowymi i zagranicznymi organiza-
cjami;

6) wspó∏praca z komitetami audytu.

2. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2:

1) Minister Finansów mo˝e ˝àdaç od kierownika jed-
nostki przed∏o˝enia wszelkich materia∏ów i doku-
mentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej, a tak˝e udzielania informa-
cji i wyjaÊnieƒ;

2) kierownik jednostki oraz kierownik komórki audy-
tu wewn´trznego sà obowiàzani do wspó∏pracy
z Ministrem Finansów w zakresie ustalenia sposo-
bu przeprowadzenia czynnoÊci w tej jednostce.
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Art. 293. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej mo˝e zleciç przeprowadzenie audytu wewn´trz-
nego w zakresie Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2, w jednostkach, o których mowa w art. 274
ust. 1—4, z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa
w art. 139 ust. 2. Przepis art. 292 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Audyt wewn´trzny zlecony, o którym mowa
w art. 292 ust. 1 pkt 1, mo˝e byç przeprowadzony tak-
˝e na polecenie Prezesa Rady Ministrów.

Art. 294. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej mo˝e dokonaç oceny audytu wewn´trznego w za-
kresie Êrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
w jednostkach, o których mowa w art. 274 ust. 1—4,
z wy∏àczeniem jednostek, o których mowa w art. 139
ust. 2. Przepis art. 292 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 i art. 292 ust. 1
pkt 2, mo˝e byç dokonana w siedzibie jednostki przez
pracowników Ministerstwa Finansów na podstawie
pisemnego upowa˝nienia Ministra Finansów lub Ge-
neralnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Art. 295. 1. Kierownik jednostki, o której mowa
w art. 274 ust. 1, 2 i 4—6, z wy∏àczeniem jednostek
samorzàdu terytorialnego, przedstawia Ministrowi
Finansów, do koƒca stycznia ka˝dego roku, informa-
cj´ o realizacji zadaƒ z zakresu audytu wewn´trznego
w roku poprzednim.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274
ust. 1, 2 i 4—6, z wy∏àczeniem jednostek samorzàdu
terytorialnego oraz jednostek, o których mowa
w art. 139 ust. 2, przedstawia Ministrowi Finansów, na
jego wniosek, w ka˝dym czasie, informacje zwiàzane
z funkcjonowaniem kontroli zarzàdczej.

3. Minister Finansów mo˝e okreÊliç, w formie ko-
munikatów, oraz og∏osiç w Dzienniku Urz´dowym
Ministra Finansów wzory informacji, o których mowa
w ust. 1 i 2.

Art. 296. Kierownik komórki audytu wewn´trzne-
go jednostki sektora finansów publicznych obowiàza-
nej do prowadzenia audytu wewn´trznego, z wy∏àcze-
niem jednostek samorzàdu terytorialnego oraz jedno-
stek, o których mowa w art. 139 ust. 2, przedstawia
Ministrowi Finansów, na jego wniosek, w ka˝dym cza-
sie, informacje i dokumenty zwiàzane z prowadze-
niem audytu wewn´trznego.

DZIA¸ VII

Przepis koƒcowy

Art. 297. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




