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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 16 lipca 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

(druk nr 617)

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 2.
§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki:

1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr
85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199);

<1a) niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z
dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …);

1b) należności z tytułu przychodów z prywatyzacji;>
2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;
3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej;
4) należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek;
5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych

ustaw;
6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych

przepisów;
7) należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek

specjalnych do Funduszu Rezerwowego;
8) należności pieniężne wynikające z tytułu:

a)  zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego
lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, łącznie z sumami, które
mają być pobrane w związku z tymi działaniami,
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b) opłat i innych należności przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku
Unii Europejskiej dla sektora cukru,

c) należności przywozowych,
d) należności wywozowych,
e) podatku od towarów i usług,
f)  podatku akcyzowego,
g) podatku od dochodu lub podatku od majątku,
h) podatku od składek ubezpieczeniowych,
i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztów i innych należności

związanych z należnościami, o których mowa w lit. a-h, z wyłączeniem
wszelkich sankcji o charakterze karnym określonych w prawie państwa
udzielającego pomocy;

9) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie
ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska;

10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów
administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji
administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego;

11) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego
wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi,
nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w §
1, podlegają zabezpieczeniu w trybie i na zasadach określonych w dziale IV.

§ 3. Poddanie obowiązku egzekucji administracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu co
do jego istnienia lub wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru
obowiązku wynika, że do rozpoznania takiego sporu właściwy jest ten sąd.

Art. 8.
§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla
zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie
niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego
utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego
i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do
najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście
przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do
tej pracy na okres 7 dni;

5) przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do
wykonywania przez niego zawodu;

6) pieniądze w kwocie 760 zł;
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7) wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 665, z późn. zm.);

8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2,
z późn. zm.);

9) dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka,
wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne
zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk
religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane
znacznie poniżej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość
użytkową;

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i
wyjazdów;

11) kwoty otrzymane jako stypendia;
12) kwoty otrzymane z tytułu zasiłku stałego wyrównawczego, pomocy pieniężnej dla

rodzin zastępczych oraz pomocy dla uczących się i studiujących wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych;

13) rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków
jego rodziny;

14) kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych;
[15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i

znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi
bankowej dotacji;]

<15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i
znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla
obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach
programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w
formie zaliczki;>

16) rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa
lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu
religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki;

17)  środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36
ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208,
poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794).

§ 2. Za przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny, w rozumieniu § 1
pkt 1, nie uważa się w szczególności:
1) mebli stylowych i stylizowanych;
2) telewizorów do odbioru programu w kolorze, chyba że zobowiązany wykaże, że od

roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat;
3) stereofonicznych radioodbiorników;
4) urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku;
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5) komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu
do pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście;

6) futer ze skór szlachetnych;
7) dywanów wełnianych i ze skór naturalnych;
8) porcelany, szkła ozdobnego i kryształów;
9) sztućców z metali szlachetnych;

10) dzieł sztuki.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

z późn. zm.)

Art. 240.
§ 1. Układ określa:

1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3,
2)  wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i

przestrzegania jego postanowień.
§ 2. Układ może określać inne sprawy poza wymienionymi w § 1, nie uregulowane w

przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.
§ 3.  Układ nie może naruszać praw osób trzecich.
[§ 4.  Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych,

zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych
może nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji, w
tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.  Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w
jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych
jednostek budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany
podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w §
4.]

<§ 4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych
oraz samorządowych zakładach budżetowych może nastąpić wyłącznie w ramach
środków finansowych będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych
na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych
w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych
powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany podmiot lub przejął
funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 4.>
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USTAWA z dnia 25 września 1981 r. O PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH

(Dz.U. z  2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.)

Art. 25.
1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób łączenia, podziału i likwidacji

przedsiębiorstw państwowych.
[2. Do likwidacji przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 5

stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150) stosuje się
ust. 1.]

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH

NIELETNICH (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.)

[Art. 95d.
Nieletni umieszczony w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich może zostać
zatrudniony w gospodarstwie pomocniczym zakładu poprawczego lub schroniska dla
nieletnich, jeżeli ukończył 16 lat i spełnia wymogi określone w Kodeksie pracy.]

<Art. 95d.
1. Nieletni umieszczony w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich może

odbywać praktyczną naukę zawodu organizowaną w warsztatach szkolnych
prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie
poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

2. Dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich kieruje nieletniego, za
jego zgodą, do odbycia praktycznej nauki zawodu, o której mowa w ust. 1,
w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających
przy tym zakładzie lub schronisku.

3. Nieletni umieszczony w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich może
zostać zatrudniony poza zakładem poprawczym lub schroniskiem dla nieletnich, za
zgodą dyrektora zakładu lub schroniska, jeżeli ukończył 16 lat i spełnia wymogi
określone w Kodeksie pracy.>

<Art. 95da.
1. Praktyczna nauka zawodu organizowana w warsztatach szkolnych prowadzonych

przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich, może mieć formę zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych.

2. Nieletni odbywający praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w
warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających
przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, którego jest
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wychowankiem, może otrzymać stypendium w wysokości ustalonej przez dyrektora
zakładu poprawczego. Przepisów art. 95f i 95g nie stosuje się.

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych
przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich, uwzględniając zakres spraw, które powinny być określone
w skierowaniu dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, o
którym mowa w art. 95d ust. 2, w tym prawa i obowiązki szkoły lub zespołu szkół
prowadzących warsztaty szkolne, a także kwalifikacje wymagane od osób
prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia oraz
mając na celu stworzenie warunków dla skutecznej resocjalizacji nieletnich poprzez
właściwy dobór formy kształcenia zawodowego i wdrażanie nieletnich do
systematycznego wykonywania nałożonych obowiązków.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
określania wysokości stypendium, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając wymiar
zajęć odbywanych w ramach praktyk zawodowych, ich efekty ekonomiczne,
możliwości finansowe zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich oraz
potrzebę przygotowania nieletnich do podejmowania aktywności zawodowej i
dalszego doskonalenia zawodowego.>

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ (Dz. U. z

2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.)

Art. 36.
1. Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej

Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust.
2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania
wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem
bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera
się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania
wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono
naruszenia tych wymagań.

3. Za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o środkach
spożywczych, substancjach dodatkowych dozwolonych i przedmiotach użytku,
materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykach
przywożonych z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane
w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobiera się od osób lub jednostek
organizacyjnych, na rzecz których są one przywożone, opłaty w wysokości określonej w
ust. 1, choćby badania związane z wydaniem oceny nie wykazały naruszenia wymagań
higienicznych i zdrowotnych.
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3a. Za badania laboratoryjne i inne czynności związane z wydaniem oceny o środkach
spożywczych, substancjach dodatkowych dozwolonych oraz materiałach i wyrobach
przeznaczonych do kontaktu z żywnością wywożonych za granicę pobiera się od
przedsiębiorców, na rzecz których są one wykonywane, opłaty w wysokości określonej w
ust. 1, choćby badania związane z wydaniem oceny nie wykazywały naruszenia
wymagań higienicznych i zdrowotnych.

<3b. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1-3a, stacje sanitarno-
epidemiologiczne mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług
zleconych, w szczególności w zakresie:

1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności
dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego,

2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.
3c. Środki pochodzące z wykonywanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne usług,

o których mowa w ust. 3b, stanowią dochody budżetu państwa.>
4.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i

wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności, o których mowa w ust. 1-
3a, z uwzględnieniem kosztów ich wykonania i sposobu pobierania.

5. (uchylony).
6. (uchylony).

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. O NARODOWYM FUNDUSZU REWALORYZACJI

ZABYTKÓW KRAKOWA (Dz.U. Nr 21, poz. 90)

Art. 2.
Dochodami Funduszu są:

1) darowizny, dobrowolne wpłaty oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, a także
środki przekazane przez fundacje,

2) wpłaty z organizowanych na rzecz Funduszu zbiórek publicznych i imprez,
3) wpływy ze zwrotu kosztów robót wykonanych ze środków Funduszu w obiektach

zabytkowych na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury i o muzeach, a także
przepisów o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu i nadbudowie budynków,

[4) dotacje celowe z budżetu centralnego,]
<4) dotacje celowe z budżetu państwa,>
5) środki przekazane z Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury,
6) inne dochody ustalone przez Radę Ministrów.

[Art. 7.
W sprawach nie unormowanych w niniejszej ustawie stosuje się wydane na podstawie Prawa
budżetowego przepisy o gospodarowaniu funduszami celowymi.]
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<Art. 7.
W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy o finansach
publicznych.>

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. - PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. U.

z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)

Art. 7a.
Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;

[3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami
Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;]

<3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje
środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;>

4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne;
5) opracowuje zasady dotyczące techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru

oraz współdziała w jego tworzeniu;
6) prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz

poszczególnych województw;
7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz

współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji
geograficznej;

8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii
organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych
krajów;

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów
organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych,
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w
krajowym systemie informacji o terenie;

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr
osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi
geodetów i kartografów;

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności
geodezyjnej i kartograficznej;

12) opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej
przebieg;
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13) współdziała z organami administracji geodezyjnej i kartograficznej przy
wykonywaniu:

a) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju,
b) map topograficznych,
c) map tematycznych,
d) opracowań fotogrametrycznych;

14) wykorzystuje mapy topograficzne i tematyczne, o których mowa w art. 7c pkt 2, do
sporządzania map topograficznych i tematycznych kraju;

15) prowadzi sprawy związane z nazewnictwem geograficznym, w tym państwowy
rejestr nazw geograficznych;

16) opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Art. 7c.
Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:

[1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także
dysponowanie środkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym;]

<1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;>
2) zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla

obszarów właściwych województw;
3) prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu

informacji o terenie;
4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac

urządzeniowo-rolnych;
5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

Art. 7d.
Do zadań starosty należy w szczególności:

[1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;]

<1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;>

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i

prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
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6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu

informacji o terenie.

[Art. 41.
1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej

"Funduszem", składający się z funduszy centralnego, wojewódzkich i powiatowych.
2. Przychodami funduszu centralnego są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i

informacji z zasobu centralnego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego
zasobu, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału,
wpłaty z funduszy wojewódzkich i powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów, a także
inne wpływy. Wpłaty na fundusz centralny geodeta powiatowy przekazuje za
pośrednictwem geodety wojewódzkiego.

3. Przychodami funduszy wojewódzkich są wpływy ze sprzedaży map oraz innych
materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, z opłat za czynności związane z
prowadzeniem tych zasobów, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od
zakończenia kwartału, wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów, a
także inne wpływy. Fundusze wojewódzkie mogą być uzupełniane dotacją z funduszu
centralnego.

3a. Przychodami funduszy powiatowych są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji
gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat
za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Fundusze powiatowe mogą
być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

4. Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na
finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych
do prowadzenia tego zasobu.

5. Środkami funduszu dysponują:
1) Główny Geodeta Kraju - w zakresie funduszu centralnego;
2) marszałkowie województw - w zakresie funduszy wojewódzkich;
3) starostowie - w zakresie funduszy powiatowych.

6. (uchylony).
7. Marszałkowie województw i starostowie przedstawiają do zatwierdzenia właściwym

sejmikom lub radom powiatów coroczne projekty planów oraz sprawozdania z wykonania
zadań i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 3 i 3a.

8. Środki funduszy centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego gromadzone są na
wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki tych funduszy niewykorzystane w danym
roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.]

<Art. 41.
1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany

dalej „Funduszem”, będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).
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2. Przychodami Funduszu są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i
informacji z zasobu centralnego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego
zasobu, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia
kwartału, a także inne wpływy.

3. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z
aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, w szczególności na:

1) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie,
map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;

2) zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
3) informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i

oprogramowania;
4) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów
szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji,
utrzymywania i rozwoju tego zasobu;

5) opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji
technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz
upowszechnianie informacji o zasobie;

6) działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
4. Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.>

[Art. 41a.
1. W przypadku przejęcia kompetencji przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),

zgodnie z art. 6a ust. 4, tworzy się gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym.

2. Do funduszu gminnego stosuje się odpowiednio zasady wynikające z przepisów art. 41, w
zakresie dotyczącym funduszu powiatowego.]

<Art. 41b.
1. Wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów

wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów
są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa.

2. Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności
związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.

3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu finansowane są zadania
związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i
zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem
materiałów z zasobu, w tym w szczególności:

1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
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2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali
przeznaczonych do prowadzenia zasobu;

3) informatyzacja zasobu;
4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map

topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;

5) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia,
gromadzenia i udostępnienia zasobu;

6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego
potrzeb rozwojowych;

7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania
oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych
w pkt 1-6;

8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów
szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji,
utrzymywania i rozwoju tego zasobu.>

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 51.
[1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy,

zwanego dalej budżetem.]
<1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały

budżetowej gminy.>
[2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.]
3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki

finansowej w ramach budżetu gminy.

[Art. 52.
1.  Projekt budżetu przygotowuje wójt.
1a.  Bez zgody wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy

zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia
źródeł tych dochodów.

2.  Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt
przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.

3. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
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Art. 53.
1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi określa rada gminy.
2. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku

budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie
gminy.

3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba
obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz
zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia
budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest
projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.]

[Art. 54.
1. Dochodami gminy są:

1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
2) dochody z majątku gminy,
3) subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami gminy mogą być:
1) (skreślony),
2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań

własnych,
3) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
4) (skreślony),
5) spadki, zapisy i darowizny,
6) inne dochody.]

<Art. 54.
1. Dochody gminy są określone w odrębnych ustawach.
2. Dochodami gminy mogą być także wpływy z samoopodatkowania mieszkańców.>

[Art. 55.
1. Subwencje ogólne są ustalane dla gmin według zobiektywizowanych kryteriów, które

określa odrębna ustawa.
2. Minister Finansów ustala, zgodnie z ust. 1, wysokość i rozdziela subwencje ogólne na

rzecz każdej gminy bezpośrednio z budżetu państwa.]

[Art. 57.
W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane
wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.]
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Art. 58.
[1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują
źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.]

<1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych
wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.>

2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

[Art. 63.
Odrębne ustawy określą:

1) sposób powoływania, organizację i szczegółowe zasady działania regionalnych izb
obrachunkowych,

2) podatki, opłaty i wpływy uznane za dochody gminy,
3) ogólne zasady procedury budżetowej i gospodarki finansowej w gminach,
4) warunki zaciągania pożyczek przez gminy.]

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 13.
1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa.
3. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne,

stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w
pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także
zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
3c. (uchylony).
4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach

dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec
zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2, jeżeli
organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co
najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem
powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym
przez Komendanta Głównego Policji.

4a. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w
porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a
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właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe
stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.
2,

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie,
dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów,

którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:

1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2,
b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie;

2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa
w ust. 4a;

3) sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.
4c. Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej "Funduszem", składający się z

funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.
4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4e. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3

i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:
1) Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo

podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są
przychodami wojewódzkich funduszy;

3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych - są
przychodami funduszu Szkół Policji.

4f. Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz

kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup
niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;

2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę
określoną w art. 33 ust. 2;

3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
4g. Środkami Funduszu dysponują:

1) Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego;
2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w zakresie

funduszy wojewódzkich;
3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie

funduszu Szkół Policji.
4h. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie

finansowe Funduszu.
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[4ha. Dysponent środków Funduszu może dokonywać wydatków wyższych niż planowane
bez zmiany planu, do wysokości łącznej kwoty przychodów uzyskanych ponad plan i
pozostałości środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody ministra właściwego
do spraw wewnętrznych.]

<4ha. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym
Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami
planu dokonuje dysponent środków Funduszu.>

[4hb. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu Funduszu mogą
być dokonywane przez dysponenta środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.

4hc. Przepisów art. 151 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) nie stosuje się.]

4i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i
sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz
racjonalne gospodarowanie środkami.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
porozumienia, o którym mowa w ust. 4.

[Art. 13a.
1. Środki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem

przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez Policję
przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń
skarbowych przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla policjantów, którzy
przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady
przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje
wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i
okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.]

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r.

Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 8a.
1. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, banki oraz

instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu
niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
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2. Tworzy się Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej "Funduszem", składający
się z funduszy: centralnego, oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4. Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od podmiotów, o których mowa w

ust. 1, na podstawie umów zawartych przez:
1) Komendanta Głównego Straży Granicznej - są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów oddziałów Straży Granicznej - są przychodami funduszy oddziałów;
3) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej - są przychodami funduszy

ośrodków szkolenia Straży Granicznej.
5. Środki Funduszu są przeznaczone na:

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

2) zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.
6. Środkami Funduszu dysponują:

1) Komendant Główny Straży Granicznej - w zakresie funduszu centralnego;
2) komendanci oddziałów Straży Granicznej - w zakresie funduszy oddziałów;
3) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków

szkolenia Straży Granicznej.
7. Komendant Główny Straży Granicznej sporządza łączny plan finansowy i łączne

sprawozdanie finansowe Funduszu.
[8. Dysponent środków Funduszu może dokonywać wydatków wyższych niż planowane bez

zmiany planu, do wysokości łącznej kwoty przychodów uzyskanych ponad plan i
pozostałości środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody ministra właściwego
do spraw wewnętrznych.]

<8. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym
Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami
planu dokonuje dysponent środków Funduszu.>

[9. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu Funduszu mogą
być dokonywane przez dysponenta środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.

10. Przepisów art. 151 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) nie stosuje się.]

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i
sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów oraz racjonalne
gospodarowanie środkami.

[Art. 11a.
1. Środki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem

przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw i
wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
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przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy
przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady
przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje
wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i
okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału
środków wymienionych w ust. 1, w przypadku wspólnego ujawnienia przestępstw przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli
skarbowej, uwzględniając tryb podziału i przekazywania tych środków, a także sposób
ich ewidencjonowania.]

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 21.
1.  Wolne od podatku dochodowego są:

UWAGA: pkt 1-45 pominięto
46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

[a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w
tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i
prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami
lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje
rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania
środków bezzwrotnej pomocy oraz]

<a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej
pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju
technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO,
przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,
właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym
również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków
bezzwrotnej pomocy oraz>

b)  podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej
pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych,
którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na
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rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym
przez niego programem,

46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68
z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku
na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4.03.1968 r., z późn. zm.),

46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu
Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu
Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich
mandatu posła,

47)  (skreślony),
47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD),

47b)  (uchylony),
[47c)  kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten

cel z budżetu państwa,
47d)  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych lub
ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,]

<47c) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli
agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa,

47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia
częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji
rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów
państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych
instytucji finansowych,>

UWAGA: pkt 48-113 pominięto
[114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo

odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub
współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od
rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych
instytucji finansowych, w ramach rządowych programów,]

<114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo
odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych
lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze
środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach
rządowych programów,>

UWAGA: pkt 115-133 pominięte
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134)  świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o
zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach
1956-1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741[.]<,>

<135) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa
Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,

136) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona
w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o
których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr ..., poz. ...).>

UWAGA: ust. 1a-30 pominięte
31.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli:

1) wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej
niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz
oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu,

2) nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu
terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę.

<32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 135, nie ma zastosowania do przychodów
określonych w art. 12 ust. 1.>

Art. 23.
1.  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

UWAGA: pkt 1-55a pominięte
[56) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129,]
<56) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów),

o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 135 i 136,>
57) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grupy
1, 3 i 5 działu I oraz grupy 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151)
jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa
ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją
zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie,

58) składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez
podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
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59) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

60) (uchylony),
61) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy.

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których
nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające
stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
albo

2)  postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
albo

3)  protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby
równe albo wyższe od jej kwoty.

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za
uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

1)  dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan
likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo

2)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

3) wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na
drogę postępowania egzekucyjnego, albo

4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.
3a.  (uchylony).
3b.  Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1.
3c.  Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c) stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art.
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

3d.  Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22
ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
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3e.  Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio
pojemność silnika.

5.  Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu
pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji
wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby
podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz
Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.

7.  Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej
następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer
rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis
trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km
przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych
kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

8.  Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4.

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. z

2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)

[Art. 35c.
1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony przez organ określony w art. 8 ust. 1 pkt

1-3, może być prowadzony w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, jeżeli
prowadzenie tego zakładu w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej byłoby niecelowe lub przedwczesne. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ,
który utworzył zakład, po dokonaniu analizy zakresu i charakteru działalności zakładu
opieki zdrowotnej w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych określonego obszaru lub
określonej grupy ludności oraz oceny możliwości pozyskiwania przez zakład opieki
zdrowotnej dodatkowych środków finansowych przy nieograniczeniu praw ludności do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych, z
zastrzeżeniem art. 35d.
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2. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 50.]

<Art. 35c.
1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony przez organ określony w art. 8 ust. 1

pkt 1-3, może być prowadzony w formie jednostki budżetowej lub instytucji
gospodarki budżetowej, jeżeli prowadzenie tego zakładu w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej byłoby niecelowe lub przedwczesne. Decyzję
w tej sprawie podejmuje organ, który utworzył zakład, po dokonaniu analizy
zakresu i charakteru działalności zakładu opieki zdrowotnej w odniesieniu do
potrzeb zdrowotnych określonego obszaru lub określonej grupy ludności oraz oceny
możliwości pozyskiwania przez zakład opieki zdrowotnej dodatkowych środków
finansowych przy nieograniczeniu praw ludności do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem art. 35d.

2. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …), z zastrzeżeniem art. 50.>

[Art. 50.
1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 35c, gospodaruje przekazaną

w zarząd częścią mienia państwowego lub komunalnego oraz przydzielonymi środkami
finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Publiczny zakład opieki zdrowotnej pozostawia w swojej dyspozycji:
1) 70 % środków budżetowych niewykorzystanych w danym roku, jeżeli jest prowadzony

w formie jednostki budżetowej;
2) 70 % wpłaty przeznaczonej dla budżetu, jeżeli jest prowadzony w formie zakładu

budżetowego.
3. Do żłobka prowadzonego w formie zakładu budżetowego nie stosuje się przepisu art. 24

ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
4. (uchylony).]

<Art. 50.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 35c, gospodaruje
przekazaną w zarząd częścią mienia państwowego lub komunalnego oraz
przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych.>

Art. 54.
1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i programu Zintegrowane
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Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki
inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie
umowy i w zakresie w niej określonym;

[2a) na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej;]

<2a) na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;>

3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1 i 2, jeżeli
statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności;

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego, z zastrzeżeniem art. 42;

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2.  Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, mogą być finansowane ze środków

publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia,
podmiotu, który utworzył zakład, oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych
podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

2a. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, mogą być współfinansowane ze środków
publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia,
podmiotu, który utworzył zakład, oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych
podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

2b.  Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być również zawierane przez zakład
ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).

3. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych, o których mowa w ust. 2,
przez dysponentów tych środków nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach
publicznych.

4. Zasady realizacji i finansowania programów zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków
publicznych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także sposób
rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich
wykorzystania, z uwzględnieniem sporządzania przez zakład planu rzeczowo-
finansowego zadania, rodzaju wydatków, jakie mogą być finansowane, oraz istotnych
elementów umowy o realizację zadania.

Art. 55.
1. Zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej może otrzymywać dotacje budżetowe na:
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1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów
zdrowotnych oraz promocję zdrowia;

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne;

3) remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
4) cele szczególne określone w odrębnych przepisach[.]<;>
<5) projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz
innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi;

6) realizację programów wieloletnich.>
2. Dotacje może przyznać podmiot, który utworzył zakład, a w przypadku samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzył zakład,
jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego, także minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dotacje, poza podmiotami wymienionymi w ust. 2, może przyznać również:
1) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku dotacji, o których

mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;
[2) minister właściwy do spraw zdrowia - w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 1

pkt 4.]
<2) minister właściwy do spraw zdrowia – w przypadku dotacji, o której mowa w

ust. 1 pkt 4-6.>
4. Dotacje przyznane samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla

którego podmiotem, który utworzył zakład, jest publiczna uczelnia medyczna albo
publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk
medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, przekazuje się
odpowiednio za pośrednictwem tych podmiotów.

<Art. 55a.
Do jednostek badawczo-rozwojowych będących publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej w rozumieniu art. 35d przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.>

Art. 70d.
1.  (uchylony).
[2.  Narodowy Fundusz Zdrowia i zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej i zakładu
budżetowego, zawierają umowy o wykonywanie usług transportu sanitarnego z
podmiotami spełniającymi wymagania, o których mowa w art. 70a.]

<2. Narodowy Fundusz Zdrowia i zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo
instytucji gospodarki budżetowej zawierają umowy o wykonywanie usług
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transportu sanitarnego z podmiotami spełniającymi wymagania, o których mowa w
art. 70a.>

3.  Do umów, o których mowa w ust. 2, zawieranych przez:
1) Narodowy Fundusz Zdrowia stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;

2) zakład opieki zdrowotnej wymieniony w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy art.
35 i 35a.

4-6.  (uchylone).

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.)

Art. 70.
[1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego,

placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych,
szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych
gospodarstwach rolnych.]

<1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych,
pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach
rolnych.>

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 1, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna
określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki
zawodu.

[3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę
w swoich warsztatach, pracowniach szkolnych oraz szkolnych gospodarstwach
pomocniczych dla uczniów tej szkoły.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach
szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, a także w innych podmiotach
wymienionych w ust. 1, uwzględniając w szczególności zakres spraw, które powinny być
określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki podmiotów, o
których mowa w ust. 1, a także kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną
naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.]

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez
szkołę w jej warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów tej szkoły.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
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organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach
szkolnych, a także w innych podmiotach wymienionych w ust. 1, uwzględniając
zakres spraw, które powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w
tym prawa i obowiązki podmiotów, o których mowa w ust. 1, a także kwalifikacje
wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im
uprawnienia.>

5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników
odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania przygotowania
zawodowego. W przypadku młodocianego pracownika umowę z podmiotem, o którym
mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, który zatrudnia tego młodocianego.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zawierać porozumienia z
organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacjami
pozarządowymi w celu poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności
realizacji praktycznej nauki zawodu.

Art. 79.
[1.  Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i

jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Zasady
gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z
zastrzeżeniem ust. 1a i 1c.]

<1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i
jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady
gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne
przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.>

[1a. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez
jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty
swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej
jednostki na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2.

1b.  Do dotacji, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 24 ust. 7 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).]

1c.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki, w
tym wydatki inwestycyjne, na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.  (uchylony).
2a.  (uchylony).
3.  (uchylony).
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USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.

zm.)

[Art. 55.
Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie
są dysponentami środków budżetowych w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, o
których mowa w art. 54, zgodnie z przepisami prawa budżetowego.]

<Art. 55.
Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i
nadleśniczowie są dysponentami środków budżetowych w zakresie dotacji celowych na
zadania zlecone, o których mowa w art. 54, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.>

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU

NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.

1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz.

817)

Art. 20.
1. Agencja prowadzi odrębnie własną gospodarkę finansową oraz gospodarkę finansową

Zasobu.
2. Agencja sporządza odrębnie:

1) projekt rocznego planu finansowego Agencji;
2) projekt rocznego planu finansowego Zasobu.

3. Roczne plany finansowe, o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister właściwy do
spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie
obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, w tym na obsługę
zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a także zadań określonych
przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się limit
wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddziałów
terenowych.

[5a. Kwoty stanowiące różnicę między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem
Zasobu w danym roku obrotowym z tytułów, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 1, a
środkami wydatkowanymi na realizację zadań, o których mowa w art. 20 ust. 4 i 5,
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podlegają przekazaniu przez Agencję do budżetu państwa, w terminie do dnia 30 czerwca
roku następnego.

5b. Do zobowiązań Agencji, o których mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).]

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki
finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności
odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o których mowa w
art. 20b ust. 2, oraz funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2.

Art. 20c.
1. W zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu:

1) przychodami z gospodarowania mieniem Zasobu są:
a) przychody ze sprzedaży mienia Zasobu,
b) przychody z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania

wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu lub innej umowy o
podobnym charakterze, dotyczących mienia Zasobu,

c) przychody z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4,

d) inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania
mieniem Zasobu;

2) kosztami gospodarowania mieniem Zasobu są:
[a) koszty wynikające z przekazania Agencji kwot przeznaczonych na pokrycie

kosztów wpłat określonych w art. 20 ust. 5a i w art. 20a ust. 1 i 4 oraz kosztów
obsługi tych wpłat,]

<a) koszty wynikające z przekazania Agencji kwot przeznaczonych na
pokrycie kosztów wpłat określonych w art. 20a ust. 1 i 4 oraz kosztów
obsługi tych wpłat,>

b) koszty wynikające z przekazania Agencji kwot przyznanych w ramach limitu, o
którym mowa w art. 20 ust. 5,

c) inne koszty działalności w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu,
d) koszty wykonywania przez Agencję uprawnień określonych w przepisach o

kształtowaniu ustroju rolnego,
e) koszty wynikające z przekazania środków pieniężnych na Fundusz

Rekompensacyjny, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Agencja tworzy fundusz mienia Zasobu odzwierciedlający wartość mienia Zasobu
pomniejszoną o zobowiązania związane z tym mieniem.
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Zwalnia się od podatku:

1) Skarb Państwa,
2) Narodowy Bank Polski,
3) jednostki budżetowe,
[4) fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr
70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.
550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i
365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984), chyba że przepisy ustaw powołujących te
fundusze stanowią inaczej,]

<4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr ..., poz. ...),>

5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez
organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie
porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,

6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8)  (skreślony),
9) Agencję Rynku Rolnego,

10)  fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz.
1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz.
875 i Nr 110, poz. 1256  oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

13)  Agencję Nieruchomości Rolnych.
14)  (uchylony).

[2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych, z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych tworzonych przy
szkołach, przedszkolach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, ochotniczych
hufcach pracy, jednostkach: wojskowych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, organizacyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej
Straży Pożarnej, zakładach dla nieletnich, internatach, zakładach opiekuńczo-
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wychowawczych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej i parkach
narodowych, jeżeli środki z tego zwolnienia zostaną przekazane na:

1)  (skreślony),
2) zwiększenie środków obrotowych gospodarstw pomocniczych,
3)  finansowanie inwestycji jednostki budżetowej w zakresie inwestycji dla

gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.]

Art. 12.
1.  Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
[2) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem
świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady
budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności
publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich
związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
w nieodpłatny zarząd lub używanie,]

<2) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw,
a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z
wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych
przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z
wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w
nieodpłatny zarząd lub używanie,>

3)  wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:
a) zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
b) środków na rachunkach bankowych - w bankach,

4)  wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25
lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów,

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w
przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania
jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa,

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art.
17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h,

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne
w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów,
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4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których
dokonano tych odpisów,

4f)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku
akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i
usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio
został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

4g)  kwota podatku od towarów i usług:
a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m,
lub

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub
wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a)

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku
odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,

5) u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16
ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

6)  w bankach - kwota stanowiąca równowartość:
a) rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr
141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208 i Nr 153, poz. 1271), rozwiązanej lub
wykorzystanej w inny sposób,

b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt
26, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem
ust. 4 pkt 15 lit. b),

7)  nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w
spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się
odpowiednio,

8)  wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych
w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części,

9)  w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a
przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub
majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące
lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust.
2 i 3 stosuje się odpowiednio,

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu),
jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę
kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w



- 33 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej
pożyczki (kredytu),

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki
pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej
pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki
(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala
się proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie.

1b.  Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:
1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo
2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo
3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym

podwyższeniem kapitału zakładowego.
2.  Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.

2a.  (uchylony).
3.  Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie
zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont.

3a.  Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust.
3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

3b.  (uchylony).
3c.  Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w
umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

3d.  Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz
gazu przewodowego.

3e.  W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje
się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

4. Do przychodów nie zalicza się:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług,

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także
otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek (kredytów),

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od
udzielonych pożyczek (kredytów),

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w
spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz
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spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w
związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź
objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do
spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień
ich faktycznego wniesienia,

4)  przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego,
funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w
banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,

4a) przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu
zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne,

5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych zwiększają ten fundusz,

6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych
do kosztów uzyskania przychodów,

6a) zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
6b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

7) odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań
podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu
różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,

8)  kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:

a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub

b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu
przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub

c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
9) należnego podatku od towarów i usług,

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług,
10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w

rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad
wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych
na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego,
przeznaczonych na fundusz zasobowy,

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10
ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub
dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez
spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną,
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13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu
zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego
przeniesienia własności przedmiotu umowy,

[14) wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także
wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych
lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od
rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych
instytucji finansowych, w ramach rządowych programów,]

<14) wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a
także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji
wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
w ramach rządowych programów,>

15)  w bankach:
a) nominalnej wartości akcji (udziałów) przedsiębiorców objętych programem

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za
wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom,
na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji (udziałów) nie ustala się
kosztów uzyskania przychodów,

b) rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub
zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek)
na akcje (udziały) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw,

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z
tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych
kredytów (pożyczek),

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w
przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów
na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa,

18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub
innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art.
14 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

19)  nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny,
którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których
mowa w art. 16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w
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ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust.
1 tej ustawy,

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego
samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537).

4a.  (skreślony).
4b.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów

o podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego
nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia
wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej
stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności
zapłaty.

4c.  W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień
zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić
zwrot tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki.

4d.  W przypadku podatników dokonujących zbycia udziałów (akcji) jednej spółki
kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka zbywająca
(obejmująca), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz w zamian za
zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej
albo otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości
nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub - w
przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), a także
jeżeli w wyniku nabycia udziałów (akcji):

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są zbywane, albo

2) spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały
(akcje) są zbywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce
zbywającej i w spółce nabywającej.

4e.  Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit. c nie mają zastosowania do przychodów ze
zbycia wierzytelności w części dotyczącej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od
kredytów (pożyczek).

5.  Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i
gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i
miejsca ich uzyskania.

5a.  Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest
różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w
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ust. 5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych
odbiorców,

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego
lokalu,

4)  w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy
świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca
udostępnienia.

6a.  Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica
między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a
odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7.  (skreślony).
8.  (skreślony).
9.  Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów

(pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy
inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od
dnia wymagalności ich przekazania.

10.  Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7
ustawy o podatku od towarów i usług.

11.  Przepisy ust. 4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 16.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

UWAGA: pkt 1-57a pominięte
[58) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o

których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 lub ze środków, o których
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),]

<58) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów),
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze
środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
późn. zm.),>

UWAGA: pkt 59-66 pominięte
1a.  (skreślony).
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1b.  Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się
przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub
papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w
szczególności opcje i kontrakty terminowe.

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których
nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym
stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
albo

2)  postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,
albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby
równe albo wyższe od jej kwoty.

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną:
1)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej,
postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca
likwidację majątku, albo

b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i
skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa
sądowego,

2)  w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret pierwsze i lit. b), jeżeli:
a) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a) albo lit. b), lub
b) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6

miesięcy, a ponadto:
- spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d) albo
- wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,

albo
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- miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek
mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego
miejsca i majątku.

2b.  Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez
bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26,
pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:

1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem
OECD,

3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem
OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi
obaw,

4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i
zakładów ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich
udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku
gdy w budżecie państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań,

5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by)
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie
przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
dla określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100%
sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia
rezerwy celowej jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub
gwarancją,

7)  gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie
przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne,

8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej (gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania
maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w
roku budżetowym,

9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek
banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz
z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia
na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień dokonywania klasyfikacji,

10) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
a) posiadającym ekspozycję kredytową lub
b) mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy

sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
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- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania
środków z rachunku lokaty,

11) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności:

a) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski,

b) papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów
będących członkiem OECD,

c) bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki
- według ich wartości godziwej,

12) hipoteki ustanowionej na:
a) nieruchomości,
b) użytkowaniu wieczystym,
c) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię

mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka,
13) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela)
jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta
(poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni,

14) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych
przez strony w umowie,

15) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych
w pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD,

16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków

powietrznych,
18) zastawu rejestrowego na:

a) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich
wartości godziwej,

b) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15,
19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
20) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z
oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z
rachunku lokaty,
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21) oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika,
mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz
utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod
warunkiem że:

a) treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń
w przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej,

b) bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych
roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,

c) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach,
d) łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego
wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.

2c.  Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę
tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o
rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach.

2d.  Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21, rozumie
się:

a) należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych,
b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i

gwarancyjnym.
3.  Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3a.  (uchylony).
3b.  Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1.
3c.  Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały
udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądu.

3d.  Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma zastosowanie do banków uczestniczących w
realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem
przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej
umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym
programem.

3e.  Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu
zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank.

3f.  W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret
drugie i lit. c), do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została
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uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy
ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d).

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio
pojemność silnika.

5.  Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna
zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby
używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer
wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych
kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia
liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz
podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu
używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez
udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby
praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują tym
udziałowcom (akcjonariuszom).

7.  Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub
kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub
kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od
tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub
udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi
lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-
16m.

7a.  (uchylony).
7b.  Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego
określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy;
przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze
dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

7c.  Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c) stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art.
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

7d.  Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15
ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.

7e.  Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

7f.  Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004
r. o funduszach inwestycyjnych.
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8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za
koszt uzyskania przychodów.

9.  Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 17.
1. Wolne od podatku są:

UWAGA: pkt 1-22 pominięte
[23) dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze
środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych
badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO,
przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi
państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach,
gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu
upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz
podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,]

<23) dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące
ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów
ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z
programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub
umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub
agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do
rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów,
którym służyć ma ta pomoc,>

UWAGA: pkt 24-47 pominięte
[48) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z

budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie określonym w odrębnych ustawach,]

<48) kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli
agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do
oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych
ustawach,>

49)  dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.),
pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została
utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części
wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim
następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10,
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50)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych
na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2,

51)  dochody Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) osiągnięte w związku z realizacją programów rządowych, w tym dochody ze

zbycia udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych przekazanych
Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania tych programów,

b) ze zbycia udziałów lub akcji przekazanych nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przed dniem
likwidacji Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych

- w części przeznaczonej wyłącznie na realizację programów rządowych[.]<,>
<52) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego,
z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,

53) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w
ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których
mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych.>

1a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub
dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak
dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych
przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu
elektronicznego,

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach
określonych w art. 17a-17k,

2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż
wymienione w tych przepisach.

1b.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli
dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w
tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1)  przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
2) przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki
pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
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[3) zakładach budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób
prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych
pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji,
ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu
zbiorowego.]

<3) samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest
zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska
w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i
utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.>

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów
osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów
uzyskanych:

1)  w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych
wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące
się produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie
nabycia tych produktów.

1e.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody
na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w
przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów
skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
po dniu 1 stycznia 1997 r.,

2)  papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), o ile
nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75
tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub
instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony
podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,

3)  jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546).

1f.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest
przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
wydatków, które mogą być uznane za poniesione na cele szkoły w rozumieniu ust. 1 pkt
7.

3.  (uchylony).
4.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
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5.  W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do
zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

6.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do
zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w
rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

7.  Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot
wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

8.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody
przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej
wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte
przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

9.  Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na:
1) zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
2) szkolenie członków grupy producentów rolnych.

10.  Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 49.

Art. 25.
1.  Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

1a.  Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do
przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni
miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego
miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje
w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego
(poniesionej straty) za ten rok.

1b.  Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z
zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w
wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku
roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał
rozumie się kwartał roku kalendarzowego.
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1c.  Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartału roku
podatkowego podatnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczają w terminie do dnia 20
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, z
zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za
kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne
rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

1d.  Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki
kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

1e.  Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają
obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w
formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

2a.  Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej,
określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok
podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów,
ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej 50 %, mogą wpłacać
zaliczki, o których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 października każdego roku.

[3.  Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych i do podatników, których dochody w całości są
wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1,
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.]

<3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których
dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa
w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone
w tym przepisie.>

3a.  Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1
pkt 4a lit. a).

4.  Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że
przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na
inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również
do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i
niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b.

5.  Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej
oświadczenie, że:

1) zaprzestał działalności albo
2)  jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż
określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f

– jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego
oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie
podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4.
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5a.  W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od
obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem.

5b.  Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki
komandytowo-akcyjnej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie
tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty
zawieszeniem.

5c.  Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podatnik nie później niż przed upływem 7 dni od
dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi
w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia
wykonywania tej działalności.

5d.  Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i
5b, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a.

6.  Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w
uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o
którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki
miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w
roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku
podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w
uproszczonej formie.

6a.  Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany
rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych
miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w
uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu,
przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego
zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego,
mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość
podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok
podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

7.  Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i
6a, są obowiązani:

1)  w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy
wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,

2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
3)  wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady

wyrażone w tych przepisach,
4)  (skreślony),
5) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

7a.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że
podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w
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formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek.

8.  Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy
podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

9.  Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą
zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej
formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy
ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do
końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zaliczki są
płacone w formie uproszczonej,

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości
podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku
podatkowym, w którym zaliczki są płacone w formie uproszczonej,

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym
niż wymieniony w pkt 1 i 2.

10.  W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w
wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w
zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11.  Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do
pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze
zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności
gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym
następującym bezpośrednio po:

1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy
ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo

2) drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1
- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o
korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie
do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

12.  Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do
złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku
za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących
bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego
podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten
płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat
podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

13.  Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników:
1) utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o

których mowa w art. 3 ust. 1, albo
2) utworzonych w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości

prawnej, albo
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3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo
utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo
składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie
równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według
średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartość tych
składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo

4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne wnoszące - tytułem wkładów
niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w
wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11
i 12, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników,
albo

5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym
mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej
równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego
kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo

6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na
podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na
pełne etaty.

14.  Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:
1)  zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca

likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych
latach podatkowych, albo

2) w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu
następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego
przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,
albo

3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych
osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości
stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z
ostatniego dnia w roku poprzednim, albo

4)  odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych
latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);
określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego
przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika
prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę
zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

15.  Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
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16.  Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)  w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do

wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się
odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w
którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

2) w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym
korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych
w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z
tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia,

3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy,
w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego
następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty
należnego podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki
nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia
zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to
zeznanie.

17.  Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i
na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Art. 27.
1.  Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1

pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani
składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu
(straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego
i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od
dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

[1a. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, korzystające ze zwolnienia od
podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, są zobowiązane składać zeznania o
wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminach i na zasadach
określonych w ust. 1.]

1b.  (skreślony).
2.  Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu

skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej
sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników,
których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z
obowiązku badania.

3.  Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji
podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody
ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania
sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.
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4.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji
stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania
metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający
w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej
przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w
transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.

USTAWA z dnia 7 października 1992 r. O REGIONALNYCH IZBACH

OBRACHUNKOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej "izbami", są państwowymi organami

nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2.
2.  Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki
finansowej i zamówień publicznych:

1) jednostek samorządu terytorialnego,
2) związków międzygminnych,
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
4) związków powiatów,
5) stowarzyszeń powiatów,
6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z

budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3.  Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.
[4.  Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną,

instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być
prowadzona odpłatnie.]

<4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną,
instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być
prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.>

Art. 11.
1.  W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb

obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek
samorządu terytorialnego w sprawach:

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
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3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki
samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy -

Ordynacja podatkowa,
6) absolutorium[.]<,>
<7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.>

[2. W przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w
terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań
własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki
na podstawie ustaw lub porozumień.]

<2. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet
tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań
własnych oraz zadań zleconych.>

3.  W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie
stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że
wydano je z naruszeniem prawa.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu
terytorialnego.

Art. 13.
Do zadań izby należy ponadto:

1)  wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

[2) opiniowanie możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz prognozy kształtowania się długu jednostki samorządu
terytorialnego, o których mowa w art. 172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) ;]

[3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu
terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu
terytorialnego i objaśnieniami,]

<3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych
jednostek samorządu terytorialnego,>

4)  wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

[5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania
budżetu,]

<5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw
oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z
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wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu
terytorialnego i objaśnieniami,>

6)  (uchylony),
7)  (uchylony),
8)  wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących

jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie
uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,

9) rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego
księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania
kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami,

10) rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach[.]<,>
<11) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2

w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
12) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich

prognozach finansowych.>

Art. 18.
1.  Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

[1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa
w art. 183 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, oraz orzekanie o nieważności
uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;]

<1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym
mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr ..., poz. ...), oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o
których mowa w art. 11 ust. 1;>

2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2,
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej

izby,
4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,
5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu

pracy izby, w tym planu kontroli,
5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
5b)  opiniowanie kandydatów na członków kolegium,
5c)  wybór kandydata na prezesa izby,
5d)  uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co

najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.
3. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu

określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.
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USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

SOCJALNYCH (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)

Art. 3.
1.  Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień

1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
1a.  (uchylony).
1b.  (uchylony).
[2. Pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 20, 21 i 24-27 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), tworzą Fundusz, bez
względu na liczbę zatrudnianych pracowników.]

<2. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę
zatrudnianych pracowników.>

3.  Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20
pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą tworzyć
Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać
świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4-6.

3a.  Pracodawcy, o których mowa w ust. 3, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz
niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie
nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują
pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u
danego pracodawcy.

3b.  U pracodawców, o których mowa w ust. 3, zatrudniających co najmniej 20
pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie
nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie
zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem
zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania
świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania; art. 4 ust. 3 stosuje
się odpowiednio.

4.  Wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć
wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 - odpowiedniego do
rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o
których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
pracownika.

5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku
każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

5a.  Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu
poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 5.
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6. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, nie podlega składce na ubezpieczenie
społeczne pracowników.

7.  (skreślony).

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,

poz. 694, z późn. zm.)

Art. 2.
1.  Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem

ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz
spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem
Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób
fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody
netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok
obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,

3)  jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów
o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość
przychodów,

[4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich:

a) jednostek budżetowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,
d)  funduszy celowych niemających osobowości prawnej,]

<4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek

budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) państwowych funduszy celowych;>

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o
których mowa w pkt 1 i 2,

6)  osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
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7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań
zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym
dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2.  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz
spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od
początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość
w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed
rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu
skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

3.  Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony

gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów
Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest
dyrektor parku.

2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji
rządowej.

[3.  Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4 oraz w art. 26 ust.
1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.]

<3. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4, w art. 22c
oraz w art. 26 ust. 1, są zadaniami własnymi samorządu województwa.>

Art. 15.
1.  Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele

rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i
ruchom masowym ziemi.

[2.  Właściwy organ wymieniony w art. 5, ze względu na ochronę gleb przed erozją i
ruchami masowymi ziemi, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntów, o
których mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie
na nich trwałych użytków zielonych. Właścicielowi gruntów przysługuje zwrot kosztów
zakupu niezbędnych nasion i sadzonek ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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3. Jeżeli wykonanie nakazu, o którym mowa w ust. 2, spowoduje szkody wynikające ze
zmniejszenia produkcji roślinnej, właścicielowi gruntów przysługuje odszkodowanie ze
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wypłacane przez okres 10 lat.]

<2. Właściwy organ wymieniony w art. 5, ze względu na ochronę gleb przed erozją i
ruchami masowymi ziemi, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntów, o
których mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub
założenie na nich trwałych użytków zielonych. Właścicielowi gruntów przysługuje
zwrot kosztów zakupu niezbędnych nasion i sadzonek ze środków budżetu
województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1.

3. Jeżeli wykonanie nakazu, o którym mowa w ust. 2, spowoduje szkody wynikające ze
zmniejszenia produkcji roślinnej, właścicielowi gruntów przysługuje odszkodowanie
ze środków budżetu województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1, wypłacane
przez okres 10 lat.>

4. Obowiązek utrzymywania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych
oraz urządzeń melioracji szczegółowych ciąży na właścicielu gruntów, na których
znajdują się te urządzenia.

[5.  W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, o których
mowa w ust. 1, wójt, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w
określonym terminie odpowiednich zabiegów. Jeżeli decyzja nie została wykonana, wójt
zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do
czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.]

<5. W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, o których
mowa w ust. 1, w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o
ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wójt, w
drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie
odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji wójt zleca wykonanie
zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu
zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki budżetu województwa, o których
mowa w art. 22b ust. 1.>

Art. 20.
1. Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana

do ich rekultywacji na własny koszt.
[2.  Rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku
klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje właściwy organ wymieniony w
art. 5, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a rekultywacji
gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia - przy wykorzystaniu środków
pochodzących z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach o lasach.]

<2. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w
wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje właściwy organ
wymieniony w art. 5, przy wykorzystaniu środków budżetu województwa, o których
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mowa w art. 22b ust. 1, a rekultywacji gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych
do zalesienia - przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa, na
zasadach określonych w przepisach o lasach.>

2a.  Rekultywacji na cele inne niż wymienione w ust. 2 pozostałych gruntów
zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk
żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje właściwy organ wymieniony w art.
5, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa lub środków osób
zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach.

3. Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na
wszystkich etapach działalności przemysłowej.

4. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie,
częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy
się w terminie do 5 lat od zaprzestania tej działalności.

5. Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów
prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do
zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji.

6. W przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów, w drodze decyzji
właściwego organu wymienionego w art. 5, następuje przekazanie praw i obowiązków
wynikających z wcześniej wydanych decyzji.

<Rozdział 5a
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Art. 22b.
1. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów

rolnych są pobierane na podstawie ustawy:
1) należności;
2) opłaty roczne;
3) opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej

warstwy gleby;
4) opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art. 28 ust. 1-4.

2. Zarząd województwa gromadzi dochody, o których mowa w ust. 1, na
wyodrębnionym rachunku bankowym.

Art. 22c.
1. Ze środków budżetu województwa, w zakresie ustalonym w ustawie, finansowane są

ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz wypłata
odszkodowań przewidzianych ustawą, w szczególności:

1) rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość
użytkową wskutek działalności nieustalonych osób;

2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
3) użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i

struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;
4) przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w

tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności
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technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których mowa
w art. 15 ust. 3;

5) budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji;
6) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
7) wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych

z ochroną gruntów rolnych;
8) wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego

użytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i
ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;

9) wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;
10) rekultywacja nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych

rodzinnych ogrodów działkowych;
11) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5 % rocznych
dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1.

2. Dochody, o których mowa w art. 22b, powinny być w pierwszej kolejności
przeznaczane na wykonywanie prac wymienionych w ust. 1 na obszarze tych gmin,
w których powstają te dochody oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji
rolniczej, rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru
gruntów rolnych.

3. Przy przydzielaniu środków uzyskanych z dochodów, o których mowa w art. 22b
ust. 1, właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać udział własny tych
właścicieli w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.>

[Rozdział 6
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Art. 23.
1. Tworzy się Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, zwany dalej "Funduszem".
2. Regulamin funkcjonowania Funduszu ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji sejmowych.

3. Dochodami Funduszu są związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych:
1) należności;
2) opłaty roczne;
3) opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej

warstwy gleby;
4) opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art. 28 ust. 1-3.

4. Dochodami Funduszu mogą być także darowizny i inne dochody.
Art. 24.

1. Fundusz dzieli się na terenowy i centralny.
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2. Fundusz centralny tworzy się z 20 % dochodów Funduszu, o których mowa w art. 23 ust.
3 i 4.

3. Środkami Funduszu centralnego dysponuje Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej.

4. Środkami Funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa.
5. Fundusz terenowy przekazuje, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału, 20 %

zgromadzonych dochodów, wymienionych w art. 23 ust. 3, na rachunek Funduszu
centralnego.

Art. 25.
1. Środki Funduszu przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów

rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą, a w szczególności na:
1) rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość

użytkową wskutek działalności nieustalonych osób;
2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
3) użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury

przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;
4)  przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, w tym

zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymanie w stanie sprawności technicznej
urządzeń przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3,

5) budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji;
6) budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
7) wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z

ochroną gruntów rolnych;
8) wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego

użytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z
zakresu ochrony gruntów rolnych;

9) wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;
10) rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych

pracowniczych ogrodów działkowych;
11) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego

do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5 % rocznych dochodów Funduszu.

2. Środki Funduszu centralnego przeznacza się na zasilanie Funduszu terenowego oraz na
zadania wymienione w ust. 1 pkt 7 i 11.

3. Środki Funduszu terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na
wykonywanie prac wymienionych w ust. 1 na obszarze tych gmin, w których powstają
dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej,
rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.

4. Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek,
należy uwzględniać udział własny tych właścicieli w kosztach robót oraz efektywność
projektowanych przedsięwzięć.

5. Skutki finansowe decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 20 ust. 2, wymagają
uzgodnienia z dysponentem Funduszu.]
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Rozdział 7
Kontrola wykonania przepisów ustawy

Art. 27.
1. Kontrola obejmuje wykonanie następujących obowiązków:

1) zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby;
2) rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
[3) rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, jeżeli zagospodarowanie

odbywa się przy wykorzystaniu środków Funduszu;]
<3) rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, jeżeli

zagospodarowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków, o których mowa w
art. 22b ust. 1;>

4)  przeciwdziałania erozji gleb i ruchom masowym ziemi oraz innym zjawiskom
powodującym trwałe pogarszanie wartości użytkowej gruntów;

5) określonych w art. 16-19.
2. Jeżeli objętość próchnicznej warstwy gleby zdejmowanej z gruntów wyłączanych z

produkcji przekracza 1.000 m3, kontrolę przeprowadza się z wykorzystaniem pomiarów
geodezyjnych.

3. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na sprawdzeniu co najmniej
raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych
gruntów, a zwłaszcza wymagań technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania
działalności przemysłowej.

4. O terminie kontroli wymienionych w ust. 1-3, na obszarach górniczych, morskiego pasa
nadbrzeżnego, kolejowych i lotnisk komunikacyjnych, powiadamia się odpowiednio, nie
później niż 3 dni przed zamierzoną kontrolą:

1) okręgowy urząd górniczy;
2) urząd morski;
3) organ kolejowy lub zarząd lotniska.

Art. 28.
1. W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami

niniejszej ustawy, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej
należności.

2. W razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez
decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2, decyzję taką wydaje się z urzędu,
podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10 %.

3. W razie niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych w okresie, o którym
mowa w art. 20 ust. 4, stosuje się opłatę roczną podwyższoną o 200 % od dnia, w którym
rekultywacja gruntów powinna zostać zakończona.
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[4. W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych, ustala się, w
drodze decyzji, obowiązek corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
lub na Fundusz Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej
gruntów, równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie
wartości użytkowej gruntów. Do ustalenia wysokości opłaty rocznej za zdegradowanie
gruntów stosuje się wartości wymienione:

1)  w art. 12 ust. 7 w odniesieniu do gruntów rolnych klas I-IV,
2) w art. 12 ust. 11 w odniesieniu do gruntów leśnych;

opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji.]
<4. W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych  ustala

się, w drodze decyzji, obowiązek corocznego wpłacania na wyodrębniony rachunek
bankowy zarządu województwa, o którym mowa w art. 22b ust. 2, lub na Fundusz
Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie
wartości użytkowej gruntów. Do ustalenia wysokości opłaty rocznej za
zdegradowanie gruntów stosuje się wartości wymienione:

1) w art. 12 ust. 7 w odniesieniu do gruntów rolnych klas I-IV,
2) w art. 12 ust. 11 w odniesieniu do gruntów leśnych.

Opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji.>
5. Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na podstawie dwóch

odrębnych opinii rzeczoznawców.
6. W razie ograniczenia wartości użytkowej gruntów w wyniku zasadzenia drzew

przydrożnych, nie pobiera się opłat, o których mowa w ust. 4.
7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do gruntów leśnych, z tym że

decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w parkach
narodowych dyrektor parku.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w
przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach.

[Art. 31.
1. Dochody Funduszu, o których mowa w art. 23, wynikające z niniejszej ustawy, są

należnościami państwowymi w rozumieniu przepisów o umarzaniu i udzielaniu ulg w
spłacaniu należności państwowych.

2. Świadczenia pieniężne, o których mowa w ust. 1, przedawniają się z upływem 5 lat od
dnia ich wymagalności.

3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą dochodów funduszy terenowych, w stosunku do których
umarzanie i udzielanie ulg w spłacie należności funduszu następuje według zasad i trybu
określonych przez właściwy sejmik województwa.]

[Art. 33.
Właściwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art. 5, prowadzi
sprawozdawczość z zakresu:

1) obszaru gruntów wyłączanych z produkcji,
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2) ustalonych należności, opłat rocznych i innych, wymienionych w niniejszej ustawie,
dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych lub Funduszu Leśnego,

3) wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,

4) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
5) istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów,

według zasad określonych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w
porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i z
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.]

<Art. 33.
Właściwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art. 5, prowadzi
sprawozdawczość z zakresu:

1) obszaru gruntów wyłączanych z produkcji,
2) ustalonych należności, opłat rocznych i innych wymienionych w niniejszej

ustawie dochodów budżetu województwa lub Funduszu Leśnego,
3) wielkości obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu,
4) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
5) istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów

- według zasad określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i z Prezesem Głównego
Urzędu Statystycznego.>

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O OBLIGACJACH (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,

z późn. zm.)

Art. 23b.
1.  Z zastrzeżeniem art. 37b ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 23a ust. 2 pkt 5, w

przypadku przyznania obligatariuszom, zgodnie z art. 23a ust. 1, prawa do zaspokojenia
swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z
takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony
wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat, zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Emitent nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż
zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3. W odniesieniu do środków
znajdujących się na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje
prawo potrącenia.

3. Emitent może dokonywać wypłat z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, w
innych celach niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wyłącznie kwot
przewyższających kwotę wystarczającą do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z
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obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, o ile możliwość taką przewidziano w
warunkach emisji.

4. Środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji
prowadzonej z rachunku emitenta do wysokości kwoty zobowiązania emitenta wobec
obligatariuszy.

5. W przypadku egzekucji przeprowadzanej ze składników majątkowych przedsięwzięcia,
zajęciu nie podlega kwota w wysokości niezbędnej do zaspokojenia roszczeń
obligatariuszy. Kwota ta przekazywana jest na rachunek bankowy, o którym mowa w ust.
1, i nie może być wypłacana na inne cele niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

6. W przypadku egzekucji wszczętej celem zaspokojenia roszczeń z obligacji
przychodowych, ust. 5 nie stosuje się.

[7.  Środków, o których mowa w ust. 2, oraz świadczeń emitenta należnych obligatariuszom
od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z tych obligacji nie
uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego,
o których mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104).]

<7. Środków, o których mowa w ust. 2, oraz świadczeń emitenta należnych
obligatariuszom od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających
z tych obligacji nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek
samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....).>

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH (Dz. U. z

2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 i Nr 249, poz.

2104)

[Art. 7.
1. Środki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem

przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez
pracowników izb i urzędów skarbowych, inspektorów kontroli skarbowej i pracowników
jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu
oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeznacza się na fundusz
motywacyjny na nagrody dla tych pracowników i inspektorów kontroli skarbowej, którzy
przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, zasady
przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje
wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności
dokonania czynności przez pracowników izb i urzędów skarbowych, inspektorów kontroli
skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.]



- 66 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

[Art. 17b.
1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze gospodarują

przydzielonym im mieniem Skarbu Państwa na zasadach racjonalnej i oszczędnej
gospodarki oraz zapewniają ochronę tego mienia.

2. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze mogą zbywać
składniki majątku ruchomego.]

<Art. 17b.
Jednostki budżetowe:

1) gospodarują na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki mieniem Skarbu
Państwa, w które zostały wyposażone;

2) zapewniają ochronę tego mienia;
3) mogą zbywać składniki rzeczowe majątku ruchomego.>

Art. 20.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określa, w
drodze rozporządzenia:

1) zakres, szczegółowe zasady i tryb kontroli, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8,
2)  (uchylony),
3)  (uchylony),
4) szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym zbiorczej

ewidencji, o której mowa w art. 2 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki
państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.

[5) sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego
jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym,
uwzględniając zasadę racjonalnej gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu
publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowań przy rozporządzaniu
składnikami aktywów trwałych o znacznej wartości oraz określone w odrębnych
przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.]

<5) sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w
który wyposażone są jednostki budżetowe, uwzględniając zasadę racjonalnej
gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego
zaproszenia do rokowań przy rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych o
znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki
finansowej jednostek sektora finansów publicznych.>
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USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O RADZIE MINISTRÓW (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.

199, z późn. zm.)

Art. 33.
1. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów,
a jeżeli minister został powołany w innym czasie - niezwłocznie po jego powołaniu;

2) ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a
w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej -
również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34
ust. 2.

1a. Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku
ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:

1) wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub
działy, którymi kieruje minister;

2) (skreślony);
3) określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako

dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.
[1b. Prezes Rady Ministrów, realizując uprawnienia wynikające z art. 3 ustawy z dnia 4

września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz.
816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz.
18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr
154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145),
dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesień planowanych dochodów i wydatków
budżetowych między częściami, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych
wynikającego z ustawy budżetowej.]

1c. (skreślony).
1d. Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w drodze

obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego
nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski".

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc:
1) z dniem powołania nowej Rady Ministrów;
2) z dniem powołania dla danego działu administracji rządowej nowego ministra.

3. W wypadku uchylenia przepisów określonych w ust. 1, do dnia wejścia w życie nowych
przepisów Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, którego uchylony przepis
dotyczy.
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Art. 39.
1. Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
1a. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa, w

drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu
tego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i
sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego zniesienia lub
przekształcenia.

1b-1d.  (uchylone).
2. W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:

1) departamenty - do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
2) biura - do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
3) sekretariaty - do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
4) wydziały - jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i

2.
3. W każdym ministerstwie tworzy się w szczególności:

1) gabinet polityczny ministra;
2) komórki organizacyjne, biura, wydziały lub wyodrębnione stanowiska do spraw:

a) prawnych,
b) informacji,
c) budżetu i finansów,
d) kadr, szkolenia i organizacji,
e) integracji europejskiej i współpracy z zagranicą,
f) informatyki,
g) zamówień publicznych,
h) administracyjno-gospodarczych,
i) obronnych,
j) kontroli, skarg i wniosków,
k) ochrony informacji niejawnych,
l) audytu wewnętrznego.

4. Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2 pkt 1-3
oraz ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie
zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Prawa i
obowiązki dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.

4a.  Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz gotowość
urzędu do wykonywania zadań w przypadku określonym w art. 38.

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w którym
określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.

6.  Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa określający
zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra.



- 69 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7.  Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek
organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz
utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych
kierownikom urzędów centralnych.

<9. W przypadku utworzenia jednostki budżetowej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....) Prezes Rady
Ministrów określi, w drodze zarządzenia, standardy i wytyczne w celu ujednolicenia
sposobu funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw
i urzędów centralnych, w tym w szczególności w zakresie administracyjnej i
biurowej obsługi organów administracji rządowej oraz zamówień centralnych
wykonywanych przez tę  jednostkę.>

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI (Dz. U. z

2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

Art. 56.
1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa

budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe
fundusze celowe:

1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze
sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w
wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na cele
związane z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb
Państwa,

2)  Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15 %
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od
tych środków z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji,

[3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się 2 % przychodów
uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem
Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu
Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy z
dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.),]

<3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:
a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym

oraz odsetki od tych środków,
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b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków

– z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie
kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego,
podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa,
kosztów przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z
udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności
wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,>

4) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2 %
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od
tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii
polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych
lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej
państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki.

1a.  (uchylony).
2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest minister właściwy do

spraw Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest
minister właściwy do spraw nauki.

<2a. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych Funduszy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-3, ich dysponent może dokonywać oprocentowanych lokat
bankowych.>

3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i
funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im
podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn.
zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te
przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki
do:

1) Funduszu Pracy,
2) Banku Gospodarstwa Krajowego - z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek dla osób

fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, przy czym środki pochodzące
ze zwrotu pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca na wyodrębniony
rachunek ministra właściwego do spraw pracy.

4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na
dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu
zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od
dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie.
Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego
roku.
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5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na
ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w
rozumieniu załącznika do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001, zm.
rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

<6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt
1-3, w tym:

1) elementy rocznego planu finansowego,
2) sposób dokonywania wydatków ujętych w rocznym planie finansowym,
3) sposób dokonywania oprocentowanych lokat bankowych wolnych środków

finansowych,
4) sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie

kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego - w
przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3

- mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej
Funduszy.>

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

[Art. 2.
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w
szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.]

<Art. 2.
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu
terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub
spółek prawa handlowego.>

[Rozdział 2
Komunalne zakłady budżetowe

Art. 6.
1.  Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powoływać, likwidować

lub przekształcać komunalne zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz
przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
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poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
poz. 390, Nr 124, poz. 601, Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr
121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz.
943 i Nr 158, poz. 1042).

2. Komunalne zakłady budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych
w przepisach prawa budżetowego.

Art. 7.
Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być
prowadzona w formie zakładu budżetowego.

Art. 8.
Do pracowników komunalnych zakładów budżetowych stosuje się przepisy o pracownikach
samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.]

<Rozdział 2

Samorządowe zakłady budżetowe

Art. 6.
1. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć,

przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe
zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 16
lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

2. Samorządowe zakłady budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 7.
Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może
być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Art. 8.
Do pracowników samorządowych zakładów budżetowych stosuje się przepisy o
pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.>

[Art. 22.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały,

zdecydować o likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki
wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

2.  Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego, w celu, o którym mowa w ust. 1,
wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 23.
1. Składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem

spółki.
2. Prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się

prawem użytkowania wieczystego spółki.
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3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
związane z działalnością zakładu budżetowego.]

<Art. 22.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały,

zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania
spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na
pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu
budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

2. Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu, o
którym mowa w ust. 1, wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego.

Art. 23.
1. Składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę

stają się majątkiem spółki.
2. Prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w

spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki

związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.>

USTAWA z dnia 25 kwietnia 1997 r. O POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Dz. U. Nr 75, poz.

469, Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r.

Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365)

Art. 60.
1. Działalność Akademii jest finansowana ze środków budżetowych i pozabudżetowych.
2. Zasady i tryb finansowania działalności Akademii i jej placówek naukowych,

zakwalifikowanej do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na
naukę, regulują odrębne przepisy.

3. Środki budżetowe przewidziane na działalność Akademii nie zakwalifikowaną do
finansowania ze środków przewidzianych na naukę są przeznaczone w szczególności na
finansowanie:

1) działalności organów i struktur korporacyjnych Akademii,
2) zadań w zakresie kształcenia określonych w odrębnych przepisach,
3) Kancelarii Akademii, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek

organizacyjnych działających w strukturze Akademii,
4) restrukturyzacji placówek naukowych.

[4. Środki budżetowe, o których mowa w ust. 3, są ujmowane w części budżetu państwa -
"Polska Akademia Nauk". Zasady gospodarowania tymi środkami regulują przepisy
prawa budżetowego.]
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<4. Środki budżetowe, o których mowa w ust. 3, są ujmowane w części budżetu
państwa - Polska Akademia Nauk. Zasady gospodarowania tymi środkami regulują
przepisy o finansach publicznych.>

<Art. 60a.
1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a także w celu prowadzenia

działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, Akademia i jej instytuty
mogą tworzyć spółki, obejmować, nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek
handlowych.

2. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych
stanowią przychody Akademii albo jej instytutów.>

Art. 61.
1. Akademia może uzyskiwać na swoją działalność i gromadzić na odrębnym rachunku

bankowym środki spoza budżetu państwa, pochodzące w szczególności z działalności
gospodarczej, darowizn, zapisów oraz ze sprzedaży, użytkowania rzeczy i praw
majątkowych.

[2. Środki, o których mowa w ust. 1, Akademia przeznacza na rozwój nauki, w tym na
promowanie nowatorskich badań i inwestycje wspomagające działalność naukową.
Środki te, nie wydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.]

<2. Środki, o których mowa w ust. 1, Akademia przeznacza na realizację zadań
statutowych, w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich
badań, inwestycje wspomagające działalność naukową, promowanie rozwoju
wybitnych młodych naukowców poprzez przyznawanie stypendiów naukowych
przez Prezesa Akademii, a także na koszty utrzymania mienia Akademii, w tym
remonty, modernizacje i inwestycje oraz finansowanie zobowiązań publiczno-
prawnych i prywatno-prawnych związanych z tym mieniem. Środki te, nie
wydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.>

3. Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 1, jest plan finansowy
uchwalony przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.

[Art. 66.
Kancelaria Akademii i pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne
Akademii prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w przepisach prawa
budżetowego, w formach określonych w statucie.]

<Art. 66.
Kancelaria Akademii i pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne
Akademii prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w przepisach o
finansach publicznych, w formach określonych w statucie.>
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USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz.U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42,

poz. 341 i Nr 53, poz. 434)

Art. 36.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:

1) (uchylony);
2) spółek jawnych;

2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3) spółek partnerskich;
4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych;
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) spółek akcyjnych;

7a) spółek europejskich;
8) spółdzielni;

8a) spółdzielni europejskich;
9) przedsiębiorstw państwowych;

10) jednostek badawczo-rozwojowych;
11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej
"przedsiębiorstwami zagranicznymi";

12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a)  towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają

obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16)  głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji[.]<;>
<17) instytucji gospodarki budżetowej.>
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. - PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz.

157 i Nr 56, poz. 453)

Art. 4.
§ 1. Działalność sądów wojskowych jest finansowana z wyodrębnionych środków

budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
[§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent części budżetowej, nie jest uprawniony do

dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), jeżeli powodowałoby
to zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków dotyczących sądów
wojskowych.]

<§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent części budżetowej, nie jest
uprawniony do dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 171 ustawy
z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....), jeżeli
powodowałoby to zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków
dotyczących sądów wojskowych.>

§ 3. Organami kierującymi gospodarką finansową sądów wojskowych są prezesi tych
sądów.

§ 4. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów wojskowych opracowują
prezesi tych sądów, według zasad określonych w odrębnych przepisach o finansach
publicznych, które dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, przedkłada
Krajowej Radzie Sądownictwa, a ta na ich podstawie składa wniosek do Ministra
Obrony Narodowej o opracowanie dochodów i wydatków sądów wojskowych.

[§ 5. Organy wymienione w § 4 są związane założeniami, o których mowa w art. 120 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.]

<§ 5. Organy wymienione w § 4 są związane założeniami, o których mowa w art. 138
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz.
...).>

§ 6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady planowania i prowadzenia gospodarki finansowej i działalności
inwestycyjnej sądów wojskowych.
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.

92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr

97, poz. 802 i Nr 98, poz. 817)

Art. 21.
1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar

czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych
wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego
wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

[2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami
budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji
kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury
uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym
mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2 %, 3 % w 2005 r., 4 % w 2006 r., 5 % w 2007 r. i 6 % w
2008 r. oraz w latach następnych.]

2b. Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych,
publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 0,5 % w roku 2000, 1 % w
latach 2001-2004 i 2 % w roku 2005 oraz w latach następnych.

2c. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach, o których mowa w ust.
2b, oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i
podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących
osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie
obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

2d. Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych, o
którym mowa w ust. 2c - oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio:
wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.

2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są publiczne i niepubliczne jednostki
organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem
prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób
niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

[2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których
mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają
Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze
rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
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miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok
poprzedni.]

<2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o
których mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e,
składają Pełnomocnikowi informacje miesięczne i roczne odpowiednio o
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób
niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według
wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego. Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia
20 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja
roczna – do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.>

[2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2a i 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonują wpłat na zasadach
określonych w art. 49.]

<2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2b dokonują wpłat na zasadach
określonych w art. 49.>

3. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy
będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się - jeżeli nie są to osoby
niepełnosprawne - osób zatrudnionych:

1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby

zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają

odrębne ustawy.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia i Opieki Społecznej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje schorzeń
uzasadniających obniżenie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego
obniżania.

Art. 25a.
1. [Fundusz refunduje:] <Ze środków Funduszu refundowane są:>

1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości
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składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art.
18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.),

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek
za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników -
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

- pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.
2. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, osobie niepełnosprawnej wykonującej

działalność gospodarczą nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

3. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi
zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nalicza się i
opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Art. 25c.
[1.  Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa Funduszowi

wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.]
<1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa

Pełnomocnikowi wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne
za dany miesiąc.>

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do niepełnosprawnego rolnika lub rolnika
zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym że rolnik
składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po miesiącu, w
którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał.

3.  (uchylony).
4.  Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, niepełnosprawny rolnik

lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, zwany
dalej "wnioskodawcą", przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję
danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku.
Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

4a.  Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z
oprogramowania informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoba
niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w
terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, na podstawie danych zgromadzonych w
systemie informatycznym Zakładu.

[5.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku
o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz przekazuje na
rachunek bankowy wnioskodawcy kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w
wysokości ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz informuje wnioskodawcę o
sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

5a.  W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych.
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6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu
przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o
wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania
zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia
31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja,
Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.

8. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarządu Funduszu
wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej
refundacji.]

<5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego
wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Pełnomocnik
przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz
informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty
wskazanej we wniosku.

5a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu
przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Pełnomocnik wydaje decyzję o wstrzymaniu
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości
przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do
dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje
refundacja, Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.

8. W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku,
Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez
wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu
wysokości przysługującej refundacji.>

9.  (uchylony).
10.  (uchylony).
11.  Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de

minimis, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Art. 25d.
[1.  Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku
kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot
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wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych
nieprawidłowości.

2. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8,
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Fundusz
może nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.]

<1. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidłowości Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych
nieprawidłowości.

2. Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8, przysługuje
prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik może
nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.>

4.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne,

2) termin składania, wzór wniosku, o którym mowa w art. 25c ust. 1, oraz wykaz
dokumentów załączanych do wniosku,

3) wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie
elektronicznej przez teletransmisję danych

- uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności z zasadami udzielania pomocy w
ramach zasady de minimis, jednolitych warunków niezbędnych do prawidłowego
przekazywania dokumentów oraz określenia zakresu danych niezbędnych do udzielenia
pomocy, a także racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu.

Art. 26.
1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne

spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków
Funduszu zwrot kosztów:

1)  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w
szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności;

1a)  (uchylony);
1b)  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej

wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
1c)  zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych

oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności;
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2)  rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c.
1a.  Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 26d, dotyczy wyłącznie

dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,

skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli

niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z
wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było
zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym
przepisów prawa pracy.

3. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za
każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową
zawartą z pracodawcą, z tym że:

1)  zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1c, poniesione przez
pracodawcę przed dniem podpisania umowy;

2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób
niepełnosprawnych nie może przekraczać 15 % kosztów związanych z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

[5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.]
<5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.>
6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji

Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.
[6a. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów

własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Warunkiem zwrotu kosztów jest ich
poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym
rachunku.]

7. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w
wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu
okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy
z osobą niepełnosprawną.

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3
miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym
wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-8 oraz
w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu
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kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie prawidłowe
dokonywanie zwrotu kosztów.

Art. 26a.
1.  [Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do

wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w
ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1,
prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem", przysługuje w
kwocie:] <Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik
ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa
w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Pełnomocnika.>

1) 160 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 140 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

1a. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %.

1b.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w
przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.

2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
4.  Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie

poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą wykonującym działalność
gospodarczą", 75 % tych kosztów.

5.  (uchylony).
[6.  Miesięczne dofinansowanie wypłaca Fundusz w wysokości proporcjonalnej do wymiaru

czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i 26c.]
<6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Pełnomocnik w wysokości proporcjonalnej do

wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i art. 26c.>
7.  (uchylony).
[8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu

przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o
wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez
pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31
stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne
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dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty
miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

9a.  W przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3, Prezes Zarządu Funduszu wydaje
decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

10. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie
miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości
miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli Prezes Zarządu
Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości.

12.  Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje
odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.]

<8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu
przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Pełnomocnik wydaje decyzję o
wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez
pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do
dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje
miesięczne dofinansowanie, Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty
miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3, Pełnomocnik wydaje decyzję o
odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

10. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego
dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego
dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli Pełnomocnik
wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości.

12. Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje prawo
wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.>

Art. 26b.
[1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia,

ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz,
wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu
informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.]

<1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu
zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą
prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane
drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.>

2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego
pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru
czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u
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których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej
osoby.

3. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się odpowiednio
na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u
pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy
wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku
rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa
rozwiązaniu:

1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy;

2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

5. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na
nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego
miejsce pracy powstało w wyniku:

1) wygaśnięcia umowy o pracę;
2) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia
ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających
12 miesięcy.

7. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części
finansowanej ze środków publicznych.

Art. 26c.
1. [Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:] <Pracodawca, o którym

mowa w art. 26a, składa Pełnomocnikowi:>
1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach

niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem
pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe
lub epilepsję oraz pracowników niewidomych;

2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc;
3)  (uchylony).

1a. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie
dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną
potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje
i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.
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1b.  (uchylony).
2. (uchylony).
[3.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku

o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek bankowy
pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i 26b
oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty
wskazanej we wniosku.

3a.  W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty miesięcznego
dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych.

4. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota
dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje
decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do
wynagrodzenia.]

<3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego
wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Pełnomocnik przekazuje na
rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na
podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia,
jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

3a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty
miesięcznego dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowej.

4. W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota dofinansowania jest inna niż
kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Pełnomocnik wydaje
decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14
dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego
dofinansowania do wynagrodzenia.>

4a. (uchylony).
[4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do

spraw zabezpieczenia społecznego.]
<4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem

do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.>
5.  (uchylony).
6.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego

dofinansowania,
2) terminy składania, wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz

dokumentów załączanych do wniosku,
3) wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie

elektronicznej przez teletransmisję danych
- uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności z warunkami dopuszczalności pomocy
publicznej na zatrudnianie, określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
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zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych do prawidłowego przekazywania
dokumentów oraz określenia zakresu danych niezbędnych do udzielenia pomocy, a także
racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu.

Art. 26e.
1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot
kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w
wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają
koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

[3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.]
<3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.>
[4. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów

własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową
ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.]

5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na
wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu
stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na
tym stanowisku.

6. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w
wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu
okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy
z osobą niepełnosprawną.

7. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 5, jeżeli zatrudni w terminie 3
miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub
poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu
przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-6,
2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów,

o których mowa w ust. 1,
3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1,
4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania

warunków umowy dotyczących ich przyznania
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- mając na względzie zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
dokonywanie zwrotu kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady
de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

[Art. 32a.
Fundusz, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą prowadzącym zakład pracy
chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1.]

<Art. 32a.
Pełnomocnik, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą prowadzącym zakład pracy
chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1.>

Art. 34.
1. Wykonanie zadań wynikających z ustawy nadzoruje Pełnomocnik będący sekretarzem

stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany przez:
1) koordynację realizacji zadań wynikających z ustawy;
2) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy.

3. Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, polega na:
1) żądaniu od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych

dotyczących realizowanych zadań określonych w ustawie;
2) organizowaniu szkoleń i konferencji;
3) udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
4) opracowywaniu standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;
5) realizacji zadań wynikających z programów rządowych, o których mowa w ust. 6 pkt

2;
6) realizacji działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i

barier, utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w
społeczeństwie.

4. Inicjowanie kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy:
1) działań na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) realizacji zadań określonych w ustawie;
3) spełniania przez pracodawców warunków określonych w art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30

ust. 2b i art. 33.
5. Pełnomocnik może przeprowadzić kontrolę w zakresie określonym w ust. 4.
6. Do zadań Pełnomocnika należy także:

1) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących
zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych;

2) opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania
problemów osób niepełnosprawnych;
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[3) ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji
zadań wynikających z ustawy;]

<3) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu oraz sprawozdania z
wykonania planu finansowego Funduszu;>

4) inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i
barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych[.]<;>

<6) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu;
7) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania

pożyczek;
8) opracowywanie programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej, w

szczególności adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin,
których członkami są osoby niepełnosprawne;

9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych
na realizację zadań określonych ustawą.>

<6a. Pełnomocnik może żądać niezwłocznego zwrotu całości lub części środków do
Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeżeli w ciągu roku budżetowego, w
wyniku kontroli, o której mowa w ust. 6 pkt 9, stwierdzi nieprawidłowości
polegające na wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z
Funduszu.

6b. Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się przepisy o
finansach publicznych.

6c. Pełnomocnik może dokonać podziału środków nieprzekazanych lub zwróconych, o
których mowa w ust. 6a, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.>

[7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy jednostek
samorządu terytorialnego i Fundusz.]

<7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy
jednostek samorządu terytorialnego i Pełnomocnik.>

8. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

[9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do
kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust.
3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz
prawidłowego przebiegu kontroli.

10. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi
wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.]

<9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione
do kontroli na podstawie ust. 6 pkt 9, art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a
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ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej
procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.

10. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które
stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.>

[Art. 35c.
1. Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Prezesowi Zarządu Funduszu

sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z
Funduszu środków.

2.  (uchylony).]
<Art. 35c.

1. Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Pełnomocnikowi
sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków
Funduszu.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i sposoby rozliczeń finansowych samorządu z Pełnomocnikiem
w zakresie otrzymanych środków Funduszu, mając na uwadze prawidłowe
gospodarowanie środkami Funduszu.>

Art. 36.
[1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą

być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.]
<1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

mogą być realizowane na zlecenie Pełnomocnika przez fundacje oraz organizacje
pozarządowe.>

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane ze środków Funduszu przez
fundacje i organizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu województwa lub
powiatu.

3. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób
niepełnosprawnych.

[Art. 45.
1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych.
2. Fundusz posiada osobowość prawną.
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3. Fundusz stosuje zasady rachunkowości określone dla podmiotów, o których mowa w art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z późn. zm.).

3a. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Fundusz, w zakresie nieuregulowanym
w odrębnych przepisach, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i
tryb działania Funduszu, w tym jego organów.]

<Art. 45.

1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.

3. Dysponent Funduszu wykonuje zadania, o których mowa w art. 25c ust. 5-8, art. 25d
ust. 1, art. 26a ust. 6 i 8-11, art. 26b ust. 1, art. 26c ust. 3, 3a i 4, art. 34 ust. 6 pkt 3 i
8, ust. 6a i 6c, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, 3, 5a i 5c, art. 49a ust. 1 i 2 oraz art. 49b
ust. 4, przy pomocy Biura Obsługi Funduszu funkcjonującego w formie jednostki
budżetowej.

4. Koszty obsługi Biura Obsługi Funduszu są finansowane z budżetu państwa.>

Art. 46.
Przychodami Funduszu są:

1) wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 oraz art.
31 ust. 3 pkt 1;

2) dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i subwencje;
3) spadki, zapisy i darowizny;
4) dobrowolne wpłaty pracodawców;
5) dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych,

odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych;

[6) dochody z działalności gospodarczej;]
7)  wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, spłaty

pożyczek udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
rolniczej, wraz z oprocentowaniem, oraz zwroty środków pobranych przez
pracodawców z Funduszu na szkolenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn
dotyczących pracodawcy nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub
będzie zatrudniona przez okres krótszy niż 24 miesiące, wraz z odsetkami, a także
zwroty środków pobranych przez pracodawców z Funduszu na pokrycie 60 %
wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej przed opodatkowaniem podatkiem
dochodowym oraz 60 % jej obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od
tego wynagrodzenia, która z przyczyn dotyczących pracodawcy będzie zatrudniona
przez okres krótszy niż 12 miesięcy, wraz z odsetkami;
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8) dywidendy;
8a) odsetki od środków, o których mowa w art. 48 ust. 1;

9) inne wpłaty.

Art. 46a.
1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa:

1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a - w wysokości 55 % środków;
1a)  (uchylony);

2) na zadanie, o którym mowa w art. 47 ust. 2 - w wysokości 50 % utraconych
dochodów gmin z tytułu zastosowania zwolnień ustawowych, o których mowa w art.
31 ust. 1 pkt 1.

2. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1, ustala się i rozlicza zgodnie z zasadami
przyjętymi w budżecie państwa.

[3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na zasadach określonych w
odrębnych przepisach przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w
sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonywanie zadania.]

<3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w sposób umożliwiający pełne i
terminowe wykonywanie zadania.>

Art. 47.
1. Środki Funduszu, w wysokości do 30 % wydatków, przeznacza się na:

1) realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w
jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest
wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu
terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej;

1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe;

2) realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na
rzecz osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku;

3) dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym
ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych, a także pomoc rodzinom, których członkami
są osoby niepełnosprawne;

4) zadania inne niż wymienione w ustawie:
[a) programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej

i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do
rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne,]

< a) programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności
adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami
są osoby niepełnosprawne,>

b) finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących
rehabilitacji zawodowej i społecznej.
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[1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz może:
1) przekazywać instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz osób

niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy
niż rok;

2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować odsetki od kredytów udzielonych
projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w
szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami
programów.]

<1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze środków Funduszu
mogą być:

1) przekazywane instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz
osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na
okres dłuższy niż rok;

2) udzielane dotacje, pożyczki oraz finansowane odsetki od kredytów udzielonych
projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w
szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami
programów.>

2. Środki Funduszu przeznacza się również na zrekompensowanie gminom dochodów
utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust.
1 pkt 1, w wysokości utraconych dochodów.

3. Czasowo wolne środki Funduszu, z wyłączeniem dotacji, o których mowa w art. 46a ust.
1, mogą być lokowane:

1) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa albo
Narodowy Bank Polski;

2) na lokatach terminowych w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa
Krajowego.

4. (uchylony).
[5. Darowizna dokonywana ze środków Funduszu na rzecz osoby niepełnosprawnej w

celach wynikających z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i
darowizn.]

6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej, o której mowa w ust. 2,
z uwzględnieniem wniosków gmin, zawierających dane o rocznych skutkach
zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, mając na względzie
zrekompensowanie gminom utraconych dochodów.

Art. 48.
[1. Środki Funduszu są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu:

1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub
rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu;
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2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikające
z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.]

<1. Środki Funduszu są przekazywane przez Pełnomocnika:

1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub
rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy – według algorytmu;

2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Pełnomocnika lub inne zadania
wynikające z ustawy – na podstawie zawartych z nimi umów.>

1a. (uchylony).
2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, algorytm, o którym mowa w ust. 1, a

także sposób zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań
przypadających do wypłaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez
stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać w szczególności liczbę
mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funkcjonujących
warsztatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym
Funduszu na dany rok na realizację przez samorządy zadań, kwotę zobowiązań
finansowanych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31
grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków.

Art. 49.
[1.  Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a,

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych
określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.

2. Pracodawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 następnego
miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku
wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne
poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru
ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.

3. Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Prezes Zarządu
Funduszu.

4. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczących wpłat, o których mowa w ust. 1,
pracodawcy przysługuje odwołanie do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.]

<1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust.
4a, 7 i 7a, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i 49b,
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym że
uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują
Pełnomocnikowi.
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2. Pracodawcy dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, w
terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały
okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie
Pełnomocnikowi deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w
formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze
rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Do egzekucji wpłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Pełnomocnik.

4. Od decyzji dotyczących wpłat pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia z
wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.>

5. (uchylony).
[5a. Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być

umarzane w całości lub w części decyzją Prezesa Zarządu Funduszu wyłącznie w
przypadku ich całkowitej nieściągalności.]

<5a. Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być
umarzane w całości lub w części decyzją Pełnomocnika wyłącznie w przypadku ich
całkowitej nieściągalności.>

5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi, gdy:
1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, i jednocześnie brak
jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności
na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z późn. zm.);

3) nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych,
możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu
przepisów Ordynacji podatkowej;

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w

postępowaniu egzekucyjnym;
6) stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot

przekraczających wydatki egzekucyjne.
5c. [Prezes Zarządu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku

uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:]
< Pełnomocnik, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku
uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:>

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć ich zapłatę na raty,
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2) odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożyć
ich zapłatę na raty

- uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.
5d. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5c, naliczana jest opłata

prolongacyjna, na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw łączności, może, w drodze rozporządzenia, określić wzór
formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu, mając na względzie ustalenie
tożsamości wpłacającego oraz tytuł zobowiązania.

Art. 49a.
[1. Prezes Zarządu Funduszu ma prawo występowania z wnioskiem o założenie księgi

wieczystej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których
mowa w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez Prezesa Zarządu Funduszu dokumenty stwierdzające istnienie
należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokość są podstawą
wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego.
Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez
złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.]

<1. Pełnomocnik może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości
dłużnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez Pełnomocnika dokumenty stwierdzające istnienie należności z
tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokość są podstawą wpisu
hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego.
Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane
przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.>

3. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, są zabezpieczane hipoteką
przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą ustanowienia hipoteki
jest doręczona decyzja określająca wysokość należności z tytułu wpłat, o których mowa
w art. 49 ust. 1.

4. Do hipoteki, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji
podatkowej dotyczące hipoteki przymusowej.

Art. 49b.
1. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, są zabezpieczane ustawowym

prawem zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika.
2. Do zastawu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji

podatkowej dotyczące zastawów skarbowych.
3. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbowych

prowadzonego na podstawie art. 43 Ordynacji podatkowej.
[4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej,

wydawany jest na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu nieodpłatnie.]
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<4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej,
jest wydawany na wniosek Pełnomocnika nieodpłatnie.>

Art. 49c.
[Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:]
<Pełnomocnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych

zgromadzonych:>
1) w Krajowej Ewidencji Podatników;
2) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.

[Art. 49d.
1. Prezes Zarządu Funduszu jest obowiązany składać Pełnomocnikowi półroczne informacje

o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Fundusz lub zobowiązanych do tych wpłat, w
terminach:

1) do dnia 15 sierpnia - za pierwsze półrocze;
2) do dnia 15 lutego - za drugie półrocze roku poprzedniego.

2. Prezes Zarządu Funduszu jest obowiązany udzielać, na wniosek Pełnomocnika,
informacji o pracodawcach obowiązanych do składania informacji, o których mowa w
art. 21 ust. 2f, lub deklaracji, o których mowa w art. 49 ust. 2, w zakresie i terminie
wskazanym we wniosku. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia
wniosku.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzory informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich
przekazywania, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przepływu informacji.]

[Art. 50.
1. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.
2. Rada Nadzorcza składa się z:

1) Prezesa Rady Nadzorczej, którym jest Pełnomocnik;
1a) przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym:
a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w

rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
c) dwóch przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji

pozarządowych.
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2a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub
organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy o
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji
wchodzi w skład Rady.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje na wniosek Pełnomocnika, a w przypadku
przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji,
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może odwołać członka Rady
Nadzorczej przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;
2) na wniosek reprezentowanego podmiotu;
3) na wniosek Pełnomocnika, zaopiniowany przez reprezentowany podmiot.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.
6. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu;
2) opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,

zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełnomocnika;

3) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania przez Fundusz pożyczek;
4) (uchylony);
5) opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców

Prezesa Zarządu;
6) dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu;
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu;
8) składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie

do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności Funduszu.
7. Obsługę Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Funduszu.
8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków
Rady Nadzorczej, a także szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej
członków oraz wysokość ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

Art. 51.
1.  W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu, zwany dalej "Prezesem",

i dwaj jego zastępcy. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje
Prezesa.

1a. (uchylony).
2.  Zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, powołuje

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego odwołuje zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę
Nadzorczą.
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3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu

finansowego;
2) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu;
3) gospodarowanie środkami Funduszu;
4) opracowywanie szczegółowych zasad finansowania realizacji zadań, o których mowa

w ustawie;
5) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania pożyczek;
6) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na

realizację zadań określonych ustawą;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

10) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Funduszu.
3a. Zarząd Funduszu uzgadnia z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego

projekty planów działalności Funduszu i projekt planu finansowego, o których mowa w
ust. 3 pkt 1, w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.).

3b. Zadania Zarządu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, nie dotyczą środków, o których
mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

3c. Zarząd Funduszu może żądać niezwłocznego zwrotu całości lub części środków do
Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeżeli w ciągu roku budżetowego, w
wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 6, stwierdzi nieprawidłowości polegające na
wykorzystaniu przekazanych środków z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3d. Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się przepisy o
finansach publicznych.

3e. Zarząd Funduszu może dokonać podziału środków nieprzekazanych lub zwróconych, o
których mowa w ust. 3c, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Funduszu i
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i zasady sprawowania przez Fundusz kontroli, o której mowa w ust.
3 pkt 6.

4. Zarząd udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, dokumenty i materiały dotyczące
działalności Funduszu.

5. Obsługę Zarządu sprawuje Biuro Funduszu.
Art. 51a.

1. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe;
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5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na

stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości

Funduszu.
2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Funduszu oraz Biuletynie Informacji
Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Funduszu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

4. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i
doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być dokonana
na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w
tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w
trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o
naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
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9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach
informacji publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Funduszu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

11. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska zastępców Prezesa powołuje Prezes.
12. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko zastępcy Prezesa stosuje się

odpowiednio ust. 1-10.
Art. 52.

1. Zarząd Funduszu może tworzyć i znosić oddziały Funduszu oraz określa zakres i obszar
ich działania.

2. Dyrektora oddziału powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
Art. 53.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundusz na zewnątrz.
2. Prezes może powoływać pełnomocników Zarządu, ustalając granice ich umocowania.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu są

upoważnieni:
1) Prezes lub każdy z jego zastępców samodzielnie;
2) dwaj pełnomocnicy działający łącznie.

4. Prezes wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku
do pracowników Funduszu.

Art. 53a.
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w biurze Funduszu jest

otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z późn. zm.), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce
organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 53b.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w
zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 53c.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy
niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 53d.
1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze

niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
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określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie
dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez
opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 53e.
1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne

stanowiska pracy w Funduszu.
2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów
oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 53f.
1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie
doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia
żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w
miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony
nabór.

Art. 53g.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę
spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 53f
stosuje się odpowiednio.]

Art. 54.
Ze środków Funduszu pokrywane są:

[1) koszty jego działalności;]
<1) koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu;>
2) (uchylony);
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3) koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie w
wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5 % środków wykorzystanych na
realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1[.]<;>

<4) wpłaty do budżetu państwa w wysokości wydatków poniesionych w miesiącu
poprzednim na koszty działalności Biura Obsługi Funduszu, o których mowa w
art. 45 ust. 4 – w terminie do końca miesiąca.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH

HIPOTECZNYCH (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela,

którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone
hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do
spełnienia określonych świadczeń pieniężnych.

2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego
podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:

1) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub
poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego,
rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej,
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które
restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu
ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z
przepisami odrębnych ustaw, albo

2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, albo
3) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub

poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych
jednostkom samorządu terytorialnego.

3. Do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
hipotecznych listów zastawnych, z wyłączeniem przepisów ustawy w zakresie
zabezpieczenia hipoteką.

[4.  Bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również
nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
jest obowiązany uzyskać pozytywną, na dzień przyznania kredytu lub nabycia papierów
wartościowych, opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub
wykupu papierów wartościowych, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).]

<4. Bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak
również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu
terytorialnego, jest obowiązany uzyskać, na dzień przyznania kredytu lub nabycia
papierów wartościowych, opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości
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spłaty kredytu lub wykupu papierów wartościowych, o której mowa w art. 91 ust. 2
ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).>

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu

państwa.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:
1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz
współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;

3) realizację przepisów dotyczących ceł;
4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i

finansowanie samorządu terytorialnego;
5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;
6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich

wygranych;
7)  rachunkowość i rewizję finansową;
8) prawo dewizowe;
9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;

10) kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej;
[10a) koordynację kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora

finansów publicznych;]
<10a) koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach

sektora finansów publicznych;>
11) ceny.

3. (uchylony).
4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor

Kontroli Skarbowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych oraz
dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.
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USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM

DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,

z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
zwanego dalej "wynagrodzeniem rocznym".

2. Przez użyte w ust. 1 określenie "pracownicy jednostek sfery budżetowej" rozumie się
pracowników:

1) państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są
kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,

[2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa,
sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),

3)  samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie wymienionej w pkt 2,]

<2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony
prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. .......);

3) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w
ustawie wymienionej w pkt 2;>

4) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo
zespołów parlamentarnych.

3.  Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) osób, o których mowa w:

a) art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.),

b)  (utraciła moc),
2)  żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby
Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Art. 14.
1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone

ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4) pomocy społecznej,
5) polityki prorodzinnej,
6) modernizacji terenów wiejskich,
7) zagospodarowania przestrzennego,
8) ochrony środowiska,
9)  gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności

wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy[.]<,>
<16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.>

2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.

3. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań z zakresu
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

[Art. 61.
1. Budżet województwa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.
2. Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym:

1) planowane dochody i wydatki województwa,
2) źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
3) przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
4) wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi,

z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.]
<Art. 61.

Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.>
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[Art. 62.
Zamieszczenie w budżecie województwa wydatków na określone cele nie stanowi podstawy
zobowiązań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec województwa.

Art. 63.
1. Budżet województwa jest uchwalany jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy,

zwany dalej "rokiem budżetowym".
2. Sejmik województwa ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając w

szczególności:
1) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu województwa,
2) obowiązki wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w toku prac nad

projektem budżetu województwa,
3) wymaganą przez sejmik województwa szczegółowość projektu,
4) materiały informacyjne, które zarząd województwa powinien przedstawić sejmikowi

województwa, przedkładając projekt uchwały budżetowej.
Art. 64.

1. Uchwała budżetowa województwa składa się z budżetu województwa, ustaleń dotyczących
spraw, które, na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.
1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.
499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125,
poz. 1368), pozostawiono do uchwały sejmiku województwa, oraz spraw wskazanych
przez sejmik województwa w uchwale, o której mowa w art. 63 ust. 2.

2. Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
jeżeli:

1) dla każdego programu wieloletniego zostały przez sejmik województwa odrębnie
określone:

a) nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu
województwa,

b) jednostka organizacyjna wykonująca program lub też koordynująca
wykonywanie programu,

c) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
d) wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji programu,

2) kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na uruchomiony program w
wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,

3) zmiana kwot wydatków na realizację programu może być wyłącznie skutkiem
odrębnych uchwał sejmiku województwa zmieniających zakres wykonywania tego
programu lub wstrzymujących jego wykonywanie.

Art. 65.
1. Uchwałę budżetową województwa podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego.
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2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia
budżetu przez sejmik województwa, jednak nie później niż do 31 marca roku
budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony
sejmikowi województwa.

3. (skreślony).
4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym,

sejmik województwa może uchwalić prowizorium budżetowe województwa na okres
objęty prowizorium budżetowym państwa.

Art. 66.
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu województwa, a także

inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu
województwa.

2. Zarząd województwa przygotowuje i przedstawia sejmikowi województwa, nie później niż
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy, o której mowa w art.
64 ust. 1, oraz ustalenia sejmiku województwa, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3,

2) projekt ustaleń uchwały budżetowej, o których mowa w art. 64 ust. 1,
3) materiały informacyjne określone przez sejmik województwa w uchwale budżetowej.

3. Bez zgody zarządu województwa sejmik województwa nie może wprowadzić w projekcie
budżetu województwa zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne
zwiększenie deficytu projektowanego budżetu województwa albo zmian powodujących
zwiększenie przewidywanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł
dochodów.]

Art. 67.
[1. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania zadań województwa.
2. Dochodami własnymi województwa są:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej
odrębną ustawą,

2) dochody z majątku województwa,
3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa,
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
5) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, o których mowa w pkt 1,
6) inne dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.]

[3. Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia
koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 6.]

<3. Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia
koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia
dochodów.>
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[Art. 68.
Dochodami województwa mogą być:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania

wykonywane przez województwo,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej,

4) dotacje celowe z budżetów gmin lub powiatów na zadania z zakresu tych jednostek
samorządu terytorialnego wykonywane przez województwo na podstawie porozumień
zawartych z organem gminy lub powiatu,

5) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 69.

Wysokość łącznej kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady i kryteria jej rozdziału określa
odrębna ustawa.]

[Art. 71.
1. Zasady zaciągania przez organ samorządu województwa kredytów i pożyczek na

pokrywanie występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfinansowanie
wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach określa
odrębna ustawa.

2. Zasady emisji obligacji województwa określa odrębna ustawa.]

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Art. 51.
[1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.]
<1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na postawie uchwały

budżetowej.>
[2. Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu.
3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej

"rokiem budżetowym".]

[Art. 52.
Zamieszczenie w budżecie powiatu wydatków na określone cele nie stanowi podstawy
zobowiązań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec powiatu.]
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[Art. 53.
Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w
szczególności:

1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i
straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że
szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

3) wymagane materiały informacyjne, które zarząd powiatu powinien przedstawić
radzie powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.]
<Art. 53.

Rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w
szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad tym
projektem.>

[Art. 54.
1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku

budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia

budżetu przez radę powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego,
podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba
obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego.
Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki
budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym,
rada powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty
prowizorium budżetowym państwa.

5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada
regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Art. 55.
1. Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także

inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu
powiatu.

2. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) oraz ustalenia rady powiatu, o
których mowa w art. 53 pkt 1, 2 i 4,
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2) materiały informacyjne, o których mowa w art. 53 pkt 3.
3. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu

powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w
planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego
ustanowienia źródeł tych dochodów.]

Art. 56.
[1. Dochodami powiatu są:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej
odrębną ustawą,

2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe służby,

inspekcje i straże,
4) dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych

jednostek organizacyjnych,
5) dochody z majątku powiatu,
6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji, o których

mowa w pkt 1-3.
2. Dochodami powiatu mogą być:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności, o których

mowa w art. 7 ust. 1,
3) dotacje z państwowych funduszów celowych,
4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji
rządowej,

5) dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu
województwa wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z
województwem,

6) spadki, zapisy i darowizny,
7) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,
8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,
9) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.]

3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia
środków finansowych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.

[Art. 57.
1. Subwencje dla powiatów ustalane są według zobiektywizowanych kryteriów określonych

w odrębnej ustawie.
2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatów oraz ich rozdziału między powiaty określa

odrębna ustawa.
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Art. 58.
Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady i kryteria jej rozdziału określa
odrębna ustawa.

Art. 59.
1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę lub niedobór

budżetu powiatu.
2. Uchwała budżetowa powiatu określa przeznaczenie nadwyżki lub źródła pokrycia

niedoboru budżetu powiatu.
3. Zasady zaciągania przez organy powiatu kredytów i pożyczek na pokrywanie

występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfinansowanie wydatków
nieznajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach określa odrębna ustawa.

4. Zasady emisji obligacji powiatowych określa odrębna ustawa.]

Art. 64.
1. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.
[2. Z zastrzeżeniem przepisów tego rozdziału do trybu uchwalania budżetu oraz gospodarki

finansowej powiatu stosuje się przepisy odrębnej ustawy.]

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 47.
1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne

raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b,
nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę
wyłącznie za siebie;

[2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.);]

<2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych;>

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed
dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w
terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.
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2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację
rozliczeniową.

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub
osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w
ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym
zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z
nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru
określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna
zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za
kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym
raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku
do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d i 2e, są zwolnione z obowiązku składania
deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc także
wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana
wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania
deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji
rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a
lub w ust. 4c;

2) na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

2e. Osoby wymienione w art. 7 i 10 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z
obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio
złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7.

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację
rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie
prawidłowe dane określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art.
41 ust. 6, łącznie z raportem miesięcznym korygującym.

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy
wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.
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3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7-7b.
3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów

korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres
10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej
Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w
podziale na:

1) ubezpieczenia społeczne;
2) ubezpieczenie zdrowotne;
3) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
4) (uchylony).

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu:
1) bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według

wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3,
2)  dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1,

lub wydruku z tego oprogramowania,
3) dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom

składek przez bank,
4) dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na

ubezpieczenia społeczne
- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi".

4b.  Płatnik składek jest zobowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa
w ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika
składek, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4e.

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi,
jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o
którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego
Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy
płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu
wyeliminowania tych niezgodności.

4e.  Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)
może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego.

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której
mowa w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie
płatnicze dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w
szczególności zawierać informacje o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a
także o tytule wpłaty i okresie, za jaki jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku
bankowego płatnika, jeżeli wpłata dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę
dokonania wpłaty, jeżeli wpłata dokonana jest w formie gotówkowej.
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5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust.
3a, nie są przyjmowane.

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana.

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu.
8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń
elektronicznych.

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o
błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie
elektronicznej lub pisemnej.

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania
składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i
deklaracji.

10. (uchylony).
10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w

terminie z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone
według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych
okresów, rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego.
Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich
ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na
czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego
ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc
po przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w
terminie składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie
terminu określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu
emerytalnego.

10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu
emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia
do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu
miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia
płatniczego, Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty
składek dodatkową opłatę.

10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek
zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa
w ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9.

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w
wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki
na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu
określonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w
ust. 10c.
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10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w
najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa
w ust. 10e.

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której
mowa w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu
emerytalnego.

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się,
jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł.

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których
mowa w ust. 10a.

11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.
15. (uchylony).

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

[Art. 10.
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c,
111, 114, 122, 125 i 129 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do
podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.]

<Art. 10.
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a,
47c, 111, 114, 122, 125, 129, 135 i 136 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się
odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.>
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USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641,

z późn. zm.)

[Art. 52.
1. Środki finansowe w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem

przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez
funkcjonariuszy celnych oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej przestępstw i
wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy
przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze zarządzenia, zasady
przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje
wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności
dokonania czynności przez funkcjonariusza.]

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. - KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz.U. z 2007 r. Nr

111, poz. 765, z późn. zm.)

Art. 25.
[§ 1. Odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek

budżetowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i
Nr 70, poz. 778).]

<§ 1. Odpowiedzialności posiłkowej nie stosuje się wobec państwowych jednostek
budżetowych, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.>

§ 2. Odpowiedzialność posiłkowa nie obciąża spadku.
§ 3. Odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa:

1) w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia;
2) jeżeli kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej

przepadku przedmiotów nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju.
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USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W

PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.)

Art. 2.
Przez użyte w ustawie określenia:

[1) państwowa sfera budżetowa - rozumie się państwowe jednostki budżetowe,
państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek
budżetowych, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.
20, 21 i 24-27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", oraz państwowe
szkoły wyższe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finansową na zasadach
określonych w art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o szkolnictwie wyższym".]

<1) państwowa sfera budżetowa – rozumie się państwowe jednostki budżetowe,
które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 12
ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....),
zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;>

2)  pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt
1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą
służbę wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową,
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej
Straży Pożarnej - z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką - oraz funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Służby Więziennej i Służby Celnej,

3)  wynagrodzenia - rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze
stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz
uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także
zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i
funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2,

4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - rozumie się wzrost wynagrodzeń na
dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego,

5) limity zatrudnienia - rozumie się średnioroczny stan zatrudnienia, w przeliczeniu na
pełnozatrudnionych, który nie może być przekroczony,

6) kwoty bazowe - rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej
sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1.135,40 zł, odpowiednio przeliczone dla
osób, o których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i
1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz.
875).
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Art. 3.
Przepisów ustawy nie stosuje się do:

[1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,
ochrony prawa, sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych;]

<1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,
ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2
ustawy o finansach publicznych;>

[2) pracowników zatrudnionych w placówkach zagranicznych,]
3) osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
4)  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy

administracji rządowej.

Art. 5.
Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:
[a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu

służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i
kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum
Legislacji, eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy
prokuratorscy, funkcjonariusze Służby Celnej,]

< a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu
służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów
odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy
Rządowego Centrum Legislacji, eksperci Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy prokuratorscy, funkcjonariusze Służby
Celnej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu
służby cywilnej,>

aa)  osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi
stanowiskami państwowymi,

b)  sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków
pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy oraz
członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych,

c)  żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2;
d)  (uchylona),

2) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

[Art. 6.
1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla osób, o których mowa w

art. 5 pkt 1, stanowią:



- 120 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) limity zatrudnienia określane w ustawie budżetowej dla poszczególnych grup osób, w
częściach i działach klasyfikacji dochodów i wydatków,

2) kwoty bazowe,
3) ustalone w odrębnych przepisach wielokrotności kwot bazowych,
4) pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego zwaloryzowane
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których
mowa w art. 5 pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, łącznie z
dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, bez zwiększeń, które mogą wynikać z przepisów
wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1-4, waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem
wzrostu wynagrodzeń, ustalonym w ustawie budżetowej.]

<Art. 6.
Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których
mowa w art. 5, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej,
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.>

Art. 7.
[1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń, o których mowa w art. 6 ust. 2, są

corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych.]

<1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5
pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych.>

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a także ogólnokrajowym organizacjom
związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w
celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów
przedkłada informację o:

1) prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto,
2) prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych,
3) prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze

przedsiębiorstw,
4) prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej,
5) prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia,
6) prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej,
7) wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery

budżetowej nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od

dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
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4.  Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodni, w drodze
uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie
ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości
wskaźników.

5.  Jeżeli w terminie do dnia 20 lipca nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Rada Ministrów przyjmie do projektu
ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych
w propozycji, o której mowa w ust. 2.

6.  Terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-
Gospodarczych zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie,
odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 6
lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).

Art. 9.
1. W ustawie budżetowej ustala się:

1) w państwowych jednostkach budżetowych limity zatrudnienia dla poszczególnych
grup osób, o których mowa w art. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2, w podziale na
części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków,

2) kwoty bazowe,
3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
4) kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych

grup pracowników, o których mowa w art. 5, w podziale na części i działy
klasyfikacji dochodów i wydatków.

2.  Limity zatrudnienia ustala się łącznie dla sędziów, prokuratorów, asesorów
prokuratorskich, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) i b).

[3.  Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wynagrodzenia
w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek
budżetowych oraz finansowane z funduszy motywacyjnych mogą być wypłacane ponad
wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, z uwzględnieniem:

1) przepisów ustaw tworzących fundusze motywacyjne,
2) uzyskania ponadplanowych dochodów w zakładach budżetowych i gospodarstwach

pomocniczych,
3) wynagrodzeń prowizyjnych za czynności egzekucyjne,
4) wyrównania do kwoty minimalnego wynagrodzenia, określonego na podstawie

odrębnych przepisów,
5) zmian organizacyjnych.]

4. Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mogą być wypłacane wynagrodzenia
finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. O WYNAGRADZANIU OSÓB KIERUJĄCYCH

NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.)

Art. 1.
Ustawa ma zastosowanie do:

1) przedsiębiorstw państwowych,
[2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które

nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 11, oraz nie są
szkołami wyższymi,]

<2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,
które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są
szkołami wyższymi,>

3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,
które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7,

4) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego,

5) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50%
kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

6) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

7) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6,
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

[8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną,]
<8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w

tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...),>

9) jednostek badawczo-rozwojowych lub podmiotów, do których stosuje się
odpowiednio przepisy o jednostkach badawczo-rozwojowych,

10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych
przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych
przekracza 25% majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość
przekracza 10% przychodów tej fundacji,

[11) funduszy celowych utworzonych na mocy odrębnych ustaw,]
[12) państwowych jednostek i zakładów budżetowych, z wyjątkiem organów

administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów,
których kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr
20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z
1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z
1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73,
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poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz.
469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69),]

<12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji
publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których
kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U.
Nr 20, poz. 101, z późn. zm.),>

[13) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,]
14)  (uchylony),
15)  (uchylony),
16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Art. 2.
Ustawa ma zastosowanie do:

[1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13, a w
szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13, a
w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w
art. 1 pkt 1-13, a w szczególności członków zarządów,

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13,]
<1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-10 i 12, a

w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt
1-10 i 12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 1 pkt 1-10 i 12, a w szczególności członków zarządów,

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-
10 i 12,>

5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1,
6)  (uchylony),
7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1

pkt 2-7, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,
8)  (uchylony),
9)  (uchylony),

10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
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Art. 6.
[1.  Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w

art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4 i 8-13, oraz osób, o
których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do
reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie
albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot.]

<1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których
mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4, pkt 8-10 i
12, oraz osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ
właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot,
albo któremu podlega podmiot wymieniony w art. 1 pkt 1-4, 8-10 i 12, lub osoba, o
której mowa w art. 2 pkt 10.>

2. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w
art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 5-7, jest zgromadzenie
wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy odrębne przepisy upoważniają Prezesa Rady
Ministrów do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 8.
Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:

1) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 -
sześciokrotności,

2) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 3 -
czterokrotności,

3) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 4-6 -
sześciokrotności,

4) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 7 -
czterokrotności,

[5) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 8-11:]
<5) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 8-10:>

a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra lub centralny organ
administracji rządowej - sześciokrotności,

b) utworzonych lub nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub
terenowy organ administracji rządowej - czterokrotności,

[6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 i 13 -
trzykrotności,]

<6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 –
trzykrotności,>

7) dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłości podmiotów, o których
mowa w art. 1 - czterokrotności,

8) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 7 - jednego,
9)  (uchylony),
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10) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 10 - czterokrotności
- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.

Art. 10.
1.  W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań

osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, może być przyznana nagroda roczna.
2. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o

których mowa w art. 1 pkt 1-7, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek
rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego.

2a.  Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji Mienia
Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przyznaje Minister Obrony
Narodowej na umotywowany wniosek rady nadzorczej.

[3. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym w podmiotach, o
których mowa w art. 1 pkt 1-13, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tych osób w
sprawach czynności z zakresu prawa pracy.]

<3. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym
w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-10 i 12, przyznaje organ lub osoba
właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.>

4.  Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2 i 2a, powinien zawierać
ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu
makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz
działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć
roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o
podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik
poziomu kosztów, rentowności obrotu netto.

5. Ocena, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do podmiotów działających z
wykorzystaniem mienia jednostek samorządu terytorialnego powinna uwzględniać także
warunki stworzone dla ich prawidłowego funkcjonowania, w tym okoliczności mające
wpływ na wynik finansowy podmiotu, a niezależnie od niego, w szczególności
postanowienia organu stanowiącego samorządu dotyczące wyposażenia w majątek oraz
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

6.  Nagrodę roczną dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przyznaje, na wniosek rady społecznej, organ administracji rządowej właściwy do
utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
która ten zakład utworzyła.

7.  Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie
może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku
poprzedzającym przyznanie nagrody.

8.  Właściwi ministrowie, w drodze rozporządzenia, zarządy powiatów i województw, w
drodze uchwały, oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w drodze zarządzenia,
określą wzór wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej.

9.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
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1) szczegółowe zasady przyznania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a,
uwzględniając stopień i terminowość realizacji przez osobę uprawnioną do nagrody
nałożonych na nią zadań oraz okres jej zatrudnienia,

2) tryb przyznawania nagrody rocznej, uwzględniając termin składania wniosku o
przyznanie nagrody oraz termin jego rozpatrzenia,

3) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a,
uwzględniając przepisy ust. 4.

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I

NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z

2009 r. Nr 31, poz. 206)

Art. 13.
W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji
niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz
organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego

przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego

stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ
samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji

rządowej;
[7) uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu

województwa;]
<7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z

wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;>
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o

rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
8a)  rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez

jednostki samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak
stanowią przepisy szczególne.
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USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. O PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI TECHNICZNEJ

ORAZ FINANSOWANIU SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z

2009 r. Nr 67, poz. 570)

Art. 5.
1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji

programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego
do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw nauki, w zakresie zadań, o
których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1.

[2. W celu realizacji programu:
1) mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 36

ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późn. zm.) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);

2) nie stosuje się art. 21 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie konieczności
uzgadniania z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa decyzji o
przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych w przypadku, gdy
mienie to jest przekazywane między jednostkami budżetowymi Ministerstwa Obrony
Narodowej.]

<2. W celu realizacji programu:
1) mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art.

46 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....)
i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655);

2) nie stosuje się art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach
publicznych w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do
spraw Skarbu Państwa decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych
jednostek budżetowych, w przypadku gdy mienie to jest przekazywane między
jednostkami budżetowymi Ministerstwa Obrony Narodowej.>

3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację z realizacji decyzji o
przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony
Narodowej.

4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacją programu, składając Sejmowi w okresach
dwuletnich stosowną informację o wykonaniu programu, razem z kierunkami
przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, o których mowa
w art. 2 ust. 2.



- 128 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. - PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 178.
§ 1. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów w obszarze apelacji

opracowują dyrektorzy sądów apelacyjnych na podstawie projektów przygotowanych
przez dyrektorów sądów okręgowych, prezesów sądów rejonowych lub kierowników
finansowych sądów rejonowych w razie ich powołania, według zasad określonych w
przepisach o finansach publicznych.

§ 2. Projekty, o których mowa w § 1, dyrektorzy sądów apelacyjnych przedkładają Krajowej
Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 3. Krajowa Rada Sądownictwa w ciągu miesiąca od otrzymania projektu składa
Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i
wydatków sądów powszechnych wraz ze swymi uwagami i zastrzeżeniami.

[§ 4.  Projekt planów dochodów i wydatków sądów powszechnych sporządzony w trybie
określonym w przepisach § 1-3 Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych w celu włączenia tego projektu do projektu
ustawy budżetowej, na zasadach określonych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).]

<§ 4. Projekt planów dochodów i wydatków sądów powszechnych sporządzony w
trybie określonym w przepisach § 1-3 Minister Sprawiedliwości przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu włączenia tego
projektu do projektu ustawy budżetowej, na zasadach określonych art. 139 ust. 2
ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).>

§ 5.  W zakresie wykonywania budżetu w części odpowiadającej sądom powszechnym
Ministrowi Sprawiedliwości przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (Dz. U.

Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.)

Art. 15.
1. Koszty działalności Rady i Biura są pokrywane z budżetu państwa. Rada zapewnia

warunki działania rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych.
2. Dochody i wydatki Rady stanowią odrębną część w budżecie państwa.
3. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej Radzie jest Przewodniczący Rady.
[4.  Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Przewodniczący Rady

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w celu włączenia
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tego projektu do projektu ustawy budżetowej, na zasadach określonych w art. 121 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).]

<4. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Przewodniczący Rady
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w celu
włączenia tego projektu do projektu ustawy budżetowej, na zasadach określonych w
art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr,
poz.        ).>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. O ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I WOJSKOWYCH

ORGANACH PORZĄDKOWYCH (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.)

[Art. 13.
1. Środki finansowe, w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa z tytułu

przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez
Żandarmerię Wojskową przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw
skarbowych i wykroczeń skarbowych, przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody
dla żołnierzy, którzy przyczynili się bezpośrednio do ich ujawnienia.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i
wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości
indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania
czynności przez żołnierza.]

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

ORAZ AGENCJI WYWIADU (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.)

[Art. 9a.
1. Środki finansowe, w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa z tytułu

przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez ABW przestępstw przeciwko mieniu
oraz przestępstw skarbowych, przeznacza się na fundusz motywacyjny na nagrody dla
funkcjonariuszy ABW, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia tych
przestępstw.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, zasady przyznawania i wypłacania
nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości indywidualnej
nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy i okoliczności dokonania czynności
przez funkcjonariusza.]
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USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. Nr 240,

poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 243, poz. 1571

oraz  z 2009 r. Nr 56, poz. 459)

[Art. 71.
Do wydawania zbioru orzeczeń oraz prowadzenia innej działalności wydawniczej Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego może utworzyć gospodarstwo pomocnicze.]

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

16, poz. 94, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

UWAGA: pkt 1-36 pominięte
[37) środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).]
<37) środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych;>
UWAGA: pkt 38-49 pominięte

Art. 38b.
1. W przypadku finansowania lub dofinansowania z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 5, zarządca przyznaje
przewoźnikom kolejowym ulgę w opłacie podstawowej na określonych liniach
kolejowych lub ich odcinkach.

2. Wartość przyznanej ulgi, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wielkości
środków finansowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
określonych w ust. 1.

3. Wielkość sfinansowania lub dofinansowania inwestycji i wysokość ulgi, o której mowa w
ust. 1, określa się w umowie o realizacji zadań inwestycyjnych zawieranej między
jednostką samorządu terytorialnego a zarządcą.

<Art. 38c.
1. Inwestycje obejmujące linie kolejowe są prowadzone w ramach programu

wieloletniego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Program wieloletni określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji

kolejowych, na okres nie krótszy niż 3 lata. Program wieloletni obejmuje wszystkie
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inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których
dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Program wieloletni
zawiera w szczególności harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych
inwestycji z podziałem na roczne etapy oraz wskazuje wszystkie źródła
finansowania inwestycji. W programie wieloletnim wskazuje się, czy dana
inwestycja dotyczy linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz czy dana
inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.

3. W terminie do końca maja każdego roku minister właściwy do spraw transportu
składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania programu wieloletniego.>

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[1) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz
art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104);]

<1) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
oraz art. 221 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
..., poz. ....);>

2) "środkach publicznych" - rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w
ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu
tej ustawy;

3) "wolontariuszu" - rozumie się przez to osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Art. 5.
1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o

której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu
działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta może odbywać się w
szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
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3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3.

4.  [Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - jako zadań
zleconych w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, art. 131 ust. 1 oraz art. 176 ustawy o
finansach publicznych - może mieć formy:] <Zlecanie realizacji zadań publicznych, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 - jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt
1 lit. e, art. 149 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach
publicznych - może mieć formy:>

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub

2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.

Art. 16.
[1. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki

organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2,
zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji zadania, sformułowanej z
uwzględnieniem art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej
ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację
zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.]

<1. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie
określonym w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na
zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie
realizacji zadania, sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3
ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej
ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na
realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.>

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas

realizacji zadania lub na czas określony.
4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy,

chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
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5. Organizacja pozarządowa, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane są
zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH

HANDLOWYCH (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i

Nr 173, poz. 1808)

Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:

1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów prawa
upadłościowego i prawa układowego;

2) umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe w rozumieniu art.
5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 665, z późn. zm.);

3) umów, których przedmiotem jest świadczenie polegające na odpłatnym dostarczaniu
towarów lub świadczeniu usług, finansowane w całości lub w części ze środków:

a) międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest
członkiem lub z którymi ma zawarte umowy o współpracy,

b) pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej,
c) pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii

Europejskiej;
[4) umów, których stronami są wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy z

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874).]

<4) umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.>

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM (Dz. U. Nr 122,

poz. 1143, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[1) dotacji - oznacza to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);]
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<1) dotacji - oznacza to dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;>
2)  organizacjach pozarządowych - oznacza to organizacje pozarządowe w rozumieniu

przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz
osób, o których mowa w art. 1;

3) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

4) reintegracji społecznej - oznacza to działania, w tym również o charakterze
samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji
społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu;

5) reintegracji zawodowej - oznacza to działania mające na celu odbudowanie i
podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i
klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku
pracy;

6) świadczeniu integracyjnym - oznacza to świadczenie pieniężne wypłacane
uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego;

7) uczestniku - oznacza to osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji
społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;

8)  zatrudnieniu wspieranym - oznacza to udzielanie wsparcia o charakterze doradczym
i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu aktywności zawodowej
umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej;

9)  zasiłku dla bezrobotnych - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Art. 3.
1. [Centrum integracji społecznej, zwane dalej "Centrum", jest jednostką organizacyjną

realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:] <Centrum
integracji społecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegrację zawodową i
społeczną przez następujące usługi:>

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie
pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu
społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą;
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4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi.

2.  Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta i organizację pozarządową, zwane dalej "instytucjami
tworzącymi".

[3. Centrum utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta działa w formie
gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.]

4.  Centrum utworzone przez organizację pozarządową działa w formie jednostki
wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację
pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

[Art. 8a.
Do finansowania utworzenia Centrum przez organizację pozarządową, o którym mowa w art.
7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, nie stosuje się art. 176 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.]

<Art. 8a.
Do finansowania utworzenia Centrum przez organizację pozarządową, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, nie stosuje się art. 221 ust. 2-4 ustawy z
dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).>

USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. O NASIENNICTWIE (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271,

Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591 i Nr 98, poz. 817)

Art. 54a.
1. Przepisów art. 54 nie stosuje się do:

1) rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
prowadzących obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym
gospodarstwie;

[2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność w
zakresie obrotu materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie
rolnym.]

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić obrót materiałem siewnym po
uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym,
zwanego dalej "rejestrem rolników".

3. Przepisy ust. 2 nie dotyczą:
1) producentów materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i

ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, wytworzonego i sprzedawanego na terenie
tego samego powiatu, jeżeli jest on przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne
odbiorcy;
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2) dostawców.
4. Organem prowadzącym rejestr rolników jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu

na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
5. Rejestr rolników może być prowadzony w systemie informatycznym.
6. Decyzję w sprawie wpisu do rejestru rolników, na wniosek zainteresowanego, wydaje

wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rolnika, o którym
mowa w ust. 1.

7. Wniosek o wpis do rejestru rolników zawiera następujące dane:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) wskazanie grup roślin uprawnych, których dotyczyć ma wpis do rejestru rolników;
4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;
5) datę i podpis.

8. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru rolników podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa
oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących obrót
materiałem siewnym są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie obrotu
materiałem siewnym, określone w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o
nasiennictwie.".

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, powinno również zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu,

o którym mowa w ust. 1;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby składającej oświadczenie.

10. Wpisowi do rejestru rolników podlegają dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4.

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 i 1429 oraz z

2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458)

Art. 4.
1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego,
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c) leśnego,
d) od środków transportowych,
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
f) (uchylona),
g) od spadków i darowizn,
h) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:
a) skarbowej,
b) targowej,
c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
d) (uchylona),
e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych

przepisów;
[3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od

gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek
budżetowych;]

<3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od
gminnych zakładów budżetowych;>

4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o

ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z
zastrzeżeniem art. 89.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od
podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

Art. 5.
1. Źródłami dochodów własnych powiatu są:
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1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów;

[2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od
powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych
jednostek budżetowych;]

<2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od
powiatowych zakładów budżetowych;>

3) dochody z majątku powiatu;
4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej;

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody
powiatu;

9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od
podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.

Art. 6.
1. Źródłami dochodów własnych województwa są:

[1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od
wojewódzkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich
jednostek budżetowych;]

<1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od
wojewódzkich zakładów budżetowych;>

2) dochody z majątku województwa;
3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;
4) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
5) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

6) odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, o ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej;
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7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody
województwa;

8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
województwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
10) inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od
podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,0
%.

Art. 42.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na

dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim, o którym mowa w
przepisach o rozwoju regionalnym.

2. Oprócz dotacji, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego mogą
otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:

1) (uchylony);
2) z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;
3) związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na

stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;
4) związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans

edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego;
5) realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych

od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu
nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr
79, poz. 363, z późn. zm.);

5a)  związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych;

5b)  w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych;
6) o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
mogą być udzielane do wysokości 50 % planowanych wydatków jednostki samorządu
terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt
2, nie przeznaczyła w danym roku budżetowym na realizację zadania objętego
dofinansowaniem, środków własnych w wysokości co najmniej 50 % planowanych
wydatków na jego realizację, jest obowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości
ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków
poniesionych ze środków własnych.
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[5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na
zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).]

<5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2,
następuje na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.>

6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, na poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania.

7.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu dokonuje podziału środków, o
których mowa w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego.

8.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia,
zakres zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu
państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w
szczególności znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów
sportowych oraz rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży a także
sportu osób niepełnosprawnych.

9.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej dokonuje podziału środków, o
których mowa w ust. 2 pkt 5b.

10.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania
dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając
konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu
terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie
przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także
zachowanie dyscypliny finansów publicznych.

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2007 r.

Nr 121, poz. 842, z 2008 r. Nr 145, poz. 916, Nr 195, poz. 1201, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237,

poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 89 i Nr 20, poz. 105)

Art. 31.
1. W przypadku gdy ubój zwierząt i badanie poubojowe odbywa się na terenie gospodarstwa

lub fermy, opłaty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4, powiększa się o 100 % w
celu pokrycia kosztów badania.

2. W przypadku gdy rozbiór mięsa jest dokonywany w zakładzie, w którym mięso to zostało
pozyskane, opłaty za nadzór nad rozbiorem mięsa zmniejsza się o 55 %.

3. W przypadku gdy produkty rybołówstwa są posortowane pod względem świeżości lub
wielkości w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej
normy handlowej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa lub gdy pierwsza
sprzedaż odbywa się na aukcji rybnej lub rynku hurtowym, opłatę za nadzór, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. j, zmniejsza się o 55 %.

4. W przypadku gdy:
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1) przetwarzanie produktów rybołówstwa jest dokonywane w tym samym miejscu co
pierwsza sprzedaż lub

2) prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna umożliwia ograniczenie liczby
kontroli przeprowadzanych przez urzędowych lekarzy weterynarii w tym zakładzie

- opłatę za nadzór, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. k, zmniejsza się o 55 %.
5. W przypadku wyładowywania produktów rybołówstwa ze statku rybackiego lub statku

przetwórni, pływających pod banderą państwa trzeciego, do opłaty za badanie dolicza się
koszty czynności związanych z kontrolą tych statków.

<Art. 31a.
1. Niezależnie od opłat, o których mowa w art. 30-31, wojewódzkie inspektoraty

weterynarii mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych,
w szczególności w zakresie:

1) badań laboratoryjnych i innych czynności dotyczących oceny jakości
zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego;

2) prowadzenia szkoleń i egzaminów.
2. Środki pochodzące z wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty weterynarii

usług, o których mowa w ust. 1, stanowią dochody budżetu państwa.>

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:

1) zamówień udzielanych na podstawie:
a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w

ustawie,
b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa
procedury udzielania zamówień,

c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub
wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej
wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa
ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:
a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w

szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,
kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych,
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b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,
c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,
d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,
e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,
f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych

rozliczeń pieniężnych;
2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na
podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części
dotyczącej:
– prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
– pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej,

finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz
refinansowania akcji kredytowej,

b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania
długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa;

3) zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e)  usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług

badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego i których
rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,

f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską,

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w

szczególności dzierżawy i najmu,
j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w
szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla
zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,

k)  dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji
emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji,
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l)  usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu
terytorialnego;

4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony);

5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa
państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny
interes publiczny lub istotny interes państwa;

5a)  zamówień w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej udzielanych przez
jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust.
1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej,
wyłączne prawo do świadczenia tych usług;

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro;

9) (uchylony);
10) zamówień udzielanych przez podmioty wykonujące co najmniej jeden z

następujących rodzajów działalności:
a) udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej,
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,
c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub usług poczty elektronicznej za pomocą
takiej sieci

- jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie w celu wykonywania jednego z tych
rodzajów działalności;

11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub
od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,

12)  koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi[.]<;>

<13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ
administracji rządowej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej
instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu administracji
rządowej,

b) organ administracji rządowej sprawuje nad instytucją gospodarki
budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności
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polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące
zarządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej
instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr ..., poz.
...).>

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.

728, z późn. zm.)

Art. 115.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość
dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.

[2. Jeżeli środki przeznaczone na dotację, o której mowa w ust. 1, pochodzą z programów
rządowych, programów resortowych lub z pożyczek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3
lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z późn. zm.), wysokość dotacji może przekroczyć 50 % kosztów realizacji
zadania.]

<2. Jeżeli środki przeznaczone na dotację, o której mowa w ust. 1, pochodzą z
programów rządowych, programów resortowych lub z pożyczek, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr ..., poz. ....), wysokość dotacji może przekroczyć 50 % kosztów realizacji
zadania.>

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z

późn. zm.)

Art. 12.
1. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych,

kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie
negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach
ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę
osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.

3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku
narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.
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4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego.
5. Opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
przyjęty w ustawie budżetowej.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3, uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu
jednorazowego lub wstępu wielokrotnego w miejscach pobierania opłat lub wnosi się na
rachunek bankowy parku narodowego.

7. Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań

naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym

w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących

z parkiem narodowym;
5) osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6) osób udających się do miejsc kultu religijnego.

8. Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości 50 %
stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od:

1) uczniów szkół i studentów;
2) emerytów i rencistów;
3) osób niepełnosprawnych;
4) żołnierzy służby czynnej.

[9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są przychodami gospodarstw pomocniczych przy
parkach narodowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) i są przeznaczone na
tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz
na ochronę przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15
% wpływów za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ratowniczej
specjalistycznych organizacji ratowniczych - Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających
na terenie danego parku narodowego.]

<9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budżetu państwa.>
<9a. Specjalistyczne organizacje ratownicze: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mogą otrzymywać dotacje z
budżetu państwa na zadania w zakresie działalności ratowniczej.>

10. Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając zróżnicowanie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych parków narodowych, nasilenie ruchu turystycznego i
jego oddziaływanie na przyrodę parków narodowych, określi, w drodze rozporządzenia,
parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.
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USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101)

[Art. 2.
Określenia zawarte w dziale II: "finanse publiczne", "środki publiczne", "jednostka sektora
finansów publicznych", "budżet", "plan finansowy", "wydatek", "dotacja", "rezerwa
budżetowa", "sprawozdanie budżetowe" oraz "kontrola finansowa" mają znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), przy
czym:

1) budżet - oznacza odpowiednio budżet państwa i budżet jednostki samorządu
terytorialnego;

2) rezerwa budżetowa - oznacza odpowiednio tworzoną w budżecie rezerwę celową i
rezerwę ogólną.]

<Art. 2.
Określenia zawarte w dziale II: „finanse publiczne”, „środki publiczne”, „jednostka
sektora finansów publicznych”, „budżet”, „plan finansowy”, „wydatek”, „dotacja”,
„rezerwa”, „sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i
ich rozdysponowania” oraz „kontrola zarządcza” mają znaczenie nadane im w ustawie z
dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

Art. 6.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych
Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego lub nieterminowe
przekazanie tych dochodów;

[2) niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki dochodów
własnych przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez zakład
budżetowy albo części zysku przez gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej
lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty.]

<2) niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez
jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy
albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą lub
nieterminowe dokonanie tej wpłaty.>

[Art. 7.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów, z wyłączeniem
dochodów własnych oraz dochodów gromadzonych na rachunku funduszu motywacyjnego,
uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.]

<Art. 7.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów
uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce.>
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[Art. 10.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w budżecie lub planie
finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia.]

<Art. 10.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w budżecie lub
planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów
publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.>

[Art. 12.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie środków rezerwy
budżetowej na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu.]

<Art. 12.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie środków rezerwy na
inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu.>

Art. 18.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie
lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);

[2) wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej.]

<2) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania
procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z
ewidencji księgowej.>

<Art. 18a.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia audytu
wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek
niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z usługodawcą.>

Art. 93.
1. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny

finansów publicznych, zwane dalej "zawiadomieniem", składa niezwłocznie do
właściwego rzecznika dyscypliny:

1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych,
2) kierownik jednostki otrzymującej środki publiczne,
3) organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych,
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4) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
<4a) komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego,>

5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora
finansów publicznych,

6) dysponent przekazujący środki publiczne jednostce niezaliczanej do sektora
finansów publicznych

- zwany dalej "zawiadamiającym".
2. Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania informacji niezbędnych do

sporządzenia zawiadomienia.

UWAGA: użyte w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 7 i art. 17a
ust. 5, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „kontrola finansowa”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„kontrola zarządcza”

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH I

ETNICZNYCH ORAZ O JĘZYKU REGIONALNYM (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,

poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206)

Art. 18.
1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu

wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości
kulturowej mniejszości.

2. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności dotacje celowe lub
podmiotowe na:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości
oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;

2) inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości;
3) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach

mniejszości lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach
zapisu obrazu i dźwięku;

4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez
mniejszości;

5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
6) działalność świetlicową;
7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego

mniejszości;
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8) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszościach;

10) inne programy realizujące cele, o których mowa w ust. 1, oraz wspierające integrację
obywatelską mniejszości.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, przyznawane z części budżetu państwa, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych, mogą być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i
etnicznych corocznie ogłasza zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania
dotacji, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) stosuje się odpowiednio.

<3a. Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie
inwestycji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niepochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, nie może być wyższa niż 90% planowanej wartości kosztorysowej
inwestycji.>

4. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również środki przekazywane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania
służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości.

[5. Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać organizacje
mniejszości lub mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości instytucje kulturalne.
Przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.]

<5. Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać organizacje
mniejszości lub mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości instytucje
kulturalne. Przepis art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....) stosuje się odpowiednio.>

Art. 20.
1. Realizacja prawa osób posługujących się językiem, o którym mowa w art. 19, do nauki

tego języka lub w tym języku odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie
wymienionej w art. 17.

[2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu
wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w
art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio.]

<2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu
wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka, o którym
mowa w art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 3a oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio.>

3. Środkami, o których mowa w ust. 2, mogą być również środki przekazywane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania
służące zachowaniu i rozwojowi języka, o którym mowa w art. 19.
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USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI

PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z

2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817)

Art. 2.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne

określone przez ustawy:
1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa,

sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu
terytorialnego i ich organów,

[2) jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych,]

<2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,>
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie

odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych
- zwanych dalej "podmiotami publicznymi".

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny
powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego
zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących
organami administracji rządowej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych,
jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych szkół wyższych i państwowych
wyższych szkół zawodowych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek
organizacyjnych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676,
z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego,
Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowego Banku
Polskiego, poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty
istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami
administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Art. 8.
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w

drodze rozporządzenia, ponadsektorowy projekt informatyczny, uwzględniając w
szczególności potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych
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oraz możliwości finansowe państwa, a także określone w Planie priorytety rozwoju
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz
określenie zadań publicznych realizowanych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

[2. Ponadsektorowy projekt informatyczny, który ma być realizowany w okresie dłuższym niż
rok, może być ustanowiony jako program wieloletni w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z
późn. zm.).]

<2. Ponadsektorowy projekt informatyczny, który ma być realizowany w okresie
dłuższym niż rok, może być ustanowiony jako program wieloletni w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych.>

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy projekt, po

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w drodze
rozporządzenia, sektorowy projekt informatyczny, uwzględniając w szczególności
potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych w ramach
danego działu administracji rządowej oraz możliwości finansowe państwa, a także
określone w Planie priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do
realizacji zadań publicznych oraz określenie zadań publicznych realizowanych z
wykorzystaniem drogi elektronicznej.

[2. Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy sektorowy
projekt informatyczny, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
informatyzacji, może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o ustanowienie
sektorowego projektu informatycznego, który ma być realizowany w okresie dłuższym niż
rok, jako programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.]

<2. Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy
sektorowy projekt informatyczny, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw informatyzacji, może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o
ustanowienie sektorowego projektu informatycznego, który ma być realizowany w
okresie dłuższym niż rok, jako programu wieloletniego w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. Nr

164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 188.
1. Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy

publicznymi środkami komunikacji miejskiej.
2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego kolejowego i autobusowego określają odrębne przepisy.
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<Art. 188a.
1. Podręczniki akademickie mogą być dofinansowywane z budżetu państwa z części,

której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
2. W przypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje przedmiotowe do podręczników

akademickich, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ustala, w drodze
rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i
rozliczania dotacji, mając na względzie ułatwienie studentom dostępu do materiałów
dydaktycznych.>

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. O CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM
(Dz.U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", jako służbę specjalną

do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w
instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej
w interesy ekonomiczne państwa.

2. Nazwa Centralne Biuro Antykorupcyjne i jej skrót "CBA" przysługuje wyłącznie
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

3. Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie,
przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek
nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek
innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za
działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku
działalności gospodarczej.

4. Działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, w rozumieniu ustawy, jest każde
zachowanie mogące spowodować w mieniu:

[1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z
2006 r. Nr 45, poz. 319);]

<1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych;>

2) jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki
publiczne;

3) przedsiębiorcy z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
- znaczną szkodę w rozumieniu art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
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Art. 31.
1. Czynności kontrolne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, polegają na sprawdzaniu

przestrzegania, przez osoby pełniące funkcje publiczne, przepisów:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
2) innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
2. Czynności kontrolne polegają również na badaniu i kontroli określonych przepisami

prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i
komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych,
rozporządzania mieniem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania koncesji,
zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów,
plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych.

[3. Kontroli, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlegają osoby pełniące funkcje
publiczne, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych otrzymujące środki publiczne, a także przedsiębiorcy.]

<3. Kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlegają osoby pełniące funkcje
publiczne, jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
otrzymujące środki publiczne, a także przedsiębiorcy.>

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W

RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr

237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)

[Rozdział 4
Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych przez Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych]
<Rozdział 4

Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych >

[Art. 23.
1. Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata
świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz
roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem
pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.

2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia Funduszu korzystają z takiej
samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla należności za pracę.
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3. Fundusz może określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, jak również odstąpić w
całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a
niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi
postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli podjęcie
takiej decyzji przez Fundusz:

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby takiej decyzji nie podjęto
lub

2) dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających
wysokość dochodzonej kwoty, lub

3) w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan
majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego
spłacenie należności Funduszowi, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo
lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny,
w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych.

4. Fundusz może także, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de
minimis, określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, gdy dochodzi zwrotu lub
prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do pracodawców prowadzących
działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia wierzycieli w ramach trwającego
procesu likwidacyjnego albo postępowania upadłościowego, w tym szczególnie w
przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, jeżeli określenie
warunków zwrotu należności Funduszu, polegające w szczególności na wyrażeniu zgody
na spłatę należności w ratach lub na spłatę należności w ratach z jednoczesnym
zawieszeniem na czas zwrotu naliczania odsetek, prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej
kwoty niż gdyby Fundusz dochodził spłaty należności jednorazowo w pełnej jej
wysokości.

5. Fundusz może umorzyć należność w całości lub w części w przypadkach całkowitej jej
nieściągalności, gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub

2) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła
ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i
jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka
samorządu terytorialnego, lub

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z właściwego
rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub

4) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub pkt
5, lub o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

6. Fundusz umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w
całości z urzędu.
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7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomimo niewykreślenia z
właściwego rejestru faktycznie nie istnieje.

8. Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 3-6.

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których mowa
w art. 17 ust. 1.]

<Art. 23.

1. Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata
świadczeń ze środków Funduszu, powoduje z mocy prawa przejście na marszałka
województwa, działającego w imieniu dysponenta Funduszu, roszczenia wobec
pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub
roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.

2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia należne Funduszowi
korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla
należności za pracę.

3. Dysponent Funduszu może na wniosek marszałka województwa określić warunki
zwrotu wypłaconych świadczeń, jak również odstąpić w całości lub w części od
dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a niespłaconych odsetek
od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie
egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jeżeli
podjęcie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu:

1) prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby takiej decyzji nie
podjęto lub

2) dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie
przewyższających wysokość dochodzonej kwoty, lub

3) w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan
majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu
uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszowi, nie jest w stanie spłacić
należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt
dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej
rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

4. Dysponent Funduszu może także, w zakresie i na zasadach określonych w
bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w
ramach zasady de minimis, określić warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, gdy
dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do
pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zmierzającą do zaspokojenia
wierzycieli w ramach trwającego procesu likwidacyjnego albo postępowania
upadłościowego, w tym szczególnie w przypadku upadłości obejmującej likwidację
majątku dłużnika, jeżeli określenie warunków zwrotu należności Funduszu,
polegające w szczególności na wyrażeniu zgody na spłatę należności w ratach lub na
spłatę należności w ratach z jednoczesnym zawieszeniem na czas zwrotu naliczania
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odsetek, prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty niż gdyby dysponent
Funduszu dochodził spłaty należności jednorazowo w pełnej jej wysokości.

5. Dysponent Funduszu może umorzyć należność w całości lub w części w
przypadkach całkowitej jej nieściągalności, na wniosek marszałka województwa,
gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności lub

2) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła
ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i
jednocześnie nie ma spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka
samorządu terytorialnego, lub

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, została wykreślona z
właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie, lub

4) sąd upadłościowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub
5, lub o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

6. Dysponent Funduszu umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne
zostało umorzone w całości z urzędu.

7. Całkowita nieściągalność zachodzi również w przypadku, gdy osoba prawna lub
jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomimo niewykreślenia z
właściwego rejestru, faktycznie nie istnieje.

8. W razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3–7, marszałek wnioskuje
do dysponenta Funduszu o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od
dochodzenia zwrotu, umorzenie.

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wypłaty świadczeń w przypadkach, o których
mowa w art. 17 ust. 1.

10. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 8, mając na
uwadze konieczność zapewnienia prawidłowości i szybkości postępowania.>

Art. 24.
[1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem

celowym i posiada osobowość prawną.]
<1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.>
2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

Art. 25.
1. Dochodami Funduszu są:

1) składki płacone przez pracodawców;
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2) odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu;
3) zapisy i darowizny;
4) dobrowolne wpłaty pracodawców;
5) odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie;
6) dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej

równowartości, o której mowa w ust. 2;
7) dotacja budżetowa;
8) dochody z tytułu zbycia akcji i udziałów objętych przez Fundusz przed dniem 1

stycznia 2002 r.
2. Przychodami Funduszu są:

1) zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz równowartość w
nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez Fundusz za
niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń
oraz ustanowionych zabezpieczeń;

2) należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
3) inne przychody określone w odrębnych przepisach.

<3. Wymienione w ust. 1 i 2 dochody i przychody są przekazywane na rachunek
bankowy Funduszu.>

Art. 27.
1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 14, z

tytułu roszczeń, o których mowa w art. 12, oraz na pokrycie kosztów dochodzenia zwrotu
i egzekucji należności Funduszu, a także kosztów, o których mowa w art. 31 ust. 5.

2. Nadwyżki bilansowe środków Funduszu mogą być lokowane wyłącznie:
1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb

Państwa lub Narodowy Bank Polski.
<3. Dysponent Funduszu przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu

województwa środki Funduszu na realizację zadań związanych z zaspokojeniem
roszczeń pracowniczych, a także dochodzeniem ich zwrotu w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie, środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób, o
których mowa w art. 31 ust. 3, oraz na sfinansowanie kosztów obsługi związanych z
realizacją zadań.

4. Środki Funduszu przekazywane na rachunek bankowy mogą być wykorzystywane
wyłącznie na zadania określone w ust. 3.>

<Art. 27a.
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji
dotyczących gospodarki środkami Funduszu, przekazywanych przez marszałków
województw dysponentowi Funduszu, oraz terminy ich przekazywania, mając na
uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami Funduszu.>
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Art. 30.
[1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresach

miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a kwoty pobrane tytułem
składek przekazuje Funduszowi w terminie do 15. dnia następnego miesiąca.]

<1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
okresach miesięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, a kwoty
pobrane tytułem składek przekazuje na rachunek Funduszu w terminie do 15 dnia
następnego miesiąca.>

2. W zakresie poboru składek na Fundusz, egzekucji tych składek, wymierzania odsetek za
zwłokę oraz dodatkowej opłaty i grzywny z tytułu nieopłacenia składek w terminie
stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Koszty poboru składek na Fundusz obciążają Fundusz i są zwracane Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5 % wpływów składek na Fundusz.

4. W przypadku nieprzekazania składek na rachunek bankowy Funduszu w terminach, o
których mowa w ust. 1, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne są odsetki
ustawowe.

[Rozdział 7
Organizacja Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych]

<Rozdział 7

Zadania władzy publicznej >

[Art. 31.
1. Zadania Funduszu realizuje minister właściwy do spraw pracy przy pomocy podległych

mu jednostek organizacyjnych Funduszu, nieposiadających osobowości prawnej:
1) Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
2) podległych Krajowemu Biuru Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Krajowym Biurem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kieruje

dyrektor powoływany i odwoływany przez dysponenta Funduszu.
3. Biurami Terenowymi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kierują

kierownicy powoływani i odwoływani przez Dyrektora Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
dokonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Biur, o których mowa w ust. 1.

5. Koszty obsługi Funduszu ponoszone przez Biura, o których mowa w ust. 1, obciążają ten
Fundusz.

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację, sposób,
tryb i zakres działania Biur, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie
prawidłowej realizacji zadań Funduszu.]
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<Art. 31.
1. Określone w ustawie zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych realizuje

minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy
Wojewódzkich Urzędów Pracy.

2. Marszałkowie województw sporządzają corocznie, w terminach określonych przez
dysponenta Funduszu, wkłady do planów finansowych.

3. Marszałkowie województw otrzymują środki na wynagrodzenia pracowników
wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na
pozostałe koszty obsługi na podstawie limitów określonych przez dysponenta
funduszu w oparciu o plan finansowy Funduszu.>

[Art. 32.
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurach, o których

mowa w art. 31 ust. 1, jest otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z późn. zm.), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce
organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 33.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w
zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 34.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy
niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 35.
1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze

niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie
dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez
opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 36.
1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne

stanowiska pracy w Biurze.
2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów
oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w
ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
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Art. 37.
1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie
doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres Biura;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia
żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w
miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony
nabór.

Art. 38.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia
nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę
spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 37
stosuje się odpowiednio.]

Art. 39.
1. Organem opiniodawczo-doradczym dysponenta Funduszu w sprawach Funduszu jest

Naczelna Rada Zatrudnienia, powołana na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

2. Do zadań Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych projektów planów finansowych Funduszu oraz sprawozdań z

wykonania tych planów;
2) wyrażanie opinii w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w

art. 26;
3) opiniowanie okresowych sprawozdań z działalności Funduszu;
4) dokonywanie okresowych ocen wykorzystywania środków Funduszu na ochronę

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

<Rozdział 7a

Kontrola

Art. 39a.

1. Dysponent Funduszu może przeprowadzać u marszałka województwa kontrole w
zakresie:

1) wydatkowania środków Funduszu zgodnie z przeznaczeniem;

2) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu;
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3) właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych
środków Funduszu;

4) prawidłowości dochodzenia roszczeń na rzecz Funduszu;

5) prawidłowości wykonania planu finansowego.

2. Kontrolowany jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień
w sprawach objętych zakresem kontroli.

Art. 39b.

1. Czynności, o których mowa w art. 39a, w imieniu i z upoważnienia dysponenta
Funduszu przeprowadza pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw pracy, zwany dalej „kontrolerem”.

2. Kontroler, przeprowadzając czynności, o których mowa w art. 39a, jest obowiązany
do okazania legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia wskazującego
marszałka województwa, którego czynności te dotyczą.

Art. 39c.

1. Dysponent Funduszu w wyniku przeprowadzonych przez kontrolera czynności, o
których mowa w art. 39a, może przekazać marszałkowi województwa zalecenia.

2. Marszałek województwa, u którego przeprowadzono czynności kontrolne, może, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Dysponent Funduszu ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia.

4. W przypadku nieuwzględnienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń marszałek
województwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu
zastrzeżeń, jest obowiązany do powiadomienia dysponenta Funduszu o realizacji
zaleceń.

5. W przypadku uwzględnienia przez dysponenta Funduszu zastrzeżeń marszałek
województwa, w terminie 30 dni, jest obowiązany do powiadomienia dysponenta
Funduszu o realizacji zaleceń, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian
wynikających z zastrzeżeń.

Art. 39d.

1. Dysponent Funduszu może nałożyć na marszałka województwa odpowiedzialnego za
nierealizowanie zaleceń, o których mowa w art. 39c, lub nieudzielanie wyjaśnień i
informacji, o których mowa w art. 39a ust. 2, karę pieniężną w wysokości do
trzykrotnego miesięcznego jego wynagrodzenia, wyliczonego na podstawie
wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono
karę, niezależnie od innych środków przewidzianych przepisami prawa.

2. Karę pieniężną wymierza dysponent Funduszu w drodze decyzji administracyjnej,
biorąc pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

3. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe.

4. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>
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UWAGA: użyte w art. 15 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust.
4, art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy
„kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „marszałek województwa”

USTAWA z dnia 22 września 2006 r. O URUCHAMIANIU ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONYCH NA

FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008

r. Nr 214, poz. 1349)

[Art. 10.
1. Środki pochodzące z EFRG i EFRROW są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach

bankowych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prowadzonych przez
Narodowy Bank Polski.

2. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW pochodzą z
nieoprocentowanej pożyczki udzielonej z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej
przez agencję płatniczą z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG są przekazywane agencji
płatniczej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie
zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW są przekazywane agencji
płatniczej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania
składanego przez agencję płatniczą.

5. Agencja płatnicza spłaca pożyczkę, o której mowa w ust. 2, ze środków przeznaczonych
na finansowanie wydatków budżetu państwa.

6. Środki pochodzące z EFRROW są przekazywane agencji płatniczej przez ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie zapotrzebowania składanego przez
agencję płatniczą, do wysokości środków pochodzących z EFRROW przekazanych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek dochodów budżetu
państwa.

7. Krajowe środki publiczne przeznaczone na współfinansowanie wydatków realizowanych z
EFRG i EFRROW są przekazywane agencji płatniczej, w formie dotacji celowej, przez
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków
rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

8. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczej w zakresie środków, o których mowa w
ust. 3-7, prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.
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9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy
agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 3-7, mając na względzie dochowanie
przez agencję płatniczą warunków i terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe
wydatkowanie środków z budżetu państwa.]

<Art. 10.

1. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części
podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji
płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRG są przekazywane
agencji płatniczej na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję
płatniczą.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRROW są przekazywane
agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części
współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji
celowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do
spraw rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję
płatniczą.

5. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i
ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o
których mowa w ust. 2, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od
beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, mając na względzie
dochowanie terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie
środkami publicznymi.>

Art. 10a.
1. Samorządy województw realizujące zadania z zakresu pomocy technicznej z udziałem

środków EFRROW i krajowych środków publicznych przeznaczonych na
współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW oraz jednostki samorządu
terytorialnego realizujące działanie: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w ramach programu rozwoju obszarów
wiejskich, z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW mogą
otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację tych zadań.

2. W przypadku działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi, jednostki samorządu terytorialnego je realizujące mogą
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otrzymać również środki na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji
technicznej niezbędnej do realizacji operacji w ramach tego działania.

3. [Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych
ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane
przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 108 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z
późn. zm.), do wysokości:] <Środki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań, o których
mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane przez właściwego dysponenta w formie
dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), do wysokości:>

1) udziału refundowanego ze środków EFRROW;
2) udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie

wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW.
4. Środki dotacji, o której mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce samorządu

terytorialnego, o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych właściwemu
dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów lub
wydanych decyzji o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot
wniosków o przyznanie pomocy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu środków, o
których mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze
środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych
ze środków EFRROW, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tych środków.

6. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie otrzyma
refundacji, o której mowa w ust. 5, z przyczyn leżących po stronie tej jednostki, dokonuje
ona zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości niezrefundowanej, z
wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej zadań własnych, w
terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej
pomocy.

7. W przypadku operacji prowadzonych w ramach pomocy technicznej oraz działania:
poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi, środki dotacji, o których mowa w ust. 3, związane z realizacją projektu, mogą
zostać przekazane na rzecz wnioskodawcy przed zawarciem umowy lub wydaniem
decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z właściwym
wojewodą.

8. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać w szczególności:
1) opis operacji, na jakie przyznano środki z budżetu państwa, i termin ich realizacji;
2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach operacji;
3) wysokość środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie i tryb ich

przekazywania;
4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji operacji;
5) termin i sposób rozliczania przyznanych środków;
6) warunki zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w

nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.
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USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW

(Dz.U. Nr 208, poz. 1537)

Art. 2.
W rozumieniu ustawy:

1) depozytami są:
a) środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu albo

depozytu sądowego,
b) rzeczy stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzymane, co do których

zapadło prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu lub złożeniu do
depozytu sądowego,

c) środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu jako kaucje
i wadia;

[2) jednostką sektora finansów publicznych jest jednostka wymieniona w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.);]

<2) jednostką sektora finansów publicznych jest jednostka wymieniona w art. 9
ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U…Nr…, poz.…);>

3) likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw do tego depozytu na rzecz
Skarbu Państwa.

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI

ROZWOJU (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712)

Art. 32.
1. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może zawrzeć z instytucją

wdrażającą porozumienie lub umowę o realizacji powierzonych jej zadań, w tym o
wydawaniu decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów,
projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych.

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o finansach publicznych
dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

3. (uchylony).
[4. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, zawierają elementy określone w

przepisach o finansach publicznych dotyczących umowy o dotację rozwojową oraz
określają w szczególności:
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1) zadania instytucji wdrażającej objęte dofinansowaniem środkami programu
operacyjnego;

2) kwotę dofinansowania;
3) warunki przekazania środków;
4) sposób wykonywania przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą

nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.]
<4. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, zawierają elementy określone

w przepisach o finansach publicznych dotyczących umowy o dofinansowanie
projektu oraz określają w szczególności:

1) zadania instytucji wdrażającej objęte dofinansowaniem środkami programu
operacyjnego;

2) kwotę dofinansowania;
3) warunki przekazania środków;
4) sposób wykonywania przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą

nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków.>
5. Instytucja wdrażająca realizuje zadania dofinansowane w ramach programu operacyjnego

w sposób określony w odrębnych przepisach dotyczących jej działalności.

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

(Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

[Art. 46.
Wysokość rocznych dotacji celowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przekazywanych z budżetu
państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 7, jest ustalana w ustawie
budżetowej w części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Urzędu.]

<Art. 46.
Wysokość rocznych dotacji celowych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań, o których mowa w art. 45 ust. 2
pkt 7, jest ustalana w ustawie budżetowej w części budżetu państwa, której
dysponentem jest Prezes Urzędu.>
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USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

(Dz.U. Nr 115, poz. 789)

Art. 22.
[1. Wydatkowanie środków publicznych przez Centrum jest dokonywane w szczególności

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz z przepisami niniejszej ustawy.]

<1. Wydatkowanie środków publicznych przez Centrum jest dokonywane w
szczególności zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz z przepisami
niniejszej ustawy.>

2. Środki pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, są
gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami dotyczącymi tych
środków.

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. O EKWIWALENCIE PIENIĘŻNYM Z TYTUŁU PRAWA

DO BEZPŁATNEGO WĘGLA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z PRZEDSIĘBIORSTW

ROBÓT GÓRNICZYCH (Dz.U. Nr 147, poz. 1031)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) osoby uprawnione - emerytów i rencistów mających ustalone prawo do emerytury
lub renty, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót
górniczych lub przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw oraz wdowy,
wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych
pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych, uprawnionych do bezpłatnego
węgla na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów
górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r., i którzy uzyskali emeryturę lub rentę przed
dniem 1 stycznia 2007 r., a po dniu 31 grudnia 2001 r. nie pobierali ekwiwalentu;

2) przedsiębiorstwo robót górniczych - przedsiębiorcę prowadzącego roboty górnicze
pod ziemią związane z budową, utrzymaniem lub likwidacją zakładu górniczego;

[3) dotacja - dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).]

<3) dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.>
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USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr

199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700)

Art. 26.
1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów

wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we

wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ
administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym
uzasadnione koszty.

[3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, pobierane przez organ administracji:
1) rządowego sektora finansów publicznych - stanowią dochód budżetu państwa;
2) samorządowego sektora finansów publicznych - stanowią dochód własny jednostek

samorządu terytorialnego.]
<3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, pobierane przez organ administracji:

1) rządowej - stanowią dochód budżetu państwa;
2) samorządowej - stanowią dochód własny jednostek samorządu terytorialnego.>

4. Opłat, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ
administracji.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH (Dz. U.

Nr 223, poz. 1458)

Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych;

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
[3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i

zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz

zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;]
<3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach

budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
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4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego
oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;>

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.

Art. 39.
1. Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia

zasadniczego.
2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż
nagroda jubileuszowa;

2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz
innych dodatków.

[3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze
zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców
kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz
zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.]

<3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze
zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców
kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów
budżetowych.>

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. Nr 227, poz. 1505)

Art. 2.
1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym
organom administracji rządowej,

4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących
aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy
stanowią inaczej,
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5) Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych,

6) Biurze Nasiennictwa Leśnego
<7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których

dysponentami są organy administracji rządowej.>
- zwanych dalej "urzędami".

2. Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich
zastępcy.

3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na
podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w
której są zatrudnione.

4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady organizacji i
funkcjonowania tej służby określają przepisy o służbie zagranicznej.

Art. 160.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej

sferze budżetowej.";
2) w art. 2 uchyla się pkt 5;
3) w art. 5 w pkt 1 uchyla się lit. aa;
[4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla
pracowników, o których mowa w art. 5, stanowią wynagrodzenia z roku
poprzedniego, bez zwiększeń, które mogą wynikać z przepisów wydanych na
podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1-4, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem
wzrostu wynagrodzeń, ustalonym w ustawie budżetowej oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.";]

5) w art. 9:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) uchyla się ust. 2;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone

dla państwowych jednostek budżetowych na:
1) zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i

nowych zadań,
2) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń

dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z
przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów
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za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek
organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w
których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza
50 osób.".

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. O UDZIELANIU PRZEZ SKARB PAŃSTWA

WSPARCIA INSTYTUCJOM FINANSOWYM (Dz.U. Nr 39, poz. 308)

Art. 14.
[1. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w niniejszej ustawie,

nie stosuje się przepisów art. 89, 90 i 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).]

<1. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w niniejszej
ustawie, nie stosuje się przepisów art. 95-97 ustawy z dnia 16 lipca  2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

2. Emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w niniejszej ustawie, nie
wlicza się do limitów określonych w ustawie budżetowej.

[3. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów
wartościowych, o których mowa w niniejszej ustawie, zalicza się do długu Skarbu
Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.]

<3. Wartość nominalną zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów
wartościowych, o których mowa w niniejszej ustawie, zalicza się do długu Skarbu
Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych.>

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. O FUNDUSZU SOŁECKIM (Dz. U. Nr 52, poz. 420)

Art. 1.
1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących

fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok
budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na
wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

[2. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).]

<2. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca  2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>
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3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku,
o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające
do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. O WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SEKTORA RYBACKIEGO Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

RYBACKIEGO (Dz.U. Nr 72, poz. 619)

Art. 27.
1. Pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega

zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.
2. Pomocą pobraną nienależnie, jest w szczególności pomoc:

1) wypłacona beneficjentowi, który nie realizuje operacji w całości lub w części, lub nie
realizuje obowiązków z nią związanych;

2) wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na
realizację operacji w umowie o dofinansowanie lub w decyzji, o której mowa w art.
9 pkt 4 lit. b;

3) wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z
przyznaniem pomocy.

[3. Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje
się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z późn. zm.) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie
podlegają zwrotowi.]

<3. Do pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr ...., poz. ...) dotyczące zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie
podlegają zwrotowi.>

4. Dochodzenie zwrotu pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.


