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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjàtkiem:

1) art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4, oraz art. 142
pkt 11, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2012 r.;

2) art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Rozdzia∏ 2

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.1)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w § 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b
w brzmieniu:

„1a) niepodatkowe nale˝noÊci bud˝etowe, do któ-
rych stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

1b) nale˝noÊci z tytu∏u przychodów z prywatyza-
cji;”;

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Êrodki pochodzàce z dotacji przyznanej z bud-
˝etu paƒstwa na okreÊlone cele i znajdujàce
si´ na wyodr´bnionym rachunku bankowym
prowadzonym dla obs∏ugi bankowej dotacji
oraz Êrodki pochodzàce z p∏atnoÊci w ramach
programu finansowanego z udzia∏em Êrod-
ków europejskich otrzymanych w formie za-
liczki;”;

3) w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli zaj´ta wierzytelnoÊç nale˝y si´ zobo-
wiàzanemu od organów b´dàcych jednocze-
Ênie jednostkami bud˝etowymi lub samo-
rzàdowymi zak∏adami bud˝etowymi albo od
funduszy, których sà dysponentami, za d∏u˝-
nika zaj´tej wierzytelnoÊci uwa˝a si´ organ
w∏aÊciwy do wydania polecenia wyp∏aty.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.2)) w art. 240 § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Zawarcie uk∏adu dla pracowników zatrudnio-
nych w jednostkach bud˝etowych oraz samo-
rzàdowych zak∏adach bud˝etowych mo˝e na-
stàpiç wy∏àcznie w ramach Êrodków finanso-
wych b´dàcych w ich dyspozycji, w tym wyna-
grodzeƒ okreÊlonych na podstawie odr´bnych
przepisów.

§ 5. Wniosek o zarejestrowanie uk∏adu zawartego
dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
bud˝etowych oraz samorzàdowych zak∏adach
bud˝etowych powinien zawieraç oÊwiadczenie
organu, który utworzy∏ dany podmiot lub prze-
jà∏ funkcje takiego organu, o spe∏nieniu wymo-
gu, o którym mowa w § 4.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 981, z póên. zm.3)) w art. 25 uchyla si´
ust. 2.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z póên. zm.4)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 95d otrzymuje brzmienie:

„Art. 95d. 1. Nieletni umieszczony w zak∏adzie po-
prawczym lub w schronisku dla nie-
letnich mo˝e odbywaç praktycznà
nauk´ zawodu organizowanà
w warsztatach szkolnych prowadzo-
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Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych 

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,

poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192,
poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308 i Nr 131, poz. 1075.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225,
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r.
Nr 145, poz. 917.
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nych przez szko∏´ lub zespó∏ szkó∏,
dzia∏ajàcych przy zak∏adzie popraw-
czym lub schronisku dla nieletnich.

2. Dyrektor zak∏adu poprawczego lub
schroniska dla nieletnich kieruje nie-
letniego, za jego zgodà, do odbycia
praktycznej nauki zawodu, o której
mowa w ust. 1, w warsztatach szkol-
nych prowadzonych przez szko∏´ lub
zespó∏ szkó∏, dzia∏ajàcych przy tym
zak∏adzie lub schronisku. 

3. Nieletni umieszczony w zak∏adzie po-
prawczym lub w schronisku dla nie-
letnich mo˝e zostaç zatrudniony poza
zak∏adem poprawczym lub schroni-
skiem dla nieletnich, za zgodà dyrek-
tora zak∏adu lub schroniska, je˝eli
ukoƒczy∏ 16 lat i spe∏nia wymogi
okreÊlone w Kodeksie pracy.”; 

2) po art. 95d dodaje si´ art. 95da w brzmieniu:
„Art. 95da. 1. Praktyczna nauka zawodu organizo-

wana w warsztatach szkolnych pro-
wadzonych przez szko∏´ lub zespó∏
szkó∏, dzia∏ajàcych przy zak∏adzie
poprawczym lub schronisku dla nie-
letnich, mo˝e mieç form´ zaj´ç
praktycznych i praktyk zawodo-
wych.

2. Nieletni odbywajàcy praktycznà na-
uk´ zawodu w formie praktyk zawo-
dowych w warsztatach szkolnych
prowadzonych przez szko∏´ lub ze-
spó∏ szkó∏, dzia∏ajàcych przy zak∏a-
dzie poprawczym lub schronisku dla
nieletnich, którego jest wychowan-
kiem, mo˝e otrzymaç stypendium
w wysokoÊci ustalonej przez dyrek-
tora zak∏adu poprawczego. Przepi-
sów art. 95f i 95g nie stosuje si´. 

3. Minister SprawiedliwoÊci, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw oÊwiaty i wychowania,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki i tryb organi-
zowania praktycznej nauki zawodu
w warsztatach szkolnych prowadzo-
nych przez szko∏´ lub zespó∏ szkó∏,
dzia∏ajàcych przy zak∏adzie popraw-
czym lub schronisku dla nieletnich,
uwzgl´dniajàc zakres spraw, które
powinny byç okreÊlone w skierowa-
niu dyrektora zak∏adu poprawczego
lub schroniska dla nieletnich, o któ-
rym mowa w art. 95d ust. 2, w tym
prawa i obowiàzki szko∏y lub zespo-
∏u szkó∏ prowadzàcych warsztaty
szkolne, a tak˝e kwalifikacje wyma-
gane od osób prowadzàcych prak-
tycznà nauk´ zawodu i przys∏ugujà-
ce im uprawnienia oraz majàc na
celu stworzenie warunków dla sku-
tecznej resocjalizacji nieletnich po-
przez w∏aÊciwy dobór formy kszta∏-
cenia zawodowego i wdra˝anie nie-
letnich do systematycznego wyko-
nywania na∏o˝onych obowiàzków.

4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owy sposób okreÊlania wysokoÊci
stypendium, o którym mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc wymiar za-
j´ç odbywanych w ramach praktyk
zawodowych, ich efekty ekonomicz-
ne, mo˝liwoÊci finansowe zak∏adu
poprawczego lub schroniska dla
nieletnich oraz potrzeb´ przygoto-
wania nieletnich do podejmowania
aktywnoÊci zawodowej i dalszego
doskonalenia zawodowego.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, z póên. zm.5)) w art. 36 dodaje si´ ust. 3b i 3c
w brzmieniu: 

„3b. Niezale˝nie od op∏at, o których mowa 
w ust. 1—3a, stacje sanitarno-epidemiologiczne
mogà pozyskiwaç Êrodki finansowe z tytu∏u
sprzeda˝y us∏ug zleconych, w szczególnoÊci
w zakresie:

1) badaƒ laboratoryjnych, badaƒ i pomiarów
Êrodowiskowych i innych czynnoÊci dotyczà-
cych oceny jakoÊci zdrowotnej i bezpieczeƒ-
stwa zdrowotnego,

2) prowadzenia szkoleƒ i egzaminów oraz wy-
konywania ocen zdrowotnych.

3c. Ârodki pochodzàce z wykonywanych przez sta-
cje sanitarno-epidemiologiczne us∏ug, o których
mowa w ust. 3b, stanowià dochody bud˝etu
paƒstwa.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Na-
rodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krako-
wa (Dz. U. Nr 21, poz. 90) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa,”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. W sprawach nieunormowanych w niniej-
szej ustawie stosuje si´ przepisy o finan-
sach publicznych.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i karto-
graficzny oraz dysponuje Êrodkami Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-
graficznym;”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 20, poz. 106 i Nr 92, poz. 753.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334
i Nr 98, poz. 817. 
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2) w art. 7c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego;”;

3) w art. 7d pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego, w tym ewidencji
gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfika-
cji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu;”;

4) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Tworzy si´ Fundusz Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zwany dalej „Funduszem”, b´dàcy
paƒstwowym funduszem celowym
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

2. Przychodami Funduszu sà wp∏ywy ze
sprzeda˝y map oraz innych materia-
∏ów i informacji z zasobu centralnego,
z op∏at za czynnoÊci zwiàzane z prowa-
dzeniem tego zasobu, przekazywane
w okresach kwartalnych, w ciàgu
30 dni od zakoƒczenia kwarta∏u, a tak-
˝e inne wp∏ywy.

3. Ârodki Funduszu sà przeznaczone na
dofinansowanie zadaƒ zwiàzanych
z aktualizacjà i utrzymywaniem paƒ-
stwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego, w szczególnoÊci na:

1) zak∏adanie, aktualizacj´ i moderni-
zacj´ krajowego systemu informacji
o terenie, map topograficznych i te-
matycznych, osnów geodezyjnych,
mapy zasadniczej, geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu, ewi-
dencji gruntów i budynków;

2) zakup urzàdzeƒ i wyposa˝enia lokali
niezb´dnych do prowadzenia zaso-
bu;

3) informatyzacj´ zasobu, w tym zakup
sprz´tu informatycznego i oprogra-
mowania;

4) podnoszenie kwalifikacji pracowni-
ków S∏u˝by Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej zatrudnionych w zwiàzku
z prowadzeniem zasobu poprzez po-
krywanie kosztów szkoleƒ, narad
i konferencji w zakresie udost´pnia-
nia, aktualizacji, utrzymywania i roz-
woju tego zasobu;

5) opracowywanie, drukowanie i dys-
trybucj´ standardów i instrukcji
technicznych, a tak˝e materia∏ów in-
formacyjnych dotyczàcych zasobu
oraz upowszechnianie informacji
o zasobie;

6) dzia∏alnoÊç wydawniczà S∏u˝by
Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. Ârodkami Funduszu dysponuje G∏ów-
ny Geodeta Kraju.”;

5) uchyla si´ art. 41a;

6) dodaje si´ art. 41b w brzmieniu:

„Art. 41b. 1. Wp∏ywy ze sprzeda˝y map oraz in-
nych materia∏ów i informacji z zaso-
bów wojewódzkich, a tak˝e z op∏at za
czynnoÊci zwiàzane z prowadzeniem
tych zasobów sà dochodami w∏asny-
mi bud˝etu samorzàdu wojewódz-
twa.

2. Wp∏ywy ze sprzeda˝y map, danych
z ewidencji gruntów i budynków oraz
innych materia∏ów i informacji z za-
sobów powiatowych, a tak˝e z op∏at
za czynnoÊci zwiàzane z prowadze-
niem tych zasobów i uzgadnianiem
usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu sà dochodami w∏as-
nymi bud˝etu powiatu.

3. Z bud˝etu odpowiednio samorzàdu
województwa i powiatu finansowane
sà zadania zwiàzane z gromadze-
niem, aktualizacjà, uzupe∏nianiem,
udost´pnianiem i zabezpieczaniem
zasobu geodezyjnego i kartograficz-
nego oraz wy∏àczaniem materia∏ów
z zasobu, w tym w szczególnoÊci:

1) przebudowa i remont lokali prze-
znaczonych do prowadzenia zaso-
bu;

2) wyposa˝enie i utrzymanie w nale-
˝ytym stanie technicznym lokali
przeznaczonych do prowadzenia
zasobu;

3) informatyzacja zasobu;

4) zak∏adanie, aktualizacja i moderni-
zacja systemu informacji o terenie,
map topograficznych i tematycz-
nych, osnów geodezyjnych, mapy
zasadniczej, geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, ewidencji
gruntów i budynków; 

5) kontrola opracowaƒ przyjmowa-
nych do zasobu, sposobu prowa-
dzenia, gromadzenia i udost´pnie-
nia zasobu;

6) wykonywanie ekspertyz i opraco-
waƒ dotyczàcych stanu zasobu
oraz jego potrzeb rozwojowych;

7) zakup urzàdzeƒ, oprzyrzàdowania,
sprz´tu informatycznego, oprogra-
mowania oraz sprz´tu poligraficz-
nego, niezb´dnych do realizowa-
nia zadaƒ wymienionych 
w pkt 1—6;

8) podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników S∏u˝by Geodezyjnej i Karto-
graficznej zatrudnionych w zwiàz-
ku z prowadzeniem zasobu po-
przez pokrywanie kosztów szkoleƒ,
narad i konferencji w zakresie udo-
st´pniania, aktualizacji, utrzymy-
wania i rozwoju tego zasobu.”.
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Art. 9. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodark´
finansowà na podstawie uchwa∏y bud˝eto-
wej gminy.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

2) uchyla si´ art. 52 i art. 53;

3) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Dochody gminy sà okreÊlone w odr´b-
nych ustawach.

2. Dochodami gminy mogà byç tak˝e
wp∏ywy z samoopodatkowania miesz-
kaƒców.”;

4) uchyla si´ art. 55;

5) uchyla si´ art. 57;

6) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwa∏y i zarzàdzenia organów gminy doty-
czàce zobowiàzaƒ finansowych wskazujà êró-
d∏a, z których zobowiàzania te zostanà pokry-
te.”;

7) uchyla si´ art. 63.

Art. 10. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.8)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13:

a) ust. 4ha otrzymuje brzmienie:

„4ha. Zmiany kwot przychodów i kosztów Fun-
duszu uj´tych w planie finansowym Fun-
duszu oraz przeniesienia wydatków po-
mi´dzy poszczególnymi pozycjami planu
dokonuje dysponent Êrodków Fundu-
szu.”,

b) uchyla si´ ust. 4hb i 4hc;

2) uchyla si´ art. 13a. 

Art. 11. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8a:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zmiany kwot przychodów i kosztów Fundu-

szu uj´tych w planie finansowym Funduszu
oraz przeniesienia wydatków pomi´dzy po-
szczególnymi pozycjami planu dokonuje
dysponent Êrodków Funduszu.”,

b) uchyla si´ ust. 9 i 10;

2) uchyla si´ art. 11a. 

Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 21:

a) w ust. 1:
— w pkt 46 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pochodzà od rzàdów paƒstw obcych, or-
ganizacji mi´dzynarodowych lub mi´dzy-
narodowych instytucji finansowych ze

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 115, poz. 959.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658,
Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,
poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378
i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141,
poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220,
poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507
oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100,
Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741, Nr 97,
poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i 1037
i Nr 127, poz. 1052.
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Êrodków bezzwrotnej pomocy, w tym ze
Êrodków programów ramowych badaƒ,
rozwoju technicznego i prezentacji Unii
Europejskiej i z programów NATO, przy-
znanych na podstawie jednostronnej de-
klaracji lub umów zawartych z tymi paƒ-
stwami, organizacjami lub instytucjami
przez Rad´ Ministrów, w∏aÊciwego mini-
stra, agencje rzàdowe lub agencje wyko-
nawcze, w tym równie˝ w przypadkach
gdy przekazanie tych Êrodków jest doko-
nywane za poÊrednictwem podmiotu
upowa˝nionego do rozdzielania Êrodków
bezzwrotnej pomocy oraz”,

— pkt 47c i 47d otrzymujà brzmienie:

„47c) kwoty otrzymane od agencji rzàdo-
wych lub agencji wykonawczych, je˝eli
agencje te otrzyma∏y Êrodki na ten cel
z bud˝etu paƒstwa,

47d) dotacje, subwencje, dop∏aty i inne nie-
odp∏atne Êwiadczenia lub Êwiadczenia
cz´Êciowo odp∏atne, otrzymane na cele
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rolniczà z bud-
˝etu paƒstwa, bud˝etów jednostek 
samorzàdu terytorialnego, od agencji
rzàdowych, agencji wykonawczych lub
ze Êrodków pochodzàcych od rzàdów
paƒstw obcych, organizacji mi´dzyna-
rodowych lub mi´dzynarodowych in-
stytucji finansowych,”,

— pkt 114 otrzymuje brzmienie:

„114) wartoÊç otrzymanych nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ lub Êwiadczeƒ cz´Êciowo
odp∏atnych oraz wartoÊç Êwiadczeƒ
rzeczowych (w naturze) finansowanych
lub wspó∏finansowanych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, jednostek samo-
rzàdu terytorialnego, ze Êrodków agen-
cji rzàdowych, agencji wykonawczych
lub ze Êrodków pochodzàcych od
rzàdów paƒstw obcych, organizacji
mi´dzynarodowych lub mi´dzynaro-
dowych instytucji finansowych, w ra-
mach rzàdowych programów,”,

— pkt 134 dodany przez art. 20 ustawy z dnia
19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa
w sp∏acie niektórych kredytów udzielonych
osobom, które utraci∏y prac´ (Dz. U. Nr 115,
poz. 964) oznacza si´ jako pkt 135,

— dodaje si´ pkt 136 i 137 w brzmieniu:

„136) p∏atnoÊci na realizacj´ projektów w ra-
mach programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich,
otrzymane z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, z wy∏àczeniem p∏atnoÊci otrzy-
manych przez wykonawców,

137) Êrodki finansowe otrzymane przez
uczestnika projektu jako pomoc udzie-
lona w ramach programu finansowa-
nego z udzia∏em Êrodków europej-
skich, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”,

b) dodaje si´ ust. 32 w brzmieniu:

„32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 136, nie ma zastosowania do przycho-
dów okreÊlonych w art. 12 ust. 1.”;

2) w art. 23 w ust. 1 pkt 56 otrzymuje brzmienie:

„56) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfinanso-
wanych z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d,
116, 122, 129, 136 i 137,”.

Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) art. 35c otrzymuje brzmienie:

„Art. 35c. 1. Publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej,
utworzony przez organ okreÊlony
w art. 8 ust. 1 pkt 1—3, mo˝e byç pro-
wadzony w formie jednostki bud˝eto-
wej lub instytucji gospodarki bud˝e-
towej, je˝eli prowadzenie tego zak∏a-
du w formie samodzielnego publicz-
nego zak∏adu opieki zdrowotnej by∏o-
by niecelowe lub przedwczesne. De-
cyzj´ w tej sprawie podejmuje organ,
który utworzy∏ zak∏ad, po dokonaniu
analizy zakresu i charakteru dzia∏al-
noÊci zak∏adu opieki zdrowotnej
w odniesieniu do potrzeb zdrowot-
nych okreÊlonego obszaru lub okreÊ-
lonej grupy ludnoÊci oraz oceny mo˝-
liwoÊci pozyskiwania przez zak∏ad
opieki zdrowotnej dodatkowych Êrod-
ków finansowych przy nieogranicze-
niu praw ludnoÊci do bezp∏atnych
Êwiadczeƒ zdrowotnych okreÊlonych
w przepisach odr´bnych, z zastrze˝e-
niem art. 35d.

2. Publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej,
o którym mowa w ust. 1, prowadzi
gospodark´ finansowà na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
z zastrze˝eniem art. 50.”;

2) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej,
o którym mowa w art. 35c, gospodaruje
przekazanà w zarzàd cz´Êcià mienia paƒ-
stwowego lub komunalnego oraz przy-
dzielonymi Êrodkami finansowymi, kie-
rujàc si´ efektywnoÊcià ich wykorzysta-
nia, na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817.
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3) w art. 54 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) na realizacj´ programów lub projektów 
finansowanych z udzia∏em Êrodków pocho-
dzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz nie-
podlegajàcych zwrotowi Êrodków z pomocy
udzielanej przez paƒstwa cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), oraz innych Êrodków pochodzàcych
ze êróde∏ zagranicznych niepodlegajàcych
zwrotowi;”;

4) w art. 55:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem

i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) projekty realizowane ze Êrodków pochodzà-

cych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz nie-
podlegajàcych zwrotowi Êrodków z pomocy
udzielanej przez paƒstwa cz∏onkowskie Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA), oraz innych Êrodków pochodzà-
cych ze êróde∏ zagranicznych niepodlegajà-
cych zwrotowi;

6) realizacj´ programów wieloletnich.”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia —
w przypadku dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 4—6.”;

5) po art. 55 dodaje si´ art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. Do jednostek badawczo-rozwojowych
b´dàcych publicznymi zak∏adami opieki
zdrowotnej w rozumieniu art. 35d prze-
pisy art. 55 stosuje si´ odpowiednio.”;

6) w art. 70d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Narodowy Fundusz Zdrowia i zak∏ad opieki
zdrowotnej prowadzony w formie samodziel-
nego publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej,
jednostki bud˝etowej albo instytucji gospodar-
ki bud˝etowej zawierajà umowy o wykonywa-
nie us∏ug transportu sanitarnego z podmiota-
mi spe∏niajàcymi wymagania, o których mowa
w art. 70a.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 70:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Praktyczna nauka zawodu mo˝e odbywaç
si´ w placówkach kszta∏cenia ustawicznego,
placówkach kszta∏cenia praktycznego,
warsztatach szkolnych, pracowniach szkol-
nych, u pracodawców, a tak˝e w indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do praktycznej
nauki zawodu organizowanej przez szko∏´
w jej warsztatach oraz pracowniach szkol-
nych dla uczniów tej szko∏y.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw pracy okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb organizowa-
nia praktycznej nauki zawodu w warsztatach
szkolnych, pracowniach szkolnych, a tak˝e
w innych podmiotach wymienionych
w ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres spraw, które
powinny byç okreÊlone w umowie, o której
mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiàzki
podmiotów, o których mowa w ust. 1, a tak-
˝e kwalifikacje wymagane od osób prowa-
dzàcych praktycznà nauk´ zawodu i przys∏u-
gujàce im uprawnienia.”;

2) w art. 79:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedszkola, szko∏y i placówki publiczne za-

k∏adane i prowadzone przez ministrów i jed-
nostki samorzàdu terytorialnego sà jednost-
kami bud˝etowymi. Zasady gospodarki 
finansowej tych szkó∏, przedszkoli i placó-
wek okreÊlajà odr´bne przepisy, z zastrze˝e-
niem ust. 1c.”,

b) uchyla si´ ust. 1a i 1b.

Art. 15. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z póên. zm.13))
art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. Dyrektor Generalny, dyrektorzy regional-
nych dyrekcji Lasów Paƒstwowych i nadleÊ-
niczowie sà dysponentami Êrodków bud-
˝etowych w zakresie dotacji celowych na
zadania zlecone, o których mowa w art. 54,
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skar-
bu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700,
z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 uchyla si´ ust. 5a i 5b;

2) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmie-
nie:

„a) koszty wynikajàce z przekazania Agencji kwot
przeznaczonych na pokrycie kosztów wp∏at
okreÊlonych w art. 20a ust. 1 i 4 oraz kosztów
obs∏ugi tych wp∏at,”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56,
poz. 458.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405,
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163,
poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595 i Nr 92, poz. 753. 

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817.
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Art. 17. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) paƒstwowe fundusze celowe, o których mo-
wa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240),”,

b) uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wartoÊç otrzymanych nieodp∏atnie lub cz´-
Êciowo odp∏atnie rzeczy lub praw, a tak˝e
wartoÊç innych nieodp∏atnych lub cz´Êcio-
wo odp∏atnych Êwiadczeƒ, z wyjàtkiem
Êwiadczeƒ zwiàzanych z u˝ywaniem Êrod-
ków trwa∏ych otrzymanych przez samo-
rzàdowe zak∏ady bud˝etowe w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz spó∏ki u˝ytecznoÊci 
publicznej z wy∏àcznym udzia∏em jednostek
samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzków
od Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu
terytorialnego lub ich zwiàzków w nieod-
p∏atny zarzàd lub u˝ywanie,”,

b) w ust. 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wartoÊci otrzymanych nieodp∏atnie lub
cz´Êciowo odp∏atnie rzeczy lub praw, a tak-
˝e wartoÊci innych nieodp∏atnych lub cz´-
Êciowo odp∏atnych Êwiadczeƒ finansowa-
nych lub wspó∏finansowanych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, ze Êrodków agencji rzàdo-
wych, agencji wykonawczych lub ze Êrod-
ków pochodzàcych od rzàdów paƒstw ob-
cych, organizacji mi´dzynarodowych lub
mi´dzynarodowych instytucji finanso-
wych, w ramach rzàdowych programów,”;

3) w art. 16 w ust. 1 pkt 58 otrzymuje brzmienie:

„58) wydatków i kosztów bezpoÊrednio sfinanso-
wanych z dochodów (przychodów), o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47,
48, 52 i 53, lub ze Êrodków, o których mowa
w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z póên. zm.16)),”;

4) w art. 17:

a) w ust. 1:

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) dochody uzyskane przez podatników od
rzàdów paƒstw obcych, organizacji mi´-
dzynarodowych lub mi´dzynarodowych
instytucji finansowych, pochodzàce ze
Êrodków bezzwrotnej pomocy, w tym
tak˝e ze Êrodków z programów ramo-
wych badaƒ, rozwoju technicznego
i prezentacji Unii Europejskiej i z progra-
mów NATO, przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umów za-
wartych z tymi paƒstwami, organizacja-
mi lub instytucjami przez Rad´ Mini-
strów Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊci-
wego ministra, agencje rzàdowe lub
agencje wykonawcze; w tym równie˝
w przypadkach gdy przekazanie tych
Êrodków jest dokonywane za poÊrednic-
twem podmiotu upowa˝nionego do roz-
dzielania Êrodków bezzwrotnej pomocy
zagranicznej na rzecz podmiotów, któ-
rym s∏u˝yç ma ta pomoc,”,

— pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48) kwoty otrzymane od agencji rzàdowych
lub agencji wykonawczych, je˝eli agen-
cje otrzyma∏y Êrodki na ten cel z bud˝e-
tu paƒstwa, z wyjàtkiem dop∏at do opro-
centowania kredytów bankowych w za-
kresie okreÊlonym w odr´bnych usta-
wach,”,

— w pkt 51 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 52 i 53 w brzmieniu:

„52) p∏atnoÊci na realizacj´ projektów w ra-
mach programów finansowanych
z udzia∏em Êrodków europejskich, otrzy-
mane z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, z wy∏àczeniem p∏atnoÊci otrzyma-
nych przez wykonawców,

53) Êrodki finansowe otrzymane przez
uczestnika projektu jako pomoc udzielo-
na w ramach programu finansowanego
z udzia∏em Êrodków europejskich, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.”,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545,
Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035
i Nr 127, poz. 1052.

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

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 22, poz. 120.
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b) w ust. 1c pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) samorzàdowych zak∏adach bud˝etowych

oraz jednostkach organizacyjnych nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej, b´dàcych
podatnikami podatku dochodowego od
osób prawnych — je˝eli przedmiotem ich
dzia∏alnoÊci jest zaspokajanie potrzeb 
publicznych poÊrednio zwiàzanych z ochro-
nà Êrodowiska w zakresie: wodociàgów i ka-
nalizacji, Êcieków komunalnych, wysypisk
i utylizacji odpadów komunalnych oraz
transportu zbiorowego.”;

5) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 3a, nie ma
zastosowania do podatników, których docho-
dy w ca∏oÊci sà wolne od podatku, z wyjàtkiem
podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1,
przeznaczajàcych dochody na cele statutowe
lub inne cele okreÊlone w tym przepisie.”;

6) w art. 27 uchyla si´ ust. 1a.

Art. 18. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên. zm.17)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Izby w zakresie obj´tym nadzorem i kontrolà

prowadzà dzia∏alnoÊç informacyjnà, instrukta-
˝owà oraz szkoleniowà. Dzia∏alnoÊç informa-
cyjna i szkoleniowa mo˝e byç prowadzona od-
p∏atnie. Dochody z tego tytu∏u sà dochodami
bud˝etu paƒstwa.”;

2) w art. 11: 
a) w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecin-

kiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) wieloletniej prognozy finansowej i jej
zmian.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku niepodj´cia uchwa∏y bud˝eto-
wej przez organ stanowiàcy jednostki samo-
rzàdu terytorialnego do dnia 31 stycznia ro-
ku bud˝etowego izba ustala bud˝et tej jed-
nostki w terminie do koƒca lutego roku bud-
˝etowego w zakresie zadaƒ w∏asnych oraz
zadaƒ zleconych.”;

3) w art. 13: 

a) uchyla si´ pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydawanie opinii o przedk∏adanych projek-

tach uchwa∏ bud˝etowych jednostek samo-
rzàdu terytorialnego,”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wydawanie opinii o przedk∏adanych przez

zarzàdy powiatów i województw oraz przez

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
sprawozdaniach z wykonania bud˝etu wraz
z informacjami o stanie mienia jednostek
samorzàdu terytorialnego i objaÊnieniami,”,

d) w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) udzielanie wyjaÊnieƒ na wystàpienia pod-
miotów wymienionych w art. 1
ust. 2 w sprawach dotyczàcych stosowania
przepisów o finansach publicznych; 

12) wydawanie opinii o przedk∏adanych pro-
jektach uchwa∏ o wieloletnich prognozach
finansowych.”;

4) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustalanie bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego w przypadku, o którym mowa
w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), oraz orzekanie o niewa˝noÊci
uchwa∏ i zarzàdzeƒ, o których mowa w art. 11
ust. 1;”.

Art. 19. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z póên. zm.18)) w art. 111 ust. 3 otrzy-
muje brzmienie:

„3. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celo-
wym.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏a-
dowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póên. zm.19)) w art. 3
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w formie
jednostek bud˝etowych i samorzàdowych zak∏a-
dów bud˝etowych tworzà Fundusz, bez wzgl´du
na liczb´ zatrudnianych pracowników.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)
w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) gmin, powiatów, województw i ich zwiàzków,
a tak˝e: 

a) paƒstwowych, gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich jednostek bud˝etowych,

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich za-
k∏adów bud˝etowych,

c) paƒstwowych funduszy celowych;”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64,
poz. 565 i Nr 249, poz. 2104.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121,
poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69,
poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522
i Nr 237, poz. 1654 i 1656.
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Art. 22. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571,
z póên. zm.20)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 39d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zaciàg-

nàç kredyty, po˝yczki lub mo˝e emitowaç obli-
gacje w kraju i za granicà, na rzecz Funduszu
i z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji
realizowanych w ramach programów wielolet-
nich ustanawianych przez Rad´ Ministrów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz inwestycji realizowanych
z udzia∏em Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a tak˝e zadaƒ wyni-
kajàcych z planu finansowego Funduszu.”;

2) w art. 39f ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Ârodki, o których mowa w art. 39b ust. 1

pkt 11c, przeznacza si´ na finansowanie in-
westycji realizowanych w ramach progra-
mów wieloletnich ustanawianych przez Rad´
Ministrów zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych oraz inwestycji realizowanych z udzia-
∏em Êrodków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a tak˝e innych za-
daƒ wynikajàcych z planu finansowego Fun-
duszu oraz na pokrycie wydatków, o których
mowa w ust. 2.”;

3) w art. 39n:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przewidywanà sum´ Êrodków przeznaczo-
nych do refundacji dla inwestycji realizowa-
nych w ramach programów operacyjnych
uj´tych w wykazie, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
przekazywanych z bud˝etu paƒstwa;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaopiniowania ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw rozwoju regionalnego w zakresie
Êrodków przeznaczonych na realizacj´ inwe-
stycji finansowanych z programów opera-
cyjnych uj´tych w wykazie, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leÊnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania marsza∏ka województwa, o których
mowa w art. 7 ust. 2 i 4, w art. 22c oraz
w art. 26 ust. 1, sà zadaniami w∏asnymi samo-
rzàdu województwa.”;

2) w art. 15:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W∏aÊciwy organ wymieniony w art. 5, ze

wzgl´du na ochron´ gleb przed erozjà i ru-
chami masowymi ziemi, mo˝e, w drodze de-
cyzji, nakazaç w∏aÊcicielowi gruntów, o któ-
rych mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewie-
nie lub zakrzewienie gruntów, lub za∏o˝enie
na nich trwa∏ych u˝ytków zielonych. W∏aÊci-
cielowi gruntów przys∏uguje zwrot kosztów
zakupu niezb´dnych nasion i sadzonek ze
Êrodków bud˝etu województwa, o których
mowa w art. 22b ust. 1.

3. Je˝eli wykonanie nakazu, o którym mowa
w ust. 2, spowoduje szkody wynikajàce ze
zmniejszenia produkcji roÊlinnej, w∏aÊcicie-
lowi gruntów przys∏uguje odszkodowanie ze
Êrodków bud˝etu województwa, o których
mowa w art. 22b ust. 1, wyp∏acane przez
okres 10 lat.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie wystàpienia z winy w∏aÊciciela in-
nych form degradacji gruntów, o których
mowa w ust. 1, w tym równie˝ spowodowa-
nej nieprzestrzeganiem przepisów o ochro-
nie roÊlin uprawnych przed chorobami,
szkodnikami i chwastami, wójt, w drodze
decyzji, nakazuje w∏aÊcicielowi gruntów wy-
konanie w okreÊlonym terminie odpowied-
nich zabiegów. W razie niewykonania decy-
zji wójt zleca wykonanie zast´pcze tych za-
biegów na koszt w∏aÊciciela gruntów, wyko-
rzystujàc do czasu zwrotu kosztów wykona-
nia zast´pczego Êrodki bud˝etu wojewódz-
twa, o których mowa w art. 22b ust. 1.”;

3) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów po∏o˝o-
nych, w rozumieniu przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, na obsza-
rach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewa-
stowanych lub zdegradowanych przez nieusta-
lone osoby, w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych lub
ruchów masowych ziemi, dokonuje w∏aÊciwy
organ wymieniony w art. 5, przy wykorzystaniu
Êrodków bud˝etu województwa, o których mo-
wa w art. 22b ust. 1, a rekultywacji gruntów 
leÊnych i gruntów przeznaczonych do zalesie-
nia — przy wykorzystaniu Êrodków pochodzà-
cych z bud˝etu paƒstwa, na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o lasach.”;

4) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Dochody zwiàzane z wy∏àczeniem 
z produkcji gruntów rolnych

Art. 22b. 1. Dochodami bud˝etu województwa
zwiàzanymi z wy∏àczaniem z produkcji

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877 i Nr 115,
poz. 966.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r.
Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541
i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 115, poz. 967.
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gruntów rolnych sà pobierane na pod-
stawie ustawy:

1) nale˝noÊci;

2) op∏aty roczne;

3) op∏aty z tytu∏u niewykonania obo-
wiàzku zdj´cia i wykorzystania
próchnicznej warstwy gleby;

4) op∏aty oraz nale˝noÊci i op∏aty rocz-
ne podwy˝szone, okreÊlone
w art. 28 ust. 1—4.

2. Zarzàd województwa gromadzi docho-
dy, o których mowa w ust. 1, na wyod-
r´bnionym rachunku bankowym.

Art. 22c. 1. Ze Êrodków bud˝etu województwa,
w zakresie ustalonym w ustawie, 
finansowane sà ochrona, rekultywacja
i poprawa jakoÊci gruntów rolnych
oraz wyp∏ata odszkodowaƒ przewi-
dzianych ustawà, w szczególnoÊci:

1) rekultywacja na cele rolnicze grun-
tów, które utraci∏y lub zmniejszy∏y
wartoÊç u˝ytkowà wskutek dzia∏al-
noÊci nieustalonych osób;

2) rolnicze zagospodarowanie grun-
tów zrekultywowanych;

3) u˝yênianie gleb o niskiej wartoÊci
produkcyjnej, ulepszanie rzeêby te-
renu i struktury przestrzennej gleb,
usuwanie kamieni i odkrzaczanie;

4) przeciwdzia∏anie erozji gleb i ru-
chom masowym ziemi na gruntach
rolnych, w tym zwrot kosztów za-
kupu nasion i sadzonek, utrzyma-
nie w stanie sprawnoÊci technicz-
nej urzàdzeƒ przeciwerozyjnych
oraz odszkodowania, o których
mowa w art. 15 ust. 3;

5) budowa i renowacja zbiorników
wodnych s∏u˝àcych ma∏ej retencji;

6) budowa i modernizacja dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych;

7) wdra˝anie i upowszechnianie wy-
ników prac naukowo-badawczych
zwiàzanych z ochronà gruntów rol-
nych;

8) wykonywanie badaƒ p∏odów rol-
nych uzyskiwanych na obszarach
ograniczonego u˝ytkowania, o któ-
rych mowa w art. 16, oraz niezb´d-
nych dokumentacji i ekspertyz z za-
kresu ochrony gruntów rolnych;

9) wykonywanie zast´pcze obowiàz-
ków okreÊlonych w ustawie;

10) rekultywacja nieu˝ytków i u˝yênia-
nie gleb na potrzeby nowo zak∏a-
danych rodzinnych ogrodów dzia∏-
kowych;

11) zakup sprz´tu pomiarowego i in-
formatycznego oraz oprogramo-
wania, niezb´dnego do zak∏adania

i aktualizowania operatów ewiden-
cji gruntów oraz prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych,
do wysokoÊci 5 % rocznych do-
chodów, o których mowa
w art. 22b ust. 1.

2. Dochody, o których mowa w art. 22b,
powinny byç w pierwszej kolejnoÊci
przeznaczane na wykonywanie prac
wymienionych w ust. 1 na obszarze
tych gmin, w których powstajà te do-
chody oraz istniejà warunki uzyskania
wzrostu produkcji rolniczej, rekompen-
sujàcej straty poniesione w wyniku
zmniejszenia obszaru gruntów rol-
nych.

3. Przy przydzielaniu Êrodków uzyska-
nych z dochodów, o których mowa
w art. 22b ust. 1, w∏aÊcicielom grun-
tów, na ich wniosek, nale˝y uwzgl´d-
niaç udzia∏ w∏asny tych w∏aÊcicieli
w kosztach robót oraz efektywnoÊç
projektowanych przedsi´wzi´ç.”;

5) uchyla si´ rozdzia∏ 6;

6) w art. 27 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rolniczego zagospodarowania gruntów zrekul-
tywowanych, je˝eli zagospodarowanie odby-
wa si´ przy wykorzystaniu Êrodków, o których
mowa w art. 22b ust. 1;”;

7) w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie niewykonania obowiàzku rekultywacji
gruntów zdegradowanych ustala si´, w drodze
decyzji, obowiàzek corocznego wp∏acania na
wyodr´bniony rachunek bankowy zarzàdu wo-
jewództwa, o którym mowa w art. 22b ust. 2,
lub na Fundusz LeÊny, przez osob´ powodujà-
cà ograniczenie wartoÊci u˝ytkowej gruntów,
równowartoÊci op∏aty rocznej w takiej cz´Êci,
w jakiej nastàpi∏o ograniczenie wartoÊci u˝yt-
kowej gruntów. Do ustalenia wysokoÊci op∏aty
rocznej za zdegradowanie gruntów stosuje si´
wartoÊci 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
leÊnych.

Op∏aty te uiszcza si´ do czasu wykonania obo-
wiàzku rekultywacji.”;

8) uchyla si´ art. 31;

9) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. W∏aÊciwy w sprawach ochrony gruntów
organ, o którym mowa w art. 5, prowadzi
sprawozdawczoÊç z zakresu:

1) obszaru gruntów wy∏àczanych z pro-
dukcji,

2) ustalonych nale˝noÊci, op∏at rocznych
i innych wymienionych w niniejszej
ustawie dochodów bud˝etu woje-
wództwa lub Funduszu LeÊnego,
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3) wielkoÊci obszarów i po∏o˝enia grun-
tów zdewastowanych i zdegradowa-
nych, podlegajàcych rekultywacji i za-
gospodarowaniu,

4) wyników rekultywacji i zagospodaro-
wania gruntów,

5) istniejàcych zasobów i eksploatacji
z∏ó˝ torfów

— wed∏ug zasad okreÊlonych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw Êrodowiska i z Prezesem G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o ob-
ligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,
z póên. zm.22)) w art. 23b ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ârodków, o których mowa w ust. 2, oraz Êwiad-
czeƒ emitenta nale˝nych obligatariuszom od
emitenta obligacji w wykonaniu zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z tych obligacji nie uwzgl´dnia si´
przy ustalaniu ograniczeƒ zad∏u˝enia jednostek
samorzàdu terytorialnego, o których mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).”.

Art. 25. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r.
o urz´dach 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) uchyla si´ art. 7.

Art. 26. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skar-
bowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên. zm.23))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 17b otrzymuje brzmienie:

„Art. 17b. Jednostki bud˝etowe:

1) gospodarujà na zasadach racjonal-
nej i oszcz´dnej gospodarki mieniem
Skarbu Paƒstwa, w które zosta∏y wy-
posa˝one; 

2) zapewniajà ochron´ tego mienia; 

3) mogà zbywaç sk∏adniki rzeczowe
majàtku ruchomego.”; 

2) w art. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sposób i tryb gospodarowania sk∏adnikami
rzeczowymi majàtku ruchomego, w który wy-
posa˝one sà jednostki bud˝etowe, uwzgl´d-

niajàc zasad´ racjonalnej gospodarki, wymóg
stosowania trybu przetargu publicznego lub
publicznego zaproszenia do rokowaƒ przy roz-
porzàdzaniu sk∏adnikami aktywów trwa∏ych
o znacznej wartoÊci oraz okreÊlone w odr´b-
nych przepisach zasady gospodarki finanso-
wej jednostek sektora finansów publicznych.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199,
z póên. zm.24)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33 uchyla si´ ust. 1b;

2) w art. 39 dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku utworzenia jednostki bud˝etowej
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Prezes Rady Mini-
strów okreÊli, w drodze zarzàdzenia, standardy
i wytyczne w celu ujednolicenia sposobu funk-
cjonowania Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, ministerstw i urz´dów centralnych,
w tym w szczególnoÊci w zakresie administra-
cyjnej i biurowej obs∏ugi organów administra-
cji rzàdowej oraz zamówieƒ centralnych wyko-
nywanych przez t´ jednostk´.”. 

Art. 28. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.25)) w art. 56 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Fundusz Skarbu Paƒstwa, na rachunku które-
go gromadzi si´:

a) 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji
w danym roku bud˝etowym oraz odsetki od
tych Êrodków,

b) op∏aty z tytu∏u egzaminów na cz∏onków rad
nadzorczych spó∏ek z udzia∏em Skarbu Paƒ-
stwa oraz odsetki od tych Êrodków

— z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pry-
watyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu
Paƒstwa, uzupe∏nienie Êrodków brakujàcych
na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych
i post´powania upad∏oÊciowego, podwy˝sze-
nie kapita∏u zak∏adowego spó∏ek z udzia∏em
Skarbu Paƒstwa, kosztów przeprowadzania
egzaminów na cz∏onków rad nadzorczych
spó∏ek z udzia∏em Skarbu Paƒstwa oraz na wy-
konywanie przez ministra w∏aÊciwego do

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r.
Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2008 r.
Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1075.

23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r.
Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109
oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70. 
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spraw Skarbu Paƒstwa innych ustawowo
okreÊlonych zadaƒ, w szczególnoÊci wynikajà-
cych z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujà-
cych Skarbowi Paƒstwa,”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wystàpienia wolnych Êrodków
finansowych Funduszy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, ich dysponent mo˝e doko-
nywaç oprocentowanych lokat bankowych.”;

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób prowadzenia gospo-
darki finansowej Funduszy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, w tym:

1) elementy rocznego planu finansowego,

2) sposób dokonywania wydatków uj´tych
w rocznym planie finansowym,

3) sposób dokonywania oprocentowanych lo-
kat bankowych wolnych Êrodków finanso-
wych,

4) sposób post´powania w zakresie uzupe∏nie-
nia Êrodków brakujàcych na pokrycie kosz-
tów procesów likwidacyjnych i post´powa-
nia upad∏oÊciowego — w przypadku Fundu-
szu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia
prawid∏owej gospodarki finansowej Fundu-
szy.”. 

Art. 29. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gos-
podarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
z póên. zm.26)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Gospodarka komunalna mo˝e byç prowa-
dzona przez jednostki samorzàdu teryto-
rialnego w szczególnoÊci w formach 
samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego
lub spó∏ek prawa handlowego.”; 

2) rozdzia∏ 2 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 2

Samorzàdowe zak∏ady bud˝etowe

Art. 6. 1. Organy stanowiàce jednostek samo-
rzàdu terytorialnego mogà tworzyç, ∏à-
czyç, przekszta∏caç w innà form´ organi-
zacyjno-prawnà i likwidowaç samorzà-
dowe zak∏ady bud˝etowe zgodnie z prze-
pisami ustawy oraz przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

2. Samorzàdowe zak∏ady bud˝etowe pro-
wadzà gospodark´ finansowà na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.

Art. 7. Dzia∏alnoÊç wykraczajàca poza zadania
o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej nie
mo˝e byç prowadzona w formie samo-
rzàdowego zak∏adu bud˝etowego.

Art. 8. Do pracowników samorzàdowych zak∏a-
dów bud˝etowych stosuje si´ przepisy
o pracownikach samorzàdowych, je˝eli
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.”;

3) art. 22 i 23 otrzymujà brzmienie:
„Art. 22. 1. Organ stanowiàcy jednostki samo-

rzàdu terytorialnego mo˝e, w drodze
uchwa∏y, zdecydowaç o likwidacji 
samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego
w celu zawiàzania spó∏ki akcyjnej albo
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià przez wniesienie na pokrycie kapi-
ta∏u spó∏ki wk∏adu w postaci mienia
samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego
pozosta∏ego po jego likwidacji.

2. Mienie pozosta∏e po likwidacji samo-
rzàdowego zak∏adu bud˝etowego mo-
˝e byç tak˝e wniesione do zawiàzanej
przez jednostk´ samorzàdu terytorial-
nego spó∏ki komandytowej lub ko-
mandytowo-akcyjnej, o których mowa
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grud-
nia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym.

3. CzynnoÊci zwiàzane z likwidacjà samo-
rzàdowego zak∏adu bud˝etowego
w celu, o którym mowa w ust. 1, wyko-
nuje organ wykonawczy jednostki 
samorzàdu terytorialnego. 

Art. 23. 1. Sk∏adniki mienia samorzàdowego za-
k∏adu bud˝etowego przekszta∏conego
w spó∏k´ stajà si´ majàtkiem spó∏ki.

2. Prawo zarzàdu gruntem samorzàdo-
wego zak∏adu bud˝etowego prze-
kszta∏conego w spó∏k´ staje si´ pra-
wem u˝ytkowania wieczystego spó∏ki.

3. Spó∏ka powsta∏a w wyniku przekszta∏-
cenia wst´puje we wszystkie prawa
i obowiàzki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
samorzàdowego zak∏adu bud˝etowe-
go.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Pol-
skiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z póên.
zm.27)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ârodki bud˝etowe, o których mowa w ust. 3,
sà ujmowane w cz´Êci bud˝etu paƒstwa —
Polska Akademia Nauk. Zasady gospodarowa-
nia tymi Êrodkami regulujà przepisy o finan-
sach publicznych.”;———————

26) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101.

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

z 1997 r. 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.
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2) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:
„Art. 60a. 1. W celu komercjalizacji wyników ba-

daƒ naukowych, a tak˝e w celu pro-
wadzenia dzia∏aƒ z zakresu transferu
technologii i promocji nauki, Akade-
mia i jej instytuty mogà tworzyç spó∏-
ki, obejmowaç, nabywaç i posiadaç
udzia∏y oraz akcje spó∏ek handlo-
wych.

2. Wp∏ywy z tytu∏u dywidend oraz ze
zbycia udzia∏ów lub akcji spó∏ek hand-
lowych stanowià przychody Akade-
mii albo jej instytutów.”; 

3) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, Akademia

przeznacza na realizacj´ zadaƒ statutowych,
w szczególnoÊci na rozwój nauki, w tym na
promowanie nowatorskich badaƒ, inwestycje
wspomagajàce dzia∏alnoÊç naukowà, promo-
wanie rozwoju wybitnych m∏odych naukow-
ców poprzez przyznawanie stypendiów nauko-
wych przez Prezesa Akademii, a tak˝e na kosz-
ty utrzymania mienia Akademii, w tym remon-
ty, modernizacje i inwestycje oraz finansowa-
nie zobowiàzaƒ publiczno-prawnych i prywat-
no-prawnych zwiàzanych z tym mieniem.
Ârodki te, niewydatkowane w danym roku,
przechodzà na rok nast´pny.”;

4) art. 66 otrzymuje brzmienie:
„Art. 66. Kancelaria Akademii i pomocnicze pla-

cówki naukowe oraz inne jednostki orga-
nizacyjne Akademii prowadzà gospodar-
k´ finansowà na zasadach ustalonych
w przepisach o finansach publicznych,
w formach okreÊlonych w statucie.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186, z póên. zm.28)) w art. 36 w pkt 16 kropk´ za-
st´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 17 w brzmie-
niu:

„17) instytucji gospodarki bud˝etowej.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów 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) w art. 4:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent
cz´Êci bud˝etowej, nie jest uprawniony do
dokonywania przeniesieƒ, o których mowa
w art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), je˝eli powodowa∏oby to zmniej-
szenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wy-
datków dotyczàcych sàdów wojskowych.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Organy wymienione w § 4 sà zwiàzane za∏o-

˝eniami, o których mowa w art. 138
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).”.

Art. 33. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z póên. zm.29)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 21:

a) uchyla si´ ust. 2a,

b) ust. 2f otrzymuje brzmienie:

„2f. Pracodawcy osiàgajàcy wskaêniki zatrud-
nienia osób niepe∏nosprawnych, o których
mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organiza-
cyjne, o których mowa w ust. 2e, sk∏adajà
Pe∏nomocnikowi informacje miesi´czne
i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób
niepe∏nosprawnych, o zatrudnieniu i kszta∏-
ceniu osób niepe∏nosprawnych lub o dzia-
∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏nosprawnych
wed∏ug wzoru ustalonego, w drodze rozpo-
rzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Infor-
macja miesi´czna sk∏adana jest w terminie
do dnia 20 miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, którego dotyczy informacja, a infor-
macja roczna — do dnia 20 stycznia za rok
poprzedni.”,

c) ust. 2g otrzymuje brzmienie:

„2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2b,
nieosiàgajàcy wskaêników zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych wymienionych
w ust. 2b dokonujà wp∏at na zasadach
okreÊlonych w art. 49.”;

2) w art. 25a w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Ze Êrodków Funduszu refundowane sà:”;

3) w art. 25c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà sk∏ada Pe∏nomocniko-
wi wniosek o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne za dany miesiàc.”,

b) ust. 5—8 otrzymujà brzmienie:

„5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kom-
pletnego i prawid∏owo wype∏nionego wnios-
ku o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne Pe∏nomocnik przekazuje
na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty
refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne w wysokoÊci ustalonej na podstawie
ust. 1, 4 i art. 25a oraz informuje wniosko-
dawc´ o sposobie jej ustalenia, je˝eli kwota
ta ró˝ni si´ od kwoty wskazanej we wniosku.

5a. W przypadku nieterminowego przekazania
przez Pe∏nomocnika kwoty refundacji sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne od kwoty
nale˝nej nalicza si´ odsetki, w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 434.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. 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.



Dziennik Ustaw Nr 157 — 12165 — Poz. 1241

6. Je˝eli wnioskodawca posiada zaleg∏oÊci
w zobowiàzaniach wobec Funduszu przekra-
czajàce ogó∏em kwot´ 100 z∏, Pe∏nomocnik
wydaje decyzj´ o wstrzymaniu refundacji
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne do cza-
su uregulowania zaleg∏oÊci przez wniosko-
dawc´. Decyzja podlega wykonaniu z dniem
wydania.

7. W przypadku nieuregulowania przez wnios-
kodawc´ zaleg∏oÊci wobec Funduszu do
dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego po ro-
ku, za który wnioskodawcy przys∏uguje re-
fundacja, Pe∏nomocnik wydaje decyzj´ o od-
mowie wyp∏aty refundacji sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne za okres wskazany
w decyzji, o której mowa w ust. 6.

8. W przypadku gdy ustalona przez Pe∏nomoc-
nika kwota refundacji sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne jest inna ni˝ kwota refun-
dacji wykazana we wniosku, Pe∏nomocnik
wydaje decyzj´ o wysokoÊci refundacji, na
wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania infor-
macji o ustaleniu wysokoÊci przys∏ugujàcej
refundacji.”;

4) w art. 25d ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Pe∏nomocnik mo˝e przeprowadzaç kontrole
wnioskodawcy w zakresie refundacji sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne. W przypadku
stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawid∏o-
woÊci Pe∏nomocnik wydaje decyzj´ nakazujà-
cà zwrot wyp∏aconej refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne w zakresie stwierdzo-
nych nieprawid∏owoÊci.

2. Od decyzji Pe∏nomocnika, o których mowa
w ust. 1 i art. 25c ust. 6—8, przys∏uguje prawo
wystàpienia z wnioskiem do Pe∏nomocnika
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. W przypadku przeprowadzenia kontroli, o któ-
rej mowa w ust. 1, Pe∏nomocnik mo˝e nieod-
p∏atnie korzystaç z danych zgromadzonych
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Ka-
s´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego.”;

5) w art. 26:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Umowy z pracodawcà, którym jest starosta,
zawiera Pe∏nomocnik.”,

b) uchyla si´ ust. 6a;

6) w art. 26a:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Pracodawcy przys∏uguje ze Êrodków Funduszu
miesi´czne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepe∏nosprawnego, o ile pracow-
nik ten zosta∏ uj´ty w ewidencji zatrudnionych
osób niepe∏nosprawnych, o której mowa
w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Pe∏nomoc-
nika.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Miesi´czne dofinansowanie wyp∏aca Pe∏no-

mocnik w wysokoÊci proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy pracownika, na zasa-
dach okreÊlonych w art. 26b i art. 26c.”,

c) ust. 8—12 otrzymujà brzmienie:

„8. Je˝eli pracodawca posiada zaleg∏oÊci w zo-
bowiàzaniach wobec Funduszu przekracza-
jàce ogó∏em kwot´ 100 z∏otych, Pe∏nomoc-
nik wydaje decyzj´ o wstrzymaniu miesi´cz-
nego dofinansowania do czasu uregulowa-
nia zaleg∏oÊci przez pracodawc´. Decyzja
podlega wykonaniu z dniem wydania.

9. W przypadku nieuregulowania przez praco-
dawc´ zaleg∏oÊci wobec Funduszu do dnia
31 stycznia roku nast´pujàcego po roku, za
który pracodawcy przys∏uguje miesi´czne
dofinansowanie, Pe∏nomocnik wydaje decy-
zj´ o odmowie wyp∏aty miesi´cznego do-
finansowania za okres wskazany w decyzji,
o której mowa w ust. 8.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a
ust. 3, Pe∏nomocnik wydaje decyzj´ o od-
mowie wyp∏aty miesi´cznego dofinanso-
wania.

10. Pe∏nomocnik mo˝e przeprowadzaç kontro-
le pracodawcy w zakresie miesi´cznego
dofinansowania, w szczególnoÊci dotyczà-
ce ustalania wysokoÊci miesi´cznego do-
finansowania i wyp∏aty wynagrodzeƒ pra-
cowników niepe∏nosprawnych. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owo-
Êci w wyniku kontroli Pe∏nomocnik wydaje
decyzj´ nakazujàcà zwrot wyp∏aconego do-
finansowania w zakresie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci.

12. Od decyzji Pe∏nomocnika, o których mowa
w ust. 8—9a i 11, przys∏uguje prawo wystà-
pienia z wnioskiem do Pe∏nomocnika o po-
nowne rozpatrzenie sprawy.”; 

7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miesi´czne dofinansowanie przys∏uguje na
osoby niepe∏nosprawne z tytu∏u zatrudnienia,
uj´te w ewidencji zatrudnionych osób niepe∏-
nosprawnych, którà prowadzi Pe∏nomocnik,
wykorzystujàc numer PESEL i NIP oraz przeka-
zywane drogà elektronicznà Pe∏nomocnikowi
informacje, z zastrze˝eniem art. 26c ust. 1a.”;

8) w art. 26c:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, sk∏a-
da Pe∏nomocnikowi:”,

b) ust. 3—4 otrzymujà brzmienie:
„3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kom-

pletnego i prawid∏owo wype∏nionego wnios-
ku o wyp∏at´ miesi´cznego dofinansowania
Pe∏nomocnik przekazuje na rachunek ban-
kowy pracodawcy miesi´czne dofinansowa-
nie w kwocie ustalonej na podstawie
art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodaw-
c´ o sposobie jej ustalenia, je˝eli kwota ta
ró˝ni si´ od kwoty wskazanej we wniosku.

3a. W przypadku nieterminowego przekazania
przez Pe∏nomocnika kwoty miesi´cznego
dofinansowania od kwoty nale˝nej nalicza
si´ odsetki w wysokoÊci okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowej.
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4. W przypadku gdy ustalona przez Pe∏nomoc-
nika kwota dofinansowania jest inna ni˝
kwota dofinansowania wykazana we wnios-
ku pracodawcy, Pe∏nomocnik wydaje decy-
zj´ o wysokoÊci dofinansowania, na wnio-
sek pracodawcy z∏o˝ony w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o ustaleniu
wysokoÊci przys∏ugujàcego dofinansowania
do wynagrodzenia.”,

c) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przy-
s∏uguje prawo wystàpienia z wnioskiem do
Pe∏nomocnika o ponowne rozpatrzenie
sprawy.”;

9) w art. 26e:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Umowy z pracodawcà, którym jest starosta,
zawiera Pe∏nomocnik.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

10) art. 32a otrzymuje brzmienie:

„Art. 32a. Pe∏nomocnik, na podstawie umowy za-
wartej z pracodawcà prowadzàcym za-
k∏ad pracy chronionej, udziela praco-
dawcy pomocy, o której mowa w art. 32
ust. 1.”;

11) w art. 34:

a) w ust. 6:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowywanie projektu planu finanso-
wego Funduszu oraz sprawozdania z wy-
konania planu finansowego Funduszu;”,

— w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 6—9 w brzmieniu:

„6) dokonywanie wyboru przedsi´wzi´ç do
finansowania ze Êrodków Funduszu;

7) podejmowanie decyzji w sprawie odra-
czania terminu sp∏at i umarzania po˝y-
czek;

8) opracowywanie programów s∏u˝àcych
rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej,
w szczególnoÊci adresowanych do osób
niepe∏nosprawnych oraz do rodzin, któ-
rych cz∏onkami sà osoby niepe∏nospraw-
ne;

9) sprawowanie kontroli nad wykorzysta-
niem Êrodków Funduszu przekazywa-
nych na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych
ustawà.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a—6c w brzmieniu:

„6a. Pe∏nomocnik mo˝e ˝àdaç niezw∏ocznego
zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci Êrodków do Fun-
duszu lub zawiesiç wyp∏at´ dalszych kwot,
je˝eli w ciàgu roku bud˝etowego, w wyni-
ku kontroli, o której mowa w ust. 6 pkt 9,
stwierdzi nieprawid∏owoÊci polegajàce na
wykorzystaniu niezgodnie z przeznacze-
niem Êrodków otrzymanych z Funduszu.

6b. Do oceny prawid∏owoÊci wykorzystania
Êrodków Funduszu stosuje si´ przepisy
o finansach publicznych.

6c. Pe∏nomocnik mo˝e dokonaç podzia∏u Êrod-
ków nieprzekazanych lub zwróconych,
o których mowa w ust. 6a, po uzyskaniu
pozytywnej opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zadania wynikajàce z ustawy realizujà orga-
ny administracji rzàdowej, organy jednostek
samorzàdu terytorialnego i Pe∏nomocnik.”,

d) ust. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli
przez organy upowa˝nione do kontroli na
podstawie ust. 6 pkt 9, 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, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia jednolitej procedury kontroli oraz
prawid∏owego przebiegu kontroli.

10. Pe∏nomocnik wykonuje swoje zadania przy
pomocy Biura Pe∏nomocnika, które stano-
wi wyodr´bnionà komórk´ organizacyjnà
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go, z zastrze˝eniem art. 45 ust. 3.”;

12) art. 35c otrzymuje brzmienie:

„Art. 35c. 1. Zarzàdy województw i zarzàdy po-
wiatów przedstawiajà Pe∏nomocniko-
wi sprawozdania rzeczowo-finanso-
we o zadaniach zrealizowanych ze
Êrodków Funduszu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb i sposoby
rozliczeƒ finansowych samorzàdu
z Pe∏nomocnikiem w zakresie otrzy-
manych Êrodków Funduszu, majàc na
uwadze prawid∏owe gospodarowanie
Êrodkami Funduszu.”;

13) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych mogà
byç realizowane na zlecenie Pe∏nomocnika
przez fundacje oraz organizacje pozarzàdo-
we.”;

14) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Fundusz jest paƒstwowym funduszem
celowym w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

2. Dysponentem Funduszu jest minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego. 

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,
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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 Obs∏ugi Funduszu
funkcjonujàcego w formie jednostki
bud˝etowej.

4. Koszty obs∏ugi Biura Obs∏ugi Fundu-
szu sà finansowane z bud˝etu paƒ-
stwa.”;

15) w art. 46 uchyla si´ pkt 6; 

16) w art. 46a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, sà przekazy-
wane w sposób umo˝liwiajàcy pe∏ne i termi-
nowe wykonywanie zadania.”;

17) w art. 47:

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) programy s∏u˝àce rehabilitacji spo∏ecznej
i zawodowej, w szczególnoÊci adresowane
do osób niepe∏nosprawnych oraz do rodzin,
których cz∏onkami sà osoby niepe∏nospraw-
ne,”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, ze Êrodków Funduszu mogà
byç:

1) przekazywane instytucji wdra˝ajàcej
Êrodki na realizacj´ projektów na rzecz
osób niepe∏nosprawnych — na podsta-
wie umowy, która mo˝e byç zawarta na
okres d∏u˝szy ni˝ rok;

2) udzielane dotacje, po˝yczki oraz finanso-
wane odsetki od kredytów udzielonych
projektodawcom na realizacj´ progra-
mów — zgodnie z umowà okreÊlajàcà
w szczególnoÊci warunki korzystania
z tych form pomocy, zawartà z realizato-
rami programów.”,

c) uchyla si´ ust. 5;

18) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki Funduszu sà przekazywane przez Pe∏-
nomocnika:

1) samorzàdom wojewódzkim i powiatowym
na realizacj´ okreÊlonych zadaƒ lub rodza-
jów zadaƒ, na wyodr´bniony rachunek ban-
kowy — wed∏ug algorytmu;

2) podmiotom realizujàcym zadania zlecone
przez Pe∏nomocnika lub inne zadania wyni-
kajàce z ustawy — na podstawie zawartych
z nimi umów.”;

19) w art. 49:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Do wp∏at, 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 si´ odpowiednio, z zastrze˝e-
niem ust. 5a—5d oraz art. 49a i 49b, przepi-
sy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z póên. zm.30)), zwanej dalej „Ordy-
nacjà podatkowà”, z tym ˝e uprawnienia or-
ganów podatkowych okreÊlone w tej usta-
wie przys∏ugujà Pe∏nomocnikowi.

2. Pracodawcy dokonujà wp∏at na wyodr´b-
niony rachunek bankowy Funduszu, w ter-
minie do dnia 20 nast´pnego miesiàca po
miesiàcu, w którym zaistnia∏y okolicznoÊci
powodujàce powstanie obowiàzku wp∏at,
sk∏adajàc równoczeÊnie Pe∏nomocnikowi
deklaracje miesi´czne i roczne poprzez tele-
transmisje danych w formie dokumentu
elektronicznego wed∏ug wzoru ustalonego,
w drodze rozporzàdzenia, przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

3. Do egzekucji wp∏at stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji,
z tym ˝e tytu∏ wykonawczy wystawia Pe∏no-
mocnik. 

4. Od decyzji dotyczàcych wp∏at pracodawcy
przys∏uguje prawo wystàpienia z wnioskiem
do Pe∏nomocnika o ponowne rozpatrzenie
sprawy.”,

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Zaleg∏oÊci z tytu∏u wp∏at, odsetki za zw∏ok´

lub op∏ata prolongacyjna mogà byç uma-
rzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci decyzjà Pe∏no-
mocnika wy∏àcznie w przypadku ich ca∏ko-
witej nieÊciàgalnoÊci.”,

c) w ust. 5c zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Pe∏nomocnik, w drodze decyzji, na wniosek
pracodawcy, w przypadku uzasadnionym wa˝-
nym interesem pracodawcy lub interesem 
publicznym mo˝e:”;

20) art. 49a ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Pe∏nomocnik mo˝e z∏o˝yç wniosek o za∏o˝enie

ksi´gi wieczystej dla nieruchomoÊci d∏u˝nika
zalegajàcego z op∏atà z tytu∏u wp∏at, o których
mowa w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez Pe∏nomocnika dokumenty
stwierdzajàce istnienie nale˝noÊci z tytu∏u
wp∏at, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich
wysokoÊç sà podstawà wpisu hipoteki do ksi´-
gi wieczystej nieruchomoÊci stanowiàcej w∏as-
noÊç zobowiàzanego. Je˝eli nieruchomoÊç nie
posiada ksi´gi wieczystej, zabezpieczenie jest
dokonywane przez z∏o˝enie tych dokumentów
do zbioru dokumentów.”;

21) w art. 49b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa

w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej, jest wyda-
wany na wniosek Pe∏nomocnika nieodp∏at-
nie.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466 i Nr 131,
poz. 1075. 



Dziennik Ustaw Nr 157 — 12168 — Poz. 1241

22) w art. 49c zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Pe∏nomocnik jest uprawniony do nieodp∏atnego
korzystania z danych zgromadzonych:”;

23) uchyla si´ art. 49d;

24) uchyla si´ art. 50—53g;

25) w art. 54:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszty obs∏ugi wyodr´bnionego rachunku
bankowego Funduszu;”,

b) w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) wp∏aty do bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci
wydatków poniesionych w miesiàcu po-
przednim na koszty dzia∏alnoÊci Biura Ob-
s∏ugi Funduszu, o których mowa w art. 45
ust. 4 — w terminie do koƒca miesiàca.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o za-
trudnianiu osób pozbawionych wolnoÊci (Dz. U.
Nr 123, poz. 777, z póên. zm.31)) w art. 3 w ust. 2 uchy-
la si´ pkt 3.

Art. 35. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bank hipoteczny, udzielajàc kredytu jednostce 
samorzàdu terytorialnego, jak równie˝ nabywa-
jàc papiery wartoÊciowe emitowane przez jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego, jest obowiàza-
ny uzyskaç, na dzieƒ przyznania kredytu lub na-
bycia papierów wartoÊciowych, opini´ regional-
nej izby obrachunkowej o mo˝liwoÊci sp∏aty kre-
dytu lub wykupu papierów wartoÊciowych, o któ-
rej mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).”.

Art. 36. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.32)) art. 93b otrzymuje brzmienie:

„Art. 93b. Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje si´ odpo-
wiednio do ∏àczenia si´ i przekszta∏ceƒ 
samorzàdowych zak∏adów bud˝eto-
wych.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póên. zm.33)) w art. 8 w ust. 2 pkt 10a otrzy-
muje brzmienie:

„10a) koordynacj´ kontroli zarzàdczej i audytu we-
wn´trznego w jednostkach sektora finansów
publicznych;”.

Art. 38. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z póên. zm.34)) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà
brzmienie:

„2) zatrudnionych w urz´dach organów w∏adzy 
publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sàdach
i trybuna∏ach, wymienionych w art. 139
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

3) samorzàdowych jednostek bud˝etowych i samo-
rzàdowych zak∏adów bud˝etowych prowadzà-
cych gospodark´ finansowà na zasadach okreÊ-
lonych w ustawie wymienionej w pkt 2;”.

Art. 39. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzàdzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z póên. zm.35)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16) ochrony roszczeƒ pracowniczych w razie nie-
wyp∏acalnoÊci pracodawcy.”;

2) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 61. Uchwa∏a bud˝etowa jest podstawà sa-
modzielnej gospodarki finansowej woje-
wództwa.”;

3) uchyla si´ art. 62—66;

4) w art. 67: 

a) uchyla si´ ust. 1 i 2, 

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

z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817. 

32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466 i Nr 131,
poz. 1075.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68,
poz. 574 i Nr 77, poz. 649.

34) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802
i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r.
Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34,
poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711.

35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223,
poz. 1458.
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przekazanie województwu, w drodze usta-
wy, nowych zadaƒ wymaga zapewnienia ko-
niecznych Êrodków finansowych na ich re-
alizacj´ w postaci zwi´kszenia dochodów.”;

5) uchyla si´ art. 68 i art. 69;

6) uchyla si´ art. 71.

Art. 40. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z póên. zm.36)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodark´
finansowà na postawie uchwa∏y bud˝eto-
wej.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3;

2) uchyla si´ art. 52;

3) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Rada powiatu, okreÊlajàc tryb prac nad
projektem uchwa∏y bud˝etowej,
uwzgl´dnia w szczególnoÊci obowiàzki
powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
w toku prac nad tym projektem.”;

4) uchyla si´ art. 54 i art. 55;

5) w art. 56 uchyla si´ ust. 1 i 2;

6) uchyla si´ art. 57—59;

7) w art. 64 uchyla si´ ust. 2.

Art. 41. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.37)) w art. 47 w ust. 1
pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) do 5 dnia nast´pnego miesiàca — dla jednostek
bud˝etowych i samorzàdowych zak∏adów bud˝e-
towych;”.

Art. 42. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.38)) art. 10 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46,
47a, 47c, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137
ustawy o podatku dochodowym, stosuje
si´ odpowiednio do podatników op∏acajà-
cych rycza∏t od przychodów ewidencjono-
wanych.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póên.
zm.39)) uchyla si´ art. 52.

Art. 44. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z póên. zm.40)) w art. 25 § 1 otrzymuje
brzmienie: 

„§ 1. OdpowiedzialnoÊci posi∏kowej nie stosuje si´
wobec paƒstwowych jednostek bud˝etowych,
o których mowa w przepisach o finansach 
publicznych.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.41)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) paƒstwowa sfera bud˝etowa — rozumie si´
paƒstwowe jednostki bud˝etowe, które pro-
wadzà gospodark´ finansowà na zasadach

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505,
Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97,
Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111,
poz. 918 i Nr 131, poz. 1075.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r.
Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96,
poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202,
poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588
oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209,
poz. 1316.

39) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 53, poz. 311
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 8, poz. 39. 

41) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433,
Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254.
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okreÊlonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „usta-
wà o finansach publicznych”;”;

2) w art. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pracowników zatrudnionych w urz´dach or-
ganów w∏adzy publicznej, kontroli, ochrony
prawa oraz sàdach i trybuna∏ach, wymienio-
nych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych;”,

b) uchyla si´ pkt 2;

3) w art. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe, cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej,
etatowi cz∏onkowie samorzàdowych kolegiów
odwo∏awczych i kolegiów regionalnych izb ob-
rachunkowych, pracownicy Rzàdowego Cen-
trum Legislacji, eksperci Urz´du Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy prokura-
torscy, funkcjonariusze S∏u˝by Celnej, cz∏onko-
wie s∏u˝by zagranicznej nieb´dàcy cz∏onkami
korpusu s∏u˝by cywilnej,”; 

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Podstaw´ do okreÊlenia wynagrodzeƒ
w roku bud˝etowym dla pracowników,
o których mowa w art. 5, stanowià wyna-
grodzenia z roku poprzedniego, zwalory-
zowane Êredniorocznym wskaênikiem
wzrostu wynagrodzeƒ ustalonym w usta-
wie bud˝etowej, oraz dodatkowe wyna-
grodzenie roczne, wyp∏acane na podsta-
wie odr´bnych przepisów.”;

5) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârednioroczne wskaêniki wzrostu wynagro-
dzeƒ dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 2,
sà corocznie przedmiotem negocjacji w ra-
mach Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych.”; 

6) w art. 9 uchyla si´ ust. 3.

Art. 46. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z póên. zm.42))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) paƒstwowych jednostek organizacyjnych
posiadajàcych osobowoÊç prawnà, które
nie sà jednoczeÊnie podmiotami, o których
mowa w pkt 8 i 9, oraz nie sà szko∏ami wy˝-
szymi,”

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) agencji paƒstwowych, bez wzgl´du na ich
form´ organizacyjno-prawnà, w tym agencji
wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240),”,

c) uchyla si´ pkt 11,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) paƒstwowych jednostek bud˝etowych,
z wyjàtkiem organów administracji publicz-
nej i organów wymiaru sprawiedliwoÊci
oraz podmiotów, których kierownicy podle-
gajà przepisom ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U.
Nr 20, poz. 101, z póên. zm.43)),”,

e) uchyla si´ pkt 13;

2) w art. 2 pkt 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1) kierowników jednostek organizacyjnych wy-
mienionych w art. 1 pkt 1—10 i 12, a w szcze-
gólnoÊci dyrektorów, prezesów, tymczaso-
wych kierowników, zarzàdców komisarycz-
nych i osób zarzàdzajàcych na podstawie
umów cywilnoprawnych,

2) zast´pców kierowników jednostek organiza-
cyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1—10 i 12,
a w szczególnoÊci zast´pców dyrektorów i wi-
ceprezesów,

3) cz∏onków organów zarzàdzajàcych jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art. 1
pkt 1—10 i 12, a w szczególnoÊci cz∏onków za-
rzàdów,

4) g∏ównych ksi´gowych jednostek organizacyj-
nych wymienionych w art. 1 pkt 1—10 i 12,”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem w∏aÊciwym do ustalania wynagro-
dzenia miesi´cznego osób, o których mowa
w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienio-
nych w art. 1 pkt 1—4, pkt 8—10 i 12, oraz
osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest or-
gan za∏o˝ycielski lub organ w∏aÊciwy do repre-
zentowania Skarbu Paƒstwa lub jednostki 
samorzàdu terytorialnego w podmiocie albo
organ, który utworzy∏ lub nadzoruje dany pod-
miot, albo któremu podlega podmiot wymie-
niony w art. 1 pkt 1—4, 8—10 i 12, lub osoba,
o której mowa w art. 2 pkt 10.”;

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

z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535
i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

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

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,
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, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417, z 2008 r. Nr 214, poz. 1345 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254 i Nr 56, poz. 459.
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4) w art. 8:

a) w pkt 5 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„5) dla osób zatrudnionych w podmiotach,
o których mowa w art. 1 pkt 8—10:”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dla osób zatrudnionych w podmiotach,
o których mowa w art. 1 pkt 12 — trzykrot-
noÊci,”;

5) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nagrod´ rocznà osobom wymienionym
w art. 2 pkt 2—4, zatrudnionym w podmiotach,
o których mowa w art. 1 pkt 1—10 i 12, przy-
znaje organ lub osoba w∏aÊciwe dla tych osób
w sprawach czynnoÊci z zakresu prawa pra-
cy.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-
tów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz
z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w art. 13 pkt 7 otrzymuje
brzmienie:

„7) uchwa∏y bud˝etowe gminy, powiatu i wojewódz-
twa oraz sprawozdanie z wykonania bud˝etu
gminy, powiatu i województwa;”.

Art. 48. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebu-
dowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 67, poz. 570) w art. 5 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. W celu realizacji programu:

1) mogà byç zawierane umowy wieloletnie, do
których nie stosuje si´ przepisu art. 46 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 143 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.44));

2) nie stosuje si´ art. 12 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
w zakresie koniecznoÊci uzgadniania z mini-

strem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa
decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych
jednostek bud˝etowych, w przypadku gdy
mienie to jest przekazywane mi´dzy jednost-
kami bud˝etowymi Ministerstwa Obrony Na-
rodowej.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.45)) w art. 178 § 4 otrzymuje
brzmienie:

„§ 4. Projekt planów dochodów i wydatków sàdów
powszechnych sporzàdzony w trybie okreÊlo-
nym w przepisach § 1—3 Minister Sprawiedli-
woÊci przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych w celu w∏àczenia
tego projektu do projektu ustawy bud˝etowej,
na zasadach okreÊlonych art. 139 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”.

Art. 50. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajo-
wej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082,
z póên. zm.46)) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony
przez Rad´ Przewodniczàcy Rady przekazuje 
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych, w celu w∏àczenia tego projektu do
projektu ustawy bud˝etowej, na zasadach okreÊ-
lonych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).”;

Art. 51. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàd-
kowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.47)) uchy-
la si´ art. 13.

Art. 52. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.48)) uchyla
si´ art. 9a.

Art. 53. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sà-
dzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z póên.
zm.49)) uchyla si´ art. 71.

———————
44) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.
45) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,

poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376,
Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4,
Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

46) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 136, poz. 959 i Nr 227, poz. 1680,
z 2008 r. Nr 72, poz. 427 i Nr 96, poz. 621 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 157 i Nr 54, poz. 440.

47) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.

48) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428 oraz z 2009 r. Nr 85,
poz. 716 i Nr 98, poz. 817.

49) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459.
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Art. 54. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94,
z póên. zm.50)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) Êrodki publiczne — Êrodki publiczne w rozu-
mieniu przepisów o finansach publicznych;”;

2) po art. 38b dodaje si´ art. 38c w brzmieniu:

„Art. 38c. 1. Inwestycje obejmujàce linie kolejowe
sà prowadzone w ramach programu
wieloletniego w rozumieniu przepi-
sów o finansach publicznych.

2. Program wieloletni okreÊla rzeczowy
i finansowy zakres planowanych in-
westycji kolejowych, na okres nie
krótszy ni˝ 3 lata. Program wieloletni
obejmuje wszystkie inwestycje reali-
zowane z wykorzystaniem Êrodków
finansowych, których dysponentem
jest minister w∏aÊciwy do spraw
transportu. Program wieloletni za-
wiera w szczególnoÊci harmonogram
przygotowania i realizacji poszczegól-
nych inwestycji z podzia∏em na rocz-
ne etapy oraz wskazuje wszystkie êró-
d∏a finansowania inwestycji. W pro-
gramie wieloletnim wskazuje si´, czy
dana inwestycja dotyczy linii kolejo-
wej o znaczeniu paƒstwowym oraz
czy dana inwestycja jest wspó∏finan-
sowana ze Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu Unii Europejskiej.

3. W terminie do koƒca maja ka˝dego
roku minister w∏aÊciwy do spraw
transportu sk∏ada Radzie Ministrów
sprawozdanie z wykonania programu
wieloletniego.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.51)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacji — rozumie si´ przez to dotacj´ w rozu-
mieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);”;

2) w art. 5 w ust. 4 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Zlecanie realizacji zadaƒ publicznych, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 — jako zadaƒ zleconych w ro-
zumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 149

ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych — mo˝e mieç for-
my:”;

3) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizacje pozarzàdowe, podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyj-
ne podleg∏e organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane, przyjmujàc zlece-
nie realizacji zadania publicznego w trybie
okreÊlonym w art. 11 ust. 2, zobowiàzujà si´
do wykonania zadania w zakresie i na zasa-
dach okreÊlonych w umowie, odpowiednio
o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji
zadania, sformu∏owanej z uwzgl´dnieniem
art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ ad-
ministracji publicznej zobowiàzuje si´ do prze-
kazania na realizacj´ zadania odpowiednich
Êrodków publicznych w formie dotacji.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o ter-
minach zap∏aty 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) w art. 4 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:

„4) umów, których stronami sà wy∏àcznie podmioty
zaliczane do sektora finansów publicznych w ro-
zumieniu przepisów o finansach publicznych.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên.
zm. 52)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacji — oznacza to dotacj´ w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych;”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Centrum integracji spo∏ecznej, zwane dalej
„Centrum”, realizuje reintegracj´ zawodowà
i spo∏ecznà przez nast´pujàce us∏ugi:”;

b) uchyla si´ ust. 3;

3) art. 8a otrzymuje brzmienie:

„Art. 8a. Do finansowania utworzenia Centrum
przez organizacj´ pozarzàdowà, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2
lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, nie stosuje
si´ art. 221 ust. 2—4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”.

Art. 58. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z póên.
zm.53)) w art. 54a w ust. 1 uchyla si´ pkt 2.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817
i Nr 115, poz. 966. 

51) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 22, poz. 120.

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

z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2007 r. Nr 115, poz. 793 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 91, poz. 742 i Nr 97, poz. 800.

53) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191,
poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591 i Nr 98, poz. 817.
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Art. 59. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z póên. zm.54)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki
bud˝etowe oraz wp∏aty od gminnych zak∏a-
dów bud˝etowych;”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jed-
nostki bud˝etowe oraz wp∏aty od powiato-
wych zak∏adów bud˝etowych;”;

3) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jed-
nostki bud˝etowe oraz wp∏aty od wojewódz-
kich zak∏adów bud˝etowych;”;

4) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozliczenie i zwrot dotacji z bud˝etu paƒstwa,
o której mowa w ust. 2 pkt 2, nast´puje na za-
sadach okreÊlonych w przepisach o finansach
publicznych.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121,
poz. 842, z póên. zm.55)) po art. 31 dodaje si´ art. 31a
w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Niezale˝nie od op∏at, o których mowa
w art. 30—31, wojewódzkie inspektora-
ty weterynarii mogà pozyskiwaç Êrodki
finansowe z tytu∏u sprzeda˝y us∏ug zle-
conych, w szczególnoÊci w zakresie:

1) badaƒ laboratoryjnych i innych czyn-
noÊci dotyczàcych oceny jakoÊci
zdrowotnej i bezpieczeƒstwa zdro-
wotnego;

2) prowadzenia szkoleƒ i egzaminów.

2. Ârodki pochodzàce z wykonywanych
przez wojewódzkie inspektoraty wetery-
narii us∏ug, o których mowa w ust. 1,
stanowià dochody bud˝etu paƒstwa.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.56)) w art. 4 w pkt 12 kropk´ za-
st´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmie-
niu:

„13) zamówieƒ udzielanych instytucji gospodarki
bud˝etowej przez organ administracji rzàdowej
wykonujàcy funkcje organu za∏o˝ycielskiego tej
instytucji, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujà-
ce warunki: 

a) zasadnicza cz´Êç dzia∏alnoÊci instytucji 
gospodarki bud˝etowej dotyczy wykonywa-
nia zadaƒ publicznych na rzecz tego organu
administracji rzàdowej, 

b) organ administracji rzàdowej sprawuje nad
instytucjà gospodarki bud˝etowej kontrol´
odpowiadajàcà kontroli sprawowanej nad
w∏asnymi jednostkami nieposiadajàcymi
osobowoÊci prawnej, w szczególnoÊci pole-
gajàcà na wp∏ywie na decyzje strategiczne
i indywidualne dotyczàce zarzàdzania spra-
wami instytucji, 

c) przedmiot zamówienia nale˝y do zakresu
dzia∏alnoÊci podstawowej instytucji gospo-
darki bud˝etowej okreÊlonego zgodnie
z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).”.

Art. 62. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z póên.
zm.57)) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli Êrodki przeznaczone na dotacj´, o której
mowa w ust. 1, pochodzà z programów rzàdo-
wych, programów resortowych lub z po˝yczek,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), wysokoÊç dotacji mo-
˝e przekroczyç 50 % kosztów realizacji zadania.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Op∏aty, o których mowa w ust. 3, sà dochodami
bud˝etu paƒstwa albo przychodami instytucji gos-
podarki bud˝etowej, o ile instytucja ta zostanie
utworzona zgodnie z art. 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), i sà przeznaczone na
tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycz-
nej i edukacyjnej parku narodowego oraz na
ochron´ przyrody. Op∏aty pobierane za wst´p do
parku narodowego, w wysokoÊci 15 % wp∏ywów
za ka˝dy kwarta∏, przeznacza si´ na dofinansowa-
nie dzia∏alnoÊci ratowniczej specjalistycznych or-
ganizacji ratowniczych — Górskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzaƒskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzia∏ajà-
cych na terenie danego parku narodowego.”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1419 i 1429 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458 i Nr 115, poz. 966.

55) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. 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. 97 i Nr 20, poz. 105.

56) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101,
Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590
i Nr 92, poz. 753. 
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Art. 64. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z póên. zm.58)) w art. 5 w pkt 41 lit. c otrzy-
muje brzmienie:

„c) paƒstwowà jednostk´ bud˝etowà, o której mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), tworzonà i nadzorowanà przez Mini-
stra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Ministra SprawiedliwoÊci
lub Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, posiadajàcà w strukturze organizacyjnej am-
bulatorium, ambulatorium z izbà chorych lub le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej,”.

Art. 65. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialnoÊci 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. OkreÊlenia zawarte w dziale II: „finanse
publiczne”, „Êrodki publiczne”, „jednost-
ka sektora finansów publicznych”, 
„bud˝et”, „plan finansowy”, „wydatek”,
„dotacja”, „rezerwa”, „sprawozdanie
z wykonania procesów gromadzenia Êrod-
ków publicznych i ich rozdysponowania”
oraz „kontrola zarzàdcza” majà znaczenie
nadane im w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).”;

2) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niedokonanie wp∏aty do bud˝etu w nale˝nej
wysokoÊci dochodów przez jednostk´ bud˝e-
towà, nadwy˝ki Êrodków obrotowych przez za-
k∏ad bud˝etowy albo nadwy˝ki Êrodków finan-
sowych przez agencj´ wykonawczà lub nieter-
minowe dokonanie tej wp∏aty.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest przeznaczenie dochodów
uzyskiwanych przez jednostk´ bud˝etowà
na wydatki ponoszone w tej jednostce.”;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest dokonanie zmiany w bud-
˝ecie lub planie, stanowiàcym podstaw´
gospodarki finansowej jednostki sektora
finansów publicznych, bez upowa˝nienia
albo z przekroczeniem zakresu upowa˝-
nienia.”;

5) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest przeznaczenie Êrodków
rezerwy na inny cel ni˝ okreÊlony w de-
cyzji o ich przyznaniu.”;

6) w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niesporzàdzenie lub nieprzekazanie w termi-
nie sprawozdania z wykonania procesów gro-
madzenia Êrodków publicznych i ich rozdyspo-
nowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu
danych niezgodnych z danymi wynikajàcymi
z ewidencji ksi´gowej.”;

7) dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest zaniechanie prowadze-
nia audytu wewn´trznego w jednostce
sektora finansów publicznych do tego
zobowiàzanej, wskutek niezatrudniania
audytora wewn´trznego albo niezawie-
rania umowy z us∏ugodawcà.”;

8)  w art. 93 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:

„4a) komisja sta∏a organu stanowiàcego samo-
rzàdu terytorialnego,”;

9) u˝yte w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2,
art. 17 ust. 7 i art. 17a ust. 5, w ró˝nej liczbie i przy-
padku, wyrazy „kontrola finansowa” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyra-
zami „kontrola zarzàdcza”.

Art. 66. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´-
zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,
poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. ¸àczna kwota dotacji przyznanych w kolej-
nych latach na dofinansowanie inwestycji,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, niepocho-
dzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej, nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 90 % planowanej
wartoÊci kosztorysowej inwestycji.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacje podmiotowe, o których mowa
w ust. 2, mogà otrzymywaç organizacje
mniejszoÊci lub majàce istotne znaczenie
dla kultury mniejszoÊci instytucje kulturalne.
Przepis art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) stosuje si´ odpowied-
nio.”;

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organy w∏adzy publicznej sà obowiàzane
podejmowaç odpowiednie Êrodki w celu
wspierania dzia∏alnoÊci zmierzajàcej do za-
chowania i rozwoju j´zyka, o którym mowa
w art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 3a oraz
ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118,
poz. 989. 
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Art. 67. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada-
nia 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)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostek bud˝etowych i samorzàdowych za-
k∏adów bud˝etowych,”;

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ponadsektorowy projekt informatyczny, który
ma byç realizowany w okresie d∏u˝szym ni˝
rok, mo˝e byç ustanowiony jako program wie-
loletni w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych.”;

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw dzia∏u administra-
cji rzàdowej, którego dotyczy sektorowy pro-
jekt informatyczny, po zasi´gni´ciu opinii 
ministra w∏aÊciwego do spraw informatyzacji,
mo˝e wystàpiç z wnioskiem do Rady Mini-
strów o ustanowienie sektorowego projektu
informatycznego, który ma byç realizowany
w okresie d∏u˝szym ni˝ rok, jako programu
wieloletniego w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych.”.

Art. 68. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.59)) po art. 188 dodaje si´ art. 188a
w brzmieniu:

„Art. 188a. 1. Podr´czniki akademickie mogà byç do-
finansowywane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego.

2. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa
ustali dotacje przedmiotowe do pod-
r´czników akademickich, minister w∏a-
Êciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
ustala, w drodze rozporzàdzenia, staw-
ki oraz okreÊla szczegó∏owy sposób
oraz tryb udzielania i rozliczania dota-
cji, majàc na wzgl´dzie u∏atwienie stu-
dentom dost´pu do materia∏ów dydak-
tycznych.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708, z póên. zm.60)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostki sektora finansów publicznych w ro-
zumieniu przepisów o finansach publicz-
nych;”;

2) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontroli w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, podlegajà osoby pe∏niàce funkcje
publiczne, jednostki sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych otrzymujàce Êrodki 
publiczne, a tak˝e przedsi´biorcy.”.

Art. 70. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro-
nie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 125,
poz. 1035) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdzia∏ 4

Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeƒ 
pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych

Âwiadczeƒ Pracowniczych”;

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Przekazanie Êrodków finansowych
Funduszu na wyp∏at´ Êwiadczeƒ, a tak-
˝e wyp∏ata Êwiadczeƒ ze Êrodków Fun-
duszu, powoduje z mocy prawa przej-
Êcie na marsza∏ka województwa, dzia-
∏ajàcego w imieniu dysponenta Fun-
duszu, roszczenia wobec pracodawcy,
likwidatora lub innej osoby zarzàdzajà-
cej majàtkiem pracodawcy lub rosz-
czenia do masy upad∏oÊci o zwrot wy-
p∏aconych Êwiadczeƒ.

2. Przy dochodzeniu zwrotu wyp∏aco-
nych Êwiadczeƒ roszczenia nale˝ne
Funduszowi korzystajà z takiej samej
ochrony prawnej, jakà odr´bne przepi-
sy przewidujà dla nale˝noÊci za prac´.

3. Dysponent Funduszu mo˝e na wnio-
sek marsza∏ka województwa okreÊliç
warunki zwrotu wyp∏aconych Êwiad-
czeƒ, jak równie˝ odstàpiç w ca∏oÊci
lub w cz´Êci od dochodzenia zwrotu
wyp∏aconych Êwiadczeƒ i naliczonych,
a niesp∏aconych odsetek od nietermi-
nowych p∏atnoÊci, gdy dochodzi zwro-
tu lub prowadzi post´powanie egzeku-
cyjne w stosunku do osób fizycznych
nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, pracodawców, którzy trwale
zaprzestali prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej z uwagi na pozostawa-
nie w stanie likwidacji lub upad∏oÊci,
je˝eli podj´cie takiej decyzji przez dys-
ponenta Funduszu:

1) prowadzi do odzyskania zwrotu
wy˝szej kwoty ni˝ gdyby takiej de-
cyzji nie podj´to lub

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

z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68,
poz. 584.

60) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 105, poz. 880.
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2) dochodzenie zwrotu jest zwiàzane
z poniesieniem kosztów znacznie
przewy˝szajàcych wysokoÊç docho-
dzonej kwoty, lub

3) w przypadku osób fizycznych — gdy
osoba ta wyka˝e, ˝e ze wzgl´du na
stan majàtkowy i sytuacj´ rodzinnà,
w tym uzyskiwanie dochodu unie-
mo˝liwiajàcego sp∏acenie nale˝no-
Êci Funduszowi, nie jest w stanie
sp∏aciç nale˝noÊci jednorazowo lub
w ca∏oÊci, poniewa˝ spowodowa∏o-
by to zbyt dotkliwe skutki dla niej
i jej rodziny, w szczególnoÊci pozba-
wi∏oby t´ osob´ i jej rodzin´ mo˝li-
woÊci zaspokojenia niezb´dnych
potrzeb ˝yciowych.

4. Dysponent Funduszu mo˝e tak˝e,
w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w bezpoÊrednio obowiàzujàcych ak-
tach prawa wspólnotowego dotyczà-
cych pomocy w ramach zasady de mi-
nimis, okreÊliç warunki zwrotu wyp∏a-
conych Êwiadczeƒ, gdy dochodzi
zwrotu lub prowadzi post´powanie
egzekucyjne w stosunku do pracodaw-
ców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà zmierzajàcà do zaspokojenia
wierzycieli w ramach trwajàcego pro-
cesu likwidacyjnego albo post´powa-
nia upad∏oÊciowego, w tym szczegól-
nie w przypadku upad∏oÊci obejmujà-
cej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika, je˝eli
okreÊlenie warunków zwrotu nale˝no-
Êci Funduszu, polegajàce w szczegól-
noÊci na wyra˝eniu zgody na sp∏at´
nale˝noÊci w ratach lub na sp∏at´ na-
le˝noÊci w ratach z jednoczesnym za-
wieszeniem na czas zwrotu naliczania
odsetek, prowadzi do odzyskania
zwrotu wy˝szej kwoty ni˝ gdyby dys-
ponent Funduszu dochodzi∏ sp∏aty na-
le˝noÊci jednorazowo w pe∏nej jej wy-
sokoÊci.

5. Dysponent Funduszu mo˝e umorzyç
nale˝noÊç w ca∏oÊci lub w cz´Êci
w przypadkach ca∏kowitej jej nieÊcià-
galnoÊci, na wniosek marsza∏ka woje-
wództwa, gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszcze-
nie, ˝e w post´powaniu egzekucyj-
nym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji
nale˝noÊci lub

2) osoba fizyczna zmar∏a, nie pozosta-
wiajàc ˝adnego majàtku, lub pozo-
stawi∏a ruchomoÊci niepodlegajàce
egzekucji na podstawie odr´bnych
przepisów i jednoczeÊnie nie ma
spadkobierców innych ni˝ Skarb
Paƒstwa lub jednostka samorzàdu
terytorialnego, lub

3) osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, której odr´bna ustawa

przyznaje zdolnoÊç prawnà, zosta∏a
wykreÊlona z w∏aÊciwego rejestru,
przy jednoczesnym braku majàtku,
z którego mo˝na by egzekwowaç
nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç nie
przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie, lub

4) sàd upad∏oÊciowy wyda∏ postano-
wienie, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 4 lub 5, lub o którym mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.

6. Dysponent Funduszu umarza nale˝-
noÊç w ca∏oÊci, gdy post´powanie eg-
zekucyjne zosta∏o umorzone w ca∏oÊci
z urz´du.

7. Ca∏kowita nieÊciàgalnoÊç zachodzi
równie˝ w przypadku, gdy osoba
prawna lub jednostka organizacyjna,
o których mowa w ust. 5 pkt 3, pomi-
mo niewykreÊlenia z w∏aÊciwego reje-
stru, faktycznie nie istnieje.

8. W razie wystàpienia przes∏anek, o któ-
rych mowa w ust. 3—7, marsza∏ek
wnioskuje do dysponenta Funduszu
o okreÊlenie warunków zwrotu, odstà-
pienie od dochodzenia zwrotu, umo-
rzenie. 

9. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do
wyp∏aty Êwiadczeƒ w przypadkach,
o których mowa w art. 17 ust. 1.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres informacji zawar-
tych we wniosku, o którym mowa
w ust. 8, majàc na uwadze koniecznoÊç
zapewnienia prawid∏owoÊci i szybko-
Êci post´powania.”;

3) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celo-
wym.”;

4) w art. 25 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymienione w ust. 1 i 2 dochody i przychody
sà przekazywane na rachunek bankowy Fun-
duszu.”;

5) w art. 27 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dysponent Funduszu przekazuje na wyodr´b-
niony rachunek bankowy samorzàdu woje-
wództwa Êrodki Funduszu na realizacj´ zadaƒ
zwiàzanych z zaspokojeniem roszczeƒ pracow-
niczych, a tak˝e dochodzeniem ich zwrotu
w zakresie i na zasadach okreÊlonych w usta-
wie, Êrodki na sfinansowanie kosztów zatrud-
nienia osób, o których mowa w art. 31 ust. 3,
oraz na sfinansowanie kosztów obs∏ugi zwià-
zanych z realizacjà zadaƒ.

4. Ârodki Funduszu przekazywane na rachunek
bankowy mogà byç wykorzystywane wy∏àcz-
nie na zadania okreÊlone w ust. 3.”;
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6) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, zakres in-
formacji dotyczàcych gospodarki Êrod-
kami Funduszu, przekazywanych przez
marsza∏ków województw dysponento-
wi Funduszu, oraz terminy ich przekazy-
wania, majàc na uwadze koniecznoÊç
zapewnienia prawid∏owej gospodarki
Êrodkami Funduszu.”;

7) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poboru sk∏adek na Fundusz dokonuje Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w okresach mie-
si´cznych, ∏àcznie ze sk∏adkami na ubezpiecze-
nia spo∏eczne, a kwoty pobrane tytu∏em sk∏a-
dek przekazuje na rachunek Funduszu w termi-
nie do 15 dnia nast´pnego miesiàca.”;

8) tytu∏ rozdzia∏u 7 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdzia∏ 7

Zadania w∏adzy publicznej”;

9) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. OkreÊlone w ustawie zadania z zakresu
ochrony roszczeƒ pracowniczych reali-
zuje minister w∏aÊciwy do spraw pracy
oraz marsza∏kowie województw przy
pomocy Wojewódzkich Urz´dów Pra-
cy.

2. Marsza∏kowie województw sporzàdza-
jà corocznie, w terminach okreÊlonych
przez dysponenta Funduszu, wk∏ady
do planów finansowych.

3. Marsza∏kowie województw otrzymujà
Êrodki na wynagrodzenia pracowni-
ków wykonujàcych zadania w zakresie
ochrony roszczeƒ pracowniczych oraz
na pozosta∏e koszty obs∏ugi na podsta-
wie limitów okreÊlonych przez dyspo-
nenta funduszu w oparciu o plan 
finansowy Funduszu.”;

10) uchyla si´ art. 32—38;

11) po art. 39 dodaje si´ rozdzia∏ 7a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 7a

Kontrola

Art. 39a. 1. Dysponent Funduszu mo˝e przepro-
wadzaç u marsza∏ka województwa
kontrole w zakresie:

1) wydatkowania Êrodków Funduszu
zgodnie z przeznaczeniem;

2) przestrzegania zasad i trybu wydat-
kowania Êrodków Funduszu;

3) w∏aÊciwego dokumentowania oraz
rozliczania otrzymanych i wydatko-
wanych Êrodków Funduszu;

4) prawid∏owoÊci dochodzenia rosz-
czeƒ na rzecz Funduszu;

5) prawid∏owoÊci wykonania planu 
finansowego.

2. Kontrolowany jest obowiàzany udo-
st´pniç wszelkie dokumenty i udzielaç
wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakre-
sem kontroli.

Art. 39b. 1. CzynnoÊci, o których mowa w art. 39a,
w imieniu i z upowa˝nienia dysponen-
ta Funduszu przeprowadza pracownik
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏a-
Êciwego do spraw pracy, zwany dalej
„kontrolerem”. 

2. Kontroler, przeprowadzajàc czynnoÊci,
o których mowa w art. 39a, jest obo-
wiàzany do okazania legitymacji s∏u˝-
bowej oraz imiennego upowa˝nienia
wskazujàcego marsza∏ka wojewódz-
twa, którego czynnoÊci te dotyczà.

Art. 39c. 1. Dysponent Funduszu w wyniku prze-
prowadzonych przez kontrolera czyn-
noÊci, o których mowa w art. 39a, mo-
˝e przekazaç marsza∏kowi wojewódz-
twa zalecenia.

2. Marsza∏ek województwa, u którego
przeprowadzono czynnoÊci kontrolne,
mo˝e, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania zaleceƒ, zg∏osiç do nich zastrze-
˝enia.

3. Dysponent Funduszu ustosunkowuje
si´ do zastrze˝eƒ w terminie 14 dni od
dnia ich dor´czenia.

4. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez
dysponenta Funduszu zastrze˝eƒ mar-
sza∏ek województwa, w terminie
30 dni od dnia otrzymania informacji
o nieuwzgl´dnieniu zastrze˝eƒ, jest
obowiàzany do powiadomienia dys-
ponenta Funduszu o realizacji zaleceƒ.

5. W przypadku uwzgl´dnienia przez dys-
ponenta Funduszu zastrze˝eƒ marsza-
∏ek województwa, w terminie 30 dni,
jest obowiàzany do powiadomienia
dysponenta Funduszu o realizacji zale-
ceƒ, o których mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z zastrze˝eƒ.

Art. 39d. 1. Dysponent Funduszu mo˝e na∏o˝yç na
marsza∏ka województwa odpowie-
dzialnego za nierealizowanie zaleceƒ,
o których mowa w art. 39c, lub nie-
udzielanie wyjaÊnieƒ i informacji,
o których mowa w art. 39a ust. 2, kar´
pieni´˝nà w wysokoÊci do trzykrotne-
go miesi´cznego jego wynagrodzenia,
wyliczonego na podstawie wynagro-
dzenia za ostatnie 3 miesiàce poprze-
dzajàce miesiàc, w którym na∏o˝ono
kar´, niezale˝nie od innych Êrodków
przewidzianych przepisami prawa.

2. Kar´ pieni´˝nà wymierza dysponent
Funduszu w drodze decyzji admini-
stracyjnej, bioràc pod uwag´ rozmiar,
stopieƒ i spo∏ecznà szkodliwoÊç
stwierdzonych uchybieƒ.
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3. Od kary pieni´˝nej nieuiszczonej w ter-
minie pobiera si´ odsetki ustawowe.

4. Egzekucja kary pieni´˝nej wraz z od-
setkami za zw∏ok´ nast´puje w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.”;

12) u˝yte 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 ró˝nym przypadku wyrazy „kie-
rownik Biura Terenowego Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych” zast´puje
si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „marsza∏ek województwa”.

Art. 71. W ustawie z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r.
o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz
z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Ârodki na finansowanie p∏atnoÊci

w ramach wspólnej polityki rolnej
w cz´Êci podlegajàcej refundacji ze
Êrodków EFRG oraz EFRROW sà prze-
kazywane agencji p∏atniczej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej EFRG sà przekazy-
wane agencji p∏atniczej na podstawie
zapotrzebowania sk∏adanego przez
agencj´ p∏atniczà.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej EFRROW sà prze-
kazywane agencji p∏atniczej na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju wsi, sporzàdzony na podstawie
zapotrzebowania sk∏adanego przez
agencj´ p∏atniczà.

4. Ârodki na finansowanie p∏atnoÊci
w ramach wspólnej polityki rolnej
w cz´Êci wspó∏finansowania krajowe-
go sà przekazywane agencji p∏atniczej
w formie dotacji celowej przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi
lub ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych na podstawie zapo-
trzebowania sk∏adanego przez agencj´
p∏atniczà.

5. Minister Finansów w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw roz-
woju wsi i ministrem w∏aÊciwym do
spraw rynków rolnych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki i tryb
przekazywania na rachunek bankowy
agencji p∏atniczej Êrodków, o których
mowa w ust. 2, oraz sposób post´po-
wania ze Êrodkami odzyskanymi od
beneficjentów pomocy w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, majàc na
wzgl´dzie dochowanie terminów do-
konywania p∏atnoÊci oraz prawid∏owe
gospodarowanie Êrodkami publiczny-
mi.”;

2) w art. 10a w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Ârodki z bud˝etu paƒstwa na wyprzedzajàce 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszo-
nych na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, mogà byç przekazywane przez w∏aÊci-
wego dysponenta w formie dotacji celowej, o któ-
rej mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240), do wysokoÊci:”.

Art. 72. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o likwidacji niepodj´tych depozytów (Dz. U. Nr 208,
poz. 1537) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostkà sektora finansów publicznych jest jed-
nostka wymieniona w art. 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240);”.

Art. 73. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712) w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Porozumienie lub umowa, o których mowa
w ust. 1, zawierajà elementy okreÊlone w przepi-
sach o finansach publicznych dotyczàcych umo-
wy o dofinansowanie projektu oraz okreÊlajà
w szczególnoÊci:

1) zadania instytucji wdra˝ajàcej obj´te dofinan-
sowaniem Êrodkami programu operacyjnego;

2) kwot´ dofinansowania;

3) warunki przekazania Êrodków;

4) sposób wykonywania przez instytucj´ zarzà-
dzajàcà lub instytucj´ poÊredniczàcà nadzoru
nad prawid∏owoÊcià wykorzystania przekaza-
nych Êrodków.”.

Art. 74. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z póên. zm.61)) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. WysokoÊç rocznych dotacji celowych, w ro-
zumieniu przepisów o finansach publicz-
nych, przekazywanych z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w art. 45 ust. 2 pkt 7, jest ustalana w usta-
wie bud˝etowej w cz´Êci bud˝etu paƒstwa,
której dysponentem jest Prezes Urz´du.”.

Art. 75. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o Na-
rodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (Dz. U. Nr 115,
poz. 789) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatkowanie Êrodków publicznych przez Cen-
trum jest dokonywane w szczególnoÊci zgodnie
z przepisami o finansach publicznych oraz z prze-
pisami niniejszej ustawy.”.

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

z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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Art. 76. W ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwa-
lencie pieni´˝nym z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´-
gla dla osób uprawnionych z przedsi´biorstw robót
górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031) w art. 2
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacja — dotacj´ w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych.”.

Art. 77. W ustawie z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700) w art. 26
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, pobierane przez
organ administracji:

1) rzàdowej — stanowià dochód bud˝etu paƒ-
stwa;

2) samorzàdowej — stanowià dochód w∏asny
jednostek samorzàdu terytorialnego.”.

Art. 78. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) urz´dach gmin, jednostkach pomocniczych
gmin, gminnych jednostkach bud˝etowych
i samorzàdowych zak∏adach bud˝etowych;

4) biurach (ich odpowiednikach) zwiàzków jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz samorzà-
dowych zak∏adów bud˝etowych utworzonych
przez te zwiàzki;”;

2) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta
lub marsza∏ek okreÊli, w drodze zarzàdzenia,
maksymalne miesi´czne wynagrodzenie kie-
rowników i zast´pców kierowników jednostek
bud˝etowych oraz samorzàdowych zak∏adów
bud˝etowych.”.

Art. 79. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
Nr 223, poz. 1459) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) inwestor — w∏aÊciciela lub zarzàdc´ budynku, lo-
kalnej sieci ciep∏owniczej lub lokalnego êród∏a
ciep∏a, z wy∏àczeniem jednostek bud˝etowych
i samorzàdowych zak∏adów bud˝etowych;”.

Art. 80. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) jednostkach bud˝etowych obs∏ugujàcych paƒ-
stwowe fundusze celowe, których dysponen-
tami sà organy administracji rzàdowej.”;

2) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach realizacji strategii zarzàdzania zaso-
bami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej oraz w celu
wdro˝enia standardów, wytycznych i zasad,
o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek
Szefa S∏u˝by Cywilnej, dysponuje, w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
Êrodkami z rezerwy bud˝etowej na moderniza-
cj´ s∏u˝by cywilnej, utworzonej w ustawie bud-
˝etowej.”;

3) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 uchyla si´ lit. i;

4) w art. 160 uchyla si´ pkt 4.

Art. 81. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o kon-
cesji na roboty budowlane lub us∏ugi (Dz. U. Nr 19,
poz. 101) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) paƒstwowe jednostki bud˝etowe;”.

Art. 82. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzie-
laniu przez Skarb Paƒstwa wsparcia instytucjom 
finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do emisji skarbowych papierów wartoÊcio-
wych, o których mowa w niniejszej ustawie,
nie stosuje si´ przepisów art. 95—97 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. WartoÊç nominalnà zobowiàzaƒ z tytu∏u wy-
emitowanych skarbowych papierów warto-
Êciowych, o których mowa w niniejszej usta-
wie, zalicza si´ do d∏ugu Skarbu Paƒstwa,
zgodnie z ustawà z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.”.

Art. 83. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o fun-
duszu so∏eckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w art. 1
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”.

Art. 84. W ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r.
o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora ry-
backiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) w art. 27 ust. 3 otrzymu-
je brzmienie:

„3. Do pomocy pobranej nienale˝nie lub wykorzysta-
nej niezgodnie z przeznaczeniem stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dotyczàce
zwrotu Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii
Europejskiej i innych Êrodków pochodzàcych ze
êróde∏ zagranicznych, które nie podlegajà zwro-
towi.”.
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Rozdzia∏ 3

Przepisy uchylajàce, przejÊciowe, dostosowujàce
i koƒcowe

Art. 85. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.62)), z wyjàtkiem:

1) art. 23, który traci moc z dniem 30 czerwca 2010 r.;

2) art. 22, art. 24 ust. 1—10, art. 26 ust. 1—9 i art. 29
ust. 1—7, które tracà moc z dniem 31 grudnia
2010 r.;

3) art. 169—171, które tracà moc z dniem 31 grud-
nia 2013 r.

Art. 86. 1. Z dniem 30 czerwca 2010 r. ulegajà li-
kwidacji fundusze motywacyjne gromadzàce docho-
dy uzyskiwane z tytu∏u przepadku rzeczy lub korzyÊci
majàtkowych pochodzàcych z ujawnienia przest´pstw
i wykroczeƒ przeciwko mieniu oraz przest´pstw skar-
bowych i wykroczeƒ skarbowych.

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1:

1) nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieuregulowane zobo-
wiàzania przejmuje jednostka bud˝etowa, która
gromadzi∏a Êrodki na rachunku funduszu motywa-
cyjnego;

2) Êrodki pieni´˝ne zlikwidowanego funduszu moty-
wacyjnego podlegajà odprowadzeniu na rachu-
nek pomocniczy jednostki bud˝etowej, która gro-
madzi∏a Êrodki na rachunku funduszu motywacyj-
nego.

3. Ârodki pieni´˝ne, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
sà przeznaczane na regulowanie zobowiàzaƒ przej´-
tych, na podstawie ust. 2 pkt 1, przez jednostk´ bud˝e-
towà.

Art. 87. 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakoƒczeniu
ulega likwidacja:

1) paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych i gospo-
darstw pomocniczych paƒstwowych jednostek
bud˝etowych;

2) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zak∏a-
dów bud˝etowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie innym ni˝ okreÊlony w art. 14 ustawy,
o której mowa w art. 1;

3) gospodarstw pomocniczych gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich jednostek bud˝etowych. 

2. W przypadku zakoƒczenia likwidacji paƒstwo-
wych jednostek organizacyjnych wymienionych
w ust. 1 pkt 1 przed dniem 31 grudnia 2010 r. minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych dokona
zmian w wydatkach bud˝etu paƒstwa na wniosek dys-
ponenta cz´Êci, w szczególnoÊci majàc na wzgl´dzie
zapewnienie odpowiednich Êrodków na wynagrodze-
nia.

Art. 88. 1. Zak∏ady bud˝etowe likwidujà:

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

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

2. Likwidujàc zak∏ad bud˝etowy, organ, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla przeznaczenie mienia znajdu-
jàcego si´ w u˝ytkowaniu zak∏adu; w przypadku paƒ-
stwowego zak∏adu bud˝etowego decyzja o przezna-
czeniu tego mienia jest podejmowana w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒ-
stwa.

3. Pozosta∏e po likwidacji Êrodki pieni´˝ne, nale˝-
noÊci i zobowiàzania zlikwidowanego zak∏adu bud˝e-
towego przejmuje organ, który przeprowadza likwida-
cj´, albo nowo utworzona jednostka organizacyjna.
Przej´cie nast´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-
-odbiorczego.

Art. 89. 1. Gospodarstwo pomocnicze paƒstwowej
jednostki bud˝etowej likwiduje kierownik jednostki
bud˝etowej, przy którym funkcjonowa∏o gospodar-
stwo.

2. Gospodarstwo pomocnicze gminnej, powiato-
wej i wojewódzkiej jednostki bud˝etowej likwiduje
kierownik jednostki bud˝etowej, po uzyskaniu opinii
dotyczàcej terminu rozpocz´cia i zakoƒczenia likwida-
cji:

1) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta —
w przypadku gospodarstw pomocniczych gmin-
nych jednostek bud˝etowych albo

2) zarzàdu powiatu lub województwa — w przypad-
ku odpowiednio gospodarstw pomocniczych po-
wiatowych i wojewódzkich jednostek bud˝eto-
wych.

3. Wymóg uzyskania opinii, o której mowa
w ust. 2, nie dotyczy likwidacji gospodarstwa pomoc-
niczego dzia∏ajàcego przy jednostce bud˝etowej, któ-
rej kierownikiem jest wójt, burmistrz lub prezydent
miasta.

4. Pozosta∏e po likwidacji sk∏adniki majàtkowe, na-
le˝noÊci i zobowiàzania zlikwidowanego gospodar-
stwa pomocniczego przejmuje jednostka bud˝etowa,
przy której funkcjonowa∏o gospodarstwo. Przej´cie
nast´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-odbior-
czego.

5. Pozosta∏e po likwidacji sk∏adniki majàtkowe, na-
le˝noÊci i zobowiàzania zlikwidowanego gospodar-
stwa pomocniczego zak∏adu poprawczego lub schro-
niska dla nieletnich przejmujà warsztaty szkolne pro-
wadzone przez szko∏´ lub zespó∏ szkó∏, dzia∏ajàcych
przy zak∏adzie poprawczym lub schronisku dla nielet-
nich.

Art. 90. 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje si´
fundusze celowe:

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

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
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1) wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027, z póên. zm.63));

2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: centralny
i terenowe, o których mowa w ustawie z dnia 3 lu-
tego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z póên. zm.64)).

2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieuregulowane zobowià-
zania zlikwidowanych funduszy celowych, o których
mowa w ust. 1, przejmujà jednostki samorzàdu tery-
torialnego, które realizowa∏y wyodr´bnione zadania
poprzez fundusze celowe. 

3. Ârodki pieni´˝ne zlikwidowanych funduszy ce-
lowych, o których mowa w ust. 1, stajà si´ dochoda-
mi bud˝etów odpowiednich jednostek samorzàdu te-
rytorialnego.

Art. 91. Paƒstwowe fundusze celowe posiadajàce
osobowoÊç prawnà:

1) Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póên. zm.65)),

2) Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca
2006 r. o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie
niewyp∏acalnoÊci pracodawcy (Dz. U. Nr 158,
poz. 1121, z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33 i Nr 125, poz. 1035)

— stajà si´ z dniem 1 stycznia 2012 r. paƒstwowymi
funduszami celowymi w rozumieniu ustawy, o której
mowa w art. 1.

Art. 92. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. agencjami
wykonawczymi w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 1, stajà si´:

1) paƒstwowe agencje:

a) Agencja NieruchomoÊci Rolnych, o której mo-
wa w ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1700, z póên. zm.66)),

b) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której mo-
wa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398,
z póên. zm.67)),

c) Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa
w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodaro-
waniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711,
z póên. zm.68)),

d) Agencja Rezerw Materia∏owych, o której mowa
w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach
paƒstwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594
oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505),

e) Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732
i Nr 227, poz. 1505),

f) Agencja Rynku Rolnego, o której mowa w usta-
wie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z póên.
zm.69)),

g) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, o której mowa w ustawie z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 961);

2) Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju, o którym
mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o Naro-
dowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (Dz. U. Nr 115,
poz. 789).

2. Do paƒstwowych agencji, o których mowa
w ust. 1, przepisy art. 274 ust. 2 pkt 4 ustawy wymie-
nionej w art. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 93. 1. Utworzone przez jednostki bud˝etowe
wydzielone rachunki dochodów w∏asnych mogà funk-
cjonowaç zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
z jednoczesnym regulowaniem zobowiàzaƒ i Êciàga-
niem nale˝noÊci, do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 1:

1) nieÊciàgni´te nale˝noÊci i nieuregulowane zobo-
wiàzania przejmuje jednostka bud˝etowa, przy
której funkcjonowa∏y rachunki dochodów w∏as-
nych;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334
i Nr 98, poz. 817.

64) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r.
Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541
i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 115, poz. 967. 

65) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. 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.

66) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 336.

68) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141,
poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901 i Nr 227,
poz. 1505.

69) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.
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2) Êrodki pieni´˝ne podlegajà odprowadzeniu na ra-
chunek pomocniczy odpowiednio paƒstwowej
jednostki bud˝etowej albo samorzàdowej jednost-
ki bud˝etowej.

3. Ârodki pieni´˝ne jednostek bud˝etowych, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2, przekazane na rachunek po-
mocniczy, mogà byç wykorzystane na dotychczasowe
cele do dnia 30 czerwca 2011 r. 

4. Ârodki pieni´˝ne niewykorzystane w terminie,
o którym mowa w ust. 3, paƒstwowe jednostki bud˝e-
towe przekazujà na dochody bud˝etu paƒstwa, 
a samorzàdowe jednostki bud˝etowe przekazujà na
dochody bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 94. 1. W przypadku paƒstwowych jednostek
bud˝etowych wykonujàcych zadania realizowane do-
tychczas przez gospodarstwo pomocnicze paƒstwo-
wej jednostki bud˝etowej lub finansowane ze Êrod-
ków gromadzonych na rachunku dochodów w∏as-
nych, mogà zostaç zwi´kszone wydatki bud˝etowe
proporcjonalnie do przyrostu uzyskiwanych docho-
dów.

2. W latach 2011 i 2012 tworzy si´ w bud˝ecie paƒ-
stwa rezerw´ celowà przeznaczonà na wydatki, o któ-
rych mowa w ust. 1, w wysokoÊci odpowiadajàcej pla-
nowanemu przyrostowi dochodów.

Art. 95. 1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. organem ad-
ministracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach wdra˝a-
nia planowania w uk∏adzie zadaniowym w jednost-
kach sektora finansów publicznych okreÊlonych
w art. 32 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz opraco-
wywania planu finansowego w uk∏adzie zadaniowym
jest minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje
Koordynator Krajowy Bud˝etu Zadaniowego powo∏y-
wany i odwo∏ywany przez ministra w∏aÊciwego do
spraw bud˝etu, zatrudniony w urz´dzie obs∏ugujàcym
Ministra Finansów.

3. Do zadaƒ Koordynatora Krajowego Bud˝etu Za-
daniowego nale˝y w szczególnoÊci:

1) koordynowanie opracowywania wzorów formula-
rzy do przygotowania przez jednostki sektora 
finansów publicznych planów finansowych
w uk∏adzie zadaniowym do uzasadnienia projektu
ustawy bud˝etowej i sprawozdania z wykonania
ustawy bud˝etowej;

2) koordynowanie prac nad wykazem zadaƒ bud˝e-
towych, ich celów oraz mierników wykonania;

3) zapewnienie zgodnoÊci zadaƒ bud˝etowych ze
strategiami, o których mowa w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).

Art. 96. Z dniem 1 stycznia 2011 r.:

1) Êrodki pieni´˝ne zlikwidowanego Centralnego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stajà si´ do-
chodami bud˝etu samorzàdu województwa;

2) nale˝noÊci i zobowiàzania zlikwidowanego Cen-
tralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych sta-
jà si´ nale˝noÊciami i zobowiàzaniami bud˝etu 
samorzàdu województwa.

Art. 97. 1. Gmina lub powiat, które uzyska∏y status
zak∏adu aktywnoÊci zawodowej dla wyodr´bnionej
jednostki organizacyjnej b´dàcej gospodarstwem po-
mocniczym, przekazujà prowadzenie zak∏adu aktyw-
noÊci zawodowej fundacji, stowarzyszeniu lub innej
organizacji spo∏ecznej, której statutowym zadaniem
jest rehabilitacja zawodowa i spo∏eczna osób niepe∏-
nosprawnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

2. Podmiot, któremu gmina lub powiat przekaza∏y
prowadzenie zak∏adu aktywnoÊci zawodowej, wyst´-
puje do wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu
statusu zak∏adu aktywnoÊci zawodowej z dniem prze-
j´cia zak∏adu aktywnoÊci zawodowej. 

3. W przypadku nieprzekazania prowadzenia za-
k∏adu aktywnoÊci zawodowej lub nieuzyskania statu-
su zak∏adu aktywnoÊci zawodowej przez podmiot,
o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grud-
nia 2011 r., kwota stanowiàca wartoÊç mienia zak∏adu
aktywnoÊci zawodowej sfinansowanego ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych w cz´Êci, która nie zosta∏a pokryta odpisa-
mi amortyzacyjnymi, oraz niewykorzystane Êrodki
Funduszu oraz zak∏adowego funduszu aktywnoÊci
podlegajà przekazaniu na rachunek tego Funduszu
w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

Art. 98. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Biuro i oddzia-
∏y Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych stajà si´ Biurem Obs∏ugi Funduszu.

2. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed dniem
1 stycznia 2012 r. dotyczàce dofinansowania do wyna-
grodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych, refundacji
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne osób niepe∏no-
sprawnych lub umarzania, rozk∏adania na raty bàdê
odraczania terminów p∏atnoÊci nale˝noÊci pieni´˝-
nych przypadajàcych Paƒstwowemu Funduszowi Re-
habilitacji Osób Niepe∏nosprawnych podlegajà rozpo-
znaniu wed∏ug przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 14, poz. 92, z póên. zm.70)) w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

3. Umowy zawarte przez Paƒstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe∏nosprawnych zachowujà moc
do czasu ich wygaÊni´cia, z tym ˝e wynikajàce z tych
umów prawa i obowiàzki Funduszu stajà si´, z dniem
1 stycznia 2012 r., prawami i obowiàzkami Pe∏nomoc-
nika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych, z wy-
∏àczeniem praw i obowiàzków wynikajàcych z umów
zawartych w zakresie zadaƒ realizowanych przez od-
dzia∏y Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, które stajà si´ prawami i obo-
wiàzkami marsza∏ków województw.

4. Z dniem 1 stycznia 2012 r. zadania realizowane
przez oddzia∏y Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych stajà si´ zadaniami mar-
sza∏ków województw finansowanymi ze Êrodków
przekazywanych samorzàdom wojewódzkim na pod-
stawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 33.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. 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.
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5. Z dniem 1 stycznia 2012 r.:

1) wygasajà akty powo∏ania Prezesa i zast´pców Pre-
zesa Zarzàdu Paƒstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych oraz dyrektorów od-
dzia∏ów tego Funduszu;

2) ulega rozwiàzaniu Rada Nadzorcza i Zarzàd Paƒ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych;

3) mienie Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych staje si´ mieniem Skar-
bu Paƒstwa, w imieniu którego dzia∏a minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego;

4) nale˝noÊci i zobowiàzania Paƒstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych stajà
si´ nale˝noÊciami i zobowiàzaniami Skarbu Paƒ-
stwa, w imieniu którego dzia∏a minister w∏aÊciwy
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

6. Przekazanie mienia Paƒstwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe∏nosprawnych na rzecz Skarbu
Paƒstwa nast´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-
-odbiorczego sporzàdzonego do dnia 31 grudnia
2011 r. przez Zarzàd Paƒstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych.

7. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy Biura
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych stajà si´ pracownikami Biura Obs∏ugi Fun-
duszu.

8. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy oddzia-
∏ów Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych stajà si´ pracownikami urz´dów
marsza∏kowskich.

9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 7 i 8, wygasajà z dniem 30 czerwca 2012 r.,
je˝eli przed dniem 31 maja 2012 r. nie zostanà im za-
proponowane nowe warunki pracy lub p∏acy na dal-
szy okres albo w razie ich nieprzyj´cia do dnia
15 czerwca 2012 r.

10. Pracodawca jest obowiàzany powiadomiç na
piÊmie pracownika odpowiednio o terminie wygaÊ-
ni´cia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyj´cia
nowych warunków pracy lub p∏acy.

11. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy
przez pracodawc´ mo˝e nastàpiç za wypowiedze-
niem. 

12. W przypadku wygaÊni´cia stosunków pracy,
o których mowa w ust. 9, lub wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 11, pracownikom przys∏ugujà
Êwiadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi
stosunki pracy rozwiàzuje pracodawca z przyczyn nie-
dotyczàcych pracowników. 

13. Do pracowników, o których mowa w ust. 7 i 8,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.71)).

Art. 99. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. aktywa trwa-
∏e i inne sk∏adniki majàtkowe Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych przejmuje dysponent
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych lub marsza∏ek województwa dzia∏ajàcy w imie-
niu dysponenta Funduszu.

2. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych przekazuje dyspo-
nentowi Funduszu, a kierownik Biura Terenowego
Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych marsza∏kowi województwa dokumentacj´ zwià-
zanà ze sprawami prowadzonymi odpowiednio przez
Krajowe Biuro albo Biuro Terenowe. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy harmonogram
oraz sposób i tryb przekazania mienia, o którym mo-
wa w ust. 1, majàc na uwadze zabezpieczenie prawi-
d∏owego wykonywania zadaƒ przez dysponenta Fun-
duszu i marsza∏ków województw. 

4. Z dniem 1 stycznia 2012 r. stronami umów za-
wartych przez Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych reprezentowany przez Dyrektora Kra-
jowego Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ
Pracowniczych albo przez kierowników Biur Tereno-
wych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych stajà si´ odpowiednio minister w∏aÊciwy do
spraw pracy albo marsza∏ek województwa.

5. W post´powaniach administracyjnych i sàdo-
wych, w których stronà jest Dyrektor Krajowego Biu-
ra albo kierownik Biura, o których mowa w art. 31
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 70, stronami stajà
si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dysponent Fundu-
szu albo marsza∏ek województwa.

6. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy ustawy, o której mowa w art. 70, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà. 

7. Z dniem 31 grudnia 2011 r. wygasajà akty powo-
∏ania Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz kierowników
Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych.

8. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy zatrud-
nieni dotychczas w Krajowym Biurze Funduszu Gwa-
rantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz w Biu-
rach Terenowych Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych stajà si´ pracownikami urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw pracy
albo w∏aÊciwych wojewódzkich urz´dów pracy.

———————
71) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,

z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288
i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.
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9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 8, wygasajà z dniem 30 czerwca 2012 r., je-
˝eli przed dniem 31 maja 2012 r. nie zostanà im zapro-
ponowane nowe warunki pracy lub p∏acy na dalszy
okres albo w razie ich nieprzyj´cia do dnia 15 czerwca
2012 r.

10. Pracodawca jest obowiàzany powiadomiç na
piÊmie pracownika odpowiednio o terminie wygaÊ-
ni´cia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyj´cia
nowych warunków pracy lub p∏acy.

11. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy
przez pracodawc´ mo˝e nastàpiç za wypowiedze-
niem. 

12. W przypadku wygaÊni´cia stosunków pracy,
o których mowa w ust. 9, lub wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 11, pracownikom przys∏ugujà
Êwiadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi
stosunki pracy rozwiàzuje si´ z przyczyn niedotyczà-
cych pracowników. 

13. Do pracowników, o których mowa w ust. 8,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. 

14. Koszty zwiàzane z przejÊciem pracowników
Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych do urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw pracy i ich zatrudnieniem
sà ponoszone ze Êrodków Funduszu Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych.

Art. 100. 1. Stosunki pracy z pracownikami likwi-
dowanych podmiotów okreÊlonych w art. 87 wygasa-
jà z dniem zakoƒczenia likwidacji, najpóêniej z dniem
31 grudnia 2010 r., je˝eli na 30 dni przed terminem za-
koƒczenia likwidacji albo nie póêniej ni˝ z dniem 
30 listopada 2010 r. nie zostanà im zaproponowane
przez organ, o którym mowa w art. 88 albo kierowni-
ka jednostki bud˝etowej, o której mowa w art. 89
ust. 1 i 2, nowe warunki pracy lub p∏acy na dalszy
okres albo w razie ich nieprzyj´cia w terminie 15 dni
od dnia z∏o˝enia propozycji.

2. Propozycja nowych warunków pracy lub p∏acy,
o której mowa w ust. 1, mo˝e obejmowaç nawiàzanie
stosunku pracy na stanowisku urz´dniczym, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cy-
wilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), w urz´dzie obs∏ugu-
jàcym organ, o którym mowa w art. 88, w innej jedno-
stce bud˝etowej podleg∏ej temu organowi lub w jed-
nostce bud˝etowej, o której mowa w art. 89 ust. 1 i 2,
je˝eli charakter pracy wykonywanej w likwidowanej
jednostce jest podobny do charakteru pracy wykony-
wanej na stanowisku urz´dniczym.

3. Pracodawca jest obowiàzany powiadomiç 
na piÊmie pracowników o zmianach, jakie majà nastà-
piç w zakresie ich stosunków pracy, w tym o skutkach
nieprzyj´cia nowych warunków pracy lub p∏acy. Prze-
pisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy stosuje si´ odpowiednio

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy przez
pracodawc´ z pracownikami likwidowanych podmio-
tów, o których mowa w art. 87, mo˝e nastàpiç za wy-
powiedzeniem.

5. Z dniem nast´pujàcym po dniu zakoƒczenia li-
kwidacji, najpóêniej z dniem 1 stycznia 2011 r., pra-
cownicy likwidowanych podmiotów, o których mowa
w art. 87, stajà si´ pracownikami w∏aÊciwych jedno-
stek bud˝etowych, o których mowa w ust. 2, o ile ich
stosunki pracy nie ulegnà wygaÊni´ciu, o którym mo-
wa w ust. 1, albo rozwiàzaniu, o którym mowa
w ust. 4.

6. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy,
o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 4, pracownikom przys∏ugujà Êwiad-
czenia przewidziane dla pracowników, z którymi sto-
sunki pracy rozwiàzuje pracodawca z przyczyn niedo-
tyczàcych pracowników.

Art. 101. 1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospo-
darstwa Krajowego przejmuje dokonywanie p∏atnoÊci
wynikajàcych z umów o dofinansowanie oraz decyzji
o dofinansowanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 usta-
wy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia
3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego roz-
woju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), odpo-
wiednio zawartych lub wydanych przed dniem
1 stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje nie wyma-
gajà zmian w tym zakresie.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do doku-
mentów tworzàcych systemy realizacji w cz´Êci nie-
podlegajàcej zatwierdzeniu przez w∏aÊciwe organy
Komisji Europejskiej.

3. Instytucja, z którà beneficjent zawar∏ umow´
o dofinansowanie, informuje beneficjenta o zmianie
instytucji dokonujàcej p∏atnoÊci, w terminie 14 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego przepisu.

Art. 102. Inwestycje wieloletnie uj´te w wykazie
stanowiàcym za∏àcznik do ustawy bud˝etowej na rok
2010, których termin zakoƒczenia ustalono po dniu
31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. stajà si´
programami wieloletnimi.

Art. 103. Do zak∏adów bud˝etowych i gospo-
darstw pomocniczych, o których mowa w art. 87, do
dnia ich likwidacji ma zastosowanie przepis art. 47
ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 41, w brzmie-
niu dotychczasowym.

Art. 104. 1. Jednostki sektora finansów publicz-
nych, z wy∏àczeniem jednostek okreÊlonych
w art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, posiada-
jàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy udzia∏y
w spó∏kach, akcje spó∏ek i obligacje wyemitowane
przez podmioty inne ni˝ Skarb Paƒstwa lub jednostki
samorzàdu terytorialnego, przekazujà je na rzecz
Skarbu Paƒstwa, reprezentowanego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, w ciàgu
18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której
mowa w art. 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w zakresie okreÊ-
lonym w art. 84 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz
je˝eli odr´bne przepisy stanowià inaczej.

Art. 105. 1. Statuty nadane jednostkom bud˝eto-
wym na podstawie dotychczasowych przepisów po-
zostajà w mocy.
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2. Organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, dostosujà statuty jednostek
bud˝etowych do przepisów ustawy, o której mowa
w art. 1, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

3. Jednostkom bud˝etowym nieposiadajàcym sta-
tutów organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, nadajà statuty w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. Jednostkom bud˝etowym stanowiàcym aparat
pomocniczy kierowników wojewódzkich zespolonych
s∏u˝b, inspekcji i stra˝y statuty w terminie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nadajà:

1) Komendant G∏ówny Policji — w odniesieniu do
komendy wojewódzkiej Policji;

2) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
— w odniesieniu do komendy wojewódzkiej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej;

3) wojewoda w porozumieniu z w∏aÊciwym mini-
strem lub kierownikiem urz´du centralnego nad-
zorujàcym zespolonà s∏u˝b´, inspekcj´ lub stra˝ —
w odniesieniu do pozosta∏ych jednostek bud˝eto-
wych.

Art. 106. Do czasu zakoƒczenia:

1) programów finansowanych z udzia∏em Êrodków
przejÊciowych, o których mowa w art. 34 Aktu do-
tyczàcego warunków przystàpienia Republiki Cze-
skiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Repu-
bliki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owac-
kiej oraz dostosowaƒ w Traktatach stanowiàcych
podstaw´ Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236
z 23.09.2003, str. 33),

2) programów realizowanych w ramach Narodowe-
go Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.72))

— z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane nieopro-
centowane po˝yczki na zapewnienie p∏ynnoÊci finan-
sowej przy realizacji tych programów.

Art. 107. Do czasu likwidacji paƒstwowych zak∏a-
dów bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych, o których mowa
w art. 87, Êrodki na wynagrodzenia dla pracowników
tych jednostek kszta∏towane sà na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 45, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 108. 1. Do podatników wymienionych
w art. 87 przepisy art. 6 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2,
art. 17 ust. 1c pkt 3 oraz art. 25 ust. 3 ustawy wymie-
nionej w art. 17 stosuje si´ w brzmieniu dotychczaso-
wym.

2. Do podatników wymienionych w art. 90 i art. 91
przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej
w art. 17 stosuje si´ w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 109. Ograniczenia, o którym mowa w art. 133
ustawy wymienionej w art. 1, nie stosuje si´ do inwe-
stycji rozpocz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie tej
ustawy.

Art. 110. 1. Programy wieloletnie w rozumieniu
art. 80 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) ustanowio-
ne przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wymienionej
w art. 85 sà realizowane zgodnie z dotychczasowymi
przepisami.

2. Programy wieloletnie w rozumieniu art. 117
ustawy, o której mowa w art. 85, ustanowione przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà realizowa-
ne zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

3. Przepis art. 136 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 111. Do rozliczenia Êrodków przekazanych do
dnia 31 grudnia 2009 r. na realizacj´ programów, pro-
jektów i zadaƒ finansowanych z udzia∏em Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Rozliczenie tych Êrodków powinno nastàpiç nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 czerwca 2010 r.

Art. 112. 1. Do programów i projektów realizowa-
nych w ramach programów finansowanych z udzia-
∏em Êrodków przedakcesyjnych oraz Êrodków Progra-
mu Ârodki PrzejÊciowe w zakresie dokumentów two-
rzàcych system realizacji tych programów stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

2. Do programów i projektów realizowanych w ra-
mach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju, stosuje si´ przepisy ustawy, o której
mowa w art. 85, w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832),
a w zakresie prefinansowania programów i projektów
wspó∏finansowanych Êrodkami pochodzàcymi 
z bud˝etu Unii Europejskiej — tak˝e akty wykonawcze
wydane na ich podstawie, z zastrze˝eniem art. 120 ni-
niejszej ustawy, do czasu zakoƒczenia realizacji tych
programów i projektów.

Art. 113. 1. Dotacje udzielone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegajà
zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. W przypadku wykorzystania dotacji udzielonej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wymienionej
w art. 85 niezgodnie z przeznaczeniem stosuje si´
art. 145 ust. 6 tej ustawy.

3. Wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
o której mowa w art. 1, sprawy dotyczàce zwrotu do-
tacji, rozpatrywane przez naczelnika urz´du skarbo-
wego, organy kontroli skarbowej oraz organy odwo-
∏awcze, prowadzà w dalszym ciàgu te organy a˝ do za-
koƒczenia post´powania. W∏aÊciwoÊç organu odwo-
∏awczego okreÊlajà odr´bne przepisy.

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

z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370.
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4. W sprawach wznowienia post´powania o zwrot
dotacji zakoƒczonego decyzjà ostatecznà, stwierdze-
nia niewa˝noÊci oraz uchylenia lub zmiany takiej de-
cyzji w∏aÊciwe sà organy w∏aÊciwe w takich sprawach
po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której mowa
w art. 1, przy czym wszystkie ju˝ podj´te w post´po-
waniu czynnoÊci pozostajà w mocy.

Art. 114. Do obs∏ugi bankowej bud˝etu paƒstwa
w zakresie rachunków bankowych wymienionych
w art. 196 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej
w art. 1 stosuje si´ przepisy dotychczasowe, nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 czerwca 2010 r.

Art. 115. 1. Do spraw dotyczàcych niepodatko-
wych nale˝noÊci bud˝etowych, o których mowa
w art. 60 ustawy wymienionej w art. 1, wszcz´tych
i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

2. Do egzekucji nale˝noÊci z tytu∏u przychodów
z prywatyzacji wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 116. 1. W przypadku wyra˝enia zgody na
utworzenie instytucji gospodarki bud˝etowej, o której
mowa w art. 23 ustawy wymienionej w art. 1, instytu-
cja ta mo˝e byç utworzona poprzez przekszta∏cenie
istniejàcego gospodarstwa pomocniczego paƒstwo-
wej jednostki bud˝etowej na zasadach okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2. 

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób i tryb przekszta∏cenia gospodarstw po-
mocniczych paƒstwowych jednostek bud˝etowych,
o których mowa w ust. 1, w instytucje gospodarki 
bud˝etowej, z uwzgl´dnieniem rozliczeƒ zwiàzanych
z zakoƒczeniem dzia∏alnoÊci gospodarstw pomocni-
czych oraz zapewnieniem ciàg∏oÊci realizacji zadaƒ
i ich specyfiki.

Art. 117. Osoby, o których mowa w art. 58 pkt 5
lit. b i c ustawy, o której mowa w art. 85, do dnia
31 grudnia 2011 r. mogà byç audytorami wewn´trzny-
mi, je˝eli spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 286 ust. 1
pkt 1—4 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 118. 1. Ilekroç w przepisach ustaw odr´bnych
jest mowa o formach gospodarki pozabud˝etowej,
nale˝y przez to rozumieç samorzàdowy zak∏ad bud˝e-
towy.

2. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora
finansów publicznych okreÊlonych w art. 19 i art. 22
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych lub w art. 24, art. 25 oraz w art. 29 ustawy wy-
mienionej w art. 85, nale˝y przez to rozumieç formy
organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów
publicznych okreÊlone odpowiednio w art. 14, art. 15,
art. 16 oraz w art. 29 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o przepisach lub ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. —
Prawo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344,

z póên. zm.73)), ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych lub ustawie z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych, nale˝y przez to ro-
zumieç odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa
w art. 1.

Art. 119. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie ustawy, o której mowa w art. 85, zachowujà
moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2010 r., z zastrze˝eniem ust. 2 i art. 112.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 109 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85, zacho-
wujà moc do dnia 31 grudnia 2012 r.

3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów zarzàdzenia i rozporzàdzenia w sprawie emisji
skarbowych papierów wartoÊciowych zachowujà
moc, a wyemitowane na ich podstawie obligacje sà
oferowane i wykupywane na zasadach w nich zawar-
tych.

4. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy,
o której mowa w art. 33, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, zachowujà moc dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 9 usta-
wy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu obowiàzujà-
cym do dnia 31 grudnia 2011 r.

Art. 120. Przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy,
o której mowa w art. 1, majà zastosowanie po raz
pierwszy do opracowywania i uchwalania projektu
ustawy bud˝etowej na rok 2010.

Art. 121. 1. Art. 242 ustawy, o której mowa
w art. 1, ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwa∏
bud˝etowych jednostek samorzàdu terytorialnego na
rok 2011.

2. Art. 243 i art. 244 ustawy, o której mowa
w art. 1, majà zastosowanie po raz pierwszy do
uchwa∏ bud˝etowych jednostek samorzàdu terytorial-
nego na rok 2014.

3. Art. 267—271 ustawy, o której mowa w art. 1,
majà zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdaƒ
z wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu teryto-
rialnego za rok 2010.

4. Art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy,
o której mowa w art. 85, majà zastosowanie do
uchwa∏ bud˝etowych jednostek samorzàdu terytorial-
nego na rok 2010.

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

og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121,
poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390,
Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89,
poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i 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. 
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5. Uchwa∏y bud˝etowe jednostek samorzàdu tery-
torialnego na rok 2010 w zakresie dotyczàcym samo-
rzàdowych zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw po-
mocniczych samorzàdowych jednostek bud˝etowych,
samorzàdowych funduszy celowych oraz rachunków
dochodów w∏asnych sà opracowywane, uchwalane
i wykonywane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych.

6. Art. 199 ustawy, o której mowa w art. 85, ma za-
stosowanie do sprawozdaƒ z wykonania bud˝etów
jednostek samorzàdu terytorialnego za rok 2009.

7. W latach 2010—2013 zamiast zasad, o których
mowa w art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mo-
wa w art. 1, stosuje si´ zasady okreÊlone w art. 169
i art. 170 ustawy, o której mowa w art. 85.

8. Na lata 2011—2013 obj´te wieloletnià prognozà
finansowà zamiast zasad, o których mowa w przepi-
sach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, majà zastosowanie zasady okreÊlo-
ne w art. 169—171 ustawy, o której mowa w art. 85.

9. Na rok 2010 do:

1) prognozy kwoty d∏ugu,

2) informacji o stanie mienia,

3) opinii regionalnej izby obrachunkowej

— stosuje si´ przepisy ustawy, o której mowa
w art. 85.

10. Dochody na rachunkach, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, mo-
gà byç gromadzone od dnia 1 stycznia 2011 r.

Art. 122. 1. Wieloletni Plan Finansowy Paƒstwa
uchwala si´ po raz pierwszy do dnia 31 lipca 2010 r.

2. Uchwa∏´ w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej jednostki samorzàdu terytorialnego organ sta-
nowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego uchwala
po raz pierwszy nie póêniej ni˝ uchwa∏´ bud˝etowà na
rok 2011.

3. W latach 2011—2013 do wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorzàdu terytorialnego za-
rzàd tej jednostki za∏àcza informacj´ o relacji, o której
mowa w art. 243 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 123. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjàtkiem:

1) art. 13 pkt 3—5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49
i art. 50, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2010 r.;

3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1,
2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c,
art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39
pkt 2—6, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46
pkt 1 lit. a i lit. c—e oraz pkt 2—5, art. 57 pkt 2,
art. 58, art. 59 pkt 1—3, art. 60, art. 63, art. 65
pkt 3—5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1,
art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

4) art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5) art. 16, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2013 r.
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