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Wstęp

Szanowni Państwo, 

oddajemy do Państwa rąk kolejne, drugie wydanie cyklu ,,Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad 
prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wykorzystania  funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w latach 2007 -2013” 
w wersji dwutomowej ( tom I – wybór ustaw i tom II -  wybór rozporządzeń). 
W ten sposób, w dwutomowym książkowym wydaniu mamy okazję zgromadzić dla Państwa krajowe akty prawne 
o fundamentalnym i systemowym znaczeniu w procesie wykorzystania środków Unii Europejskiej.
Niniejszy zbiór przepisów uwzględnia nowe przepisy bądź nowelizacje przepisów, które wejdą w życie do dnia 1 stycznia 
2010 r. – wydane w okresie od poprzedniej publikacji do ich publikacji bądź podpisania przez Prezydenta RP do dnia 
31 października 2009 r.

Tom I obejmuje podstawowe ustawy, które mają charakter horyzontalny lub systemowy, a zatem w całości mają 
zastosowanie do wszystkich programów operacyjnych. 
W zbiorze nie umieszczono natomiast ustaw, które w swej naturze odnoszą się tylko do wybranych dziedzin (np. ustawy 
o pomocy społecznej, ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, czy ustawy o systemie oświaty).
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niookresowej strategii rozwoju kraju, oraz 
przedstawianie opinii o zgodności strategii 
i programów ze średniookresową strategią roz-
woju kraju;

4) monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu re-
gionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie 
Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie;

5) opracowywanie raportu o rozwoju społeczno-go-
spodarczym, regionalnym oraz przestrzennym, 
o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomendacja-
mi dla polityki rozwoju;

6) wyznaczanie obszarów problemowych o znacze-
niu krajowym i ponadregionalnym wymagających 
interwencji państwa;

7) inne instrumenty określone w odrębnych ustawach.

Art. 4. 

1.  Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii 
rozwoju, przy pomocy programów służących osiąga-
niu celów, o których mowa w art. 2, z wykorzystaniem 
środków publicznych.

2. (uchylony).
3.  Polityka rozwoju może być prowadzona również na 

podstawie instrumentów prawnych i fi nansowych okre-
ślonych w odrębnych przepisach.

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) benefi cjent – osobę fi zyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobo-
wości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, realizującą projekty fi nansowane z bu-
dżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na 
podstawie decyzji lub umowy o dofi nansowanie 
projektu;

2) instytucja zarządzająca – właściwego ministra, 
ministra właściwego do spraw rozwoju regional-
nego lub, w przypadku regionalnego programu 
operacyjnego, zarząd województwa, odpowie-
dzialnych za przygotowanie i realizację programu 
operacyjnego;

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. 

1.  Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, 
podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy 
między nimi.

2.  Ustawy nie stosuje się do programów współfi nanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego, z wyłączeniem przepisów rozdziałów 
1, 2 i 7.

Art. 2. 

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie 
powiązanych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego roz-
woju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regio-
nalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjno-
ści gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy 
w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Art. 3. 

Politykę rozwoju prowadzą:
1) Rada Ministrów;
2) samorząd województwa;
3) samorząd powiatowy i gminny.

Art. 3a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordy-
nuje realizację strategii rozwoju współfi nansowanych ze 
środków budżetu państwa lub środków rozwojowych po-
chodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagra-
nicznych przez:

1) podejmowanie inicjatyw w zakresie programowa-
nia strategicznego, w tym polityki rozwoju;

2) programowanie i realizację polityki regionalnej;
3) okresową ocenę realizacji strategii, o których mowa 

w art. 9, w odniesieniu do celów i priorytetów śred-
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3) instytucja pośrednicząca – organ administracji 
publicznej lub inną jednostkę sektora finansów 
publicznych, której została powierzona, w dro-
dze porozumienia zawartego z instytucją zarzą-
dzającą, część zadań związanych z realizacją 
programu operacyjnego; instytucja pośred-
nicząca pełni funkcje instytucji pośredniczą-
cej w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 
z 31.07.2006, str. 25-78);

4) instytucja wdrażająca – podmiot publiczny lub 
prywatny, któremu na podstawie porozumienia lub 
umowy została powierzona, w ramach programu 
operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się 
bezpośrednio do benefi cjentów; instytucja wdra-
żająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) pełni 
również funkcje instytucji pośredniczącej w ro-
zumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia-
jącego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999;

4a) instytucja audytowa – organ administracji pu-
blicznej funkcjonalnie niezależny od instytucji 
zarządzającej oraz instytucji certyfikującej, wy-
znaczony dla każdego programu operacyjnego 
i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego 
działania systemu zarządzania i kontroli; insty-
tucja audytowa wykonuje zadania, o których 
mowa w art. 62 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia-
jącego przepisy ogólne dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999;

5) kontrakt wojewódzki – umowę o dofi nansowanie 
programu operacyjnego środkami pochodzącymi 
z budżetu państwa, państwowych funduszy ce-
lowych lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju re-
gionalnego z zarządem województwa, w zakresie 
i na warunkach określonych przez Radę Mini-
strów;

6) kwalifi kowalność wydatków – spełnienie przez 
wydatki poniesione w ramach programów opera-
cyjnych kryteriów:

a) spójności z postanowieniami przyjętego 
programu operacyjnego,

b) określonych szczegółowo przez instytucję 
zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6,

c) dodatkowych, przewidzianych dla danego 
źródła fi nansowania, w przypadku programów 
fi nansowanych ze źródeł zagranicznych;

7) partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje 
pracodawców i organizacje związkowe reprezen-
tatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go-
spodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. 
zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, 
organizacje pozarządowe oraz jednostki nauko-
we w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paź-
dziernika 2004 r. o zasadach fi nansowania nauki 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049);

8) (uchylony);
9) projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach 

programu operacyjnego na podstawie decyzji lub 
umowy o dofi nansowanie, zawieranej między be-
nefi cjentem a instytucją zarządzającą, instytucją 
pośredniczącą lub instytucją wdrażającą;

10) (uchylony);
11) system realizacji – zasady i procedury obowiązu-

jące instytucje uczestniczące w realizacji strategii 
rozwoju oraz programów, obejmujące zarządza-
nie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawoz-
dawczość oraz sposób koordynacji działań tych 
instytucji; system realizacji określa również środki 
odwoławcze przysługujące wnioskodawcy w trak-
cie naboru projektów, o których mowa w art. 28 
ust. 1 pkt 3.

Art. 6. 

1.  Projekty strategii rozwoju podlegają konsultacjom 
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami 
społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2.  Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogła-
sza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na swojej 
stronie internetowej informację o konsultacjach, 
a w szczególności zaproszenie do uczestnictwa 
w procesie konsultacji, miejsce i tematy spotkań 
i konferencji oraz adres strony internetowej, na 
której zamieszczono projekt strategii rozwoju, z za-
strzeżeniem ust. 2a.

2a. W przypadku projektu strategii rozwoju o charakterze 
regionalnym podmiot ogłasza informację o konsulta-
cjach w dzienniku o zasięgu krajowym lub regionalnym 
oraz na swojej stronie internetowej.
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3.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie 
35 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, 
wyrazić opinię do projektu. Nieprzedstawienie opinii 
w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4.  W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, 
o których mowa w ust. 1, podmioty je organizujące 
przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji, zawierające w szczególności ustosunko-
wanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji 
wraz z uzasadnieniem oraz podają je do publicznej 
wiadomości na swojej stronie internetowej.

Art. 6a. 

Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju i programów 
uwzględnia się przepisy dotyczące udziału społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środo-
wisko, przeprowadzając postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w przypadkach wymaganych 
przez te przepisy.

Art. 7.
(uchylony).

Art. 8.
(uchylony).

Rozdział 2 
Strategie rozwoju

Art. 9. 

Strategiami rozwoju są:
1) długookresowa strategia rozwoju kraju – do-

kument określający główne trendy, wyzwania, 
i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarcze-
go kraju oraz kierunki przestrzennego zago-
spodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres 
co najmniej 15 lat;

2) średniookresowa strategia rozwoju kraju – doku-
ment określający podstawowe uwarunkowania, 
cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecz-
nym, gospodarczym, regionalnym i przestrzen-
nym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany 
przez strategie rozwoju oraz przy pomocy progra-
mów, z uwzględnieniem okresu programowania 
Unii Europejskiej;

3) inne strategie rozwoju – dokumenty określające 
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki roz-
woju w danych obszarach wskazanych w średnio-
okresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się 
do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, 

sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy 
programów.

 Art. 10.

1. Długookresowa strategia rozwoju kraju zawiera 
w szczególności:
1) główne trendy i wyzwania, wynikające zarówno 

z rozwoju wewnętrznego kraju, jak i zmian w jego 
otoczeniu zewnętrznym;

2) kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję 
rozwoju kraju w perspektywie długookresowej 
z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospo-
darczego, środowiskowego, terytorialnego i insty-
tucjonalnego;

3) scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, 
uwzględniające cele i zasady zrównoważonego 
rozwoju;

4) uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne prze-
strzennego rozwoju kraju;

5) cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju 
i zagospodarowania kraju oraz sposoby ich reali-
zacji.

2. Długookresowa strategia rozwoju kraju w zakresie roz-
woju przestrzennego określa również w szczególno-
ści:
1) podstawowe elementy struktury przestrzennej 

kraju;
2) zasady realizacji i koordynacji polityk zmierzają-

cych do zapewnienia ładu przestrzennego;
3) rekomendacje do uwzględnienia w średniookre-

sowej strategii rozwoju kraju, w tym wskazania 
obszarów problemowych o znaczeniu krajowym.

3. Długookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia 
uwarunkowania wynikające z członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej.

Art. 11.

1. Przygotowanie i uzgadnianie projektu długookresowej 
strategii rozwoju kraju koordynuje Prezes Rady Mini-
strów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

2. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, pro-
jekt długookresowej strategii rozwoju kraju na kolejny 
okres, co najmniej 12 miesięcy przed upływem okresu 
objętego poprzednią długookresową strategią rozwoju 
kraju.

3. W czasie trwania procedury opracowywania i uzgad-
niania długookresowej strategii rozwoju kraju Sejm 
i Senat mogą przeprowadzić debatę na temat polityki 
rozwoju.

4. Długookresowa strategia rozwoju kraju jest przyjmo-
wana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
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5. Prezes Rady Ministrów informuje Sejm i Senat o przy-
jęciu przez Radę Ministrów długookresowej strategii 
rozwoju kraju.

Art. 12.

1. Długookresowa strategia rozwoju kraju może zostać 
zaktualizowana w każdym terminie, jeżeli wymaga 
tego aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.

2. Do aktualizacji długookresowej strategii rozwoju kraju 
stosuje się art. 11 ust. 1 i 3-5.

Art. 12a.

1. Średniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera 
w szczególności:
1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, re-

gionalnej i przestrzennej kraju, z uwzględnieniem 
stanu środowiska;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie obję-
tym strategią;

3) informację o sposobie uwzględnienia rekomenda-
cji wynikających z raportu ewaluacyjnego, zawie-
rającego szacunkową ocenę skutków strategii, 
sporządzonego przed rozpoczęciem jej realizacji;

4) określenie celów strategicznych w okresie reali-
zacji strategii w wymiarze społecznym, gospodar-
czym, regionalnym i przestrzennym;

5) wskaźniki realizacji;
6) określenie kierunków polityki państwa służących 

osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;
7) określenie kierunków interwencji podmiotów, 

o których mowa w art. 3, służącej osiąganiu celów 
strategicznych polityki rozwoju;

8) wyznaczenie obszarów problemowych o znacze-
niu krajowym i ponadregionalnym wymagających 
interwencji państwa;

9) założenia systemu realizacji oraz ram fi nansowych.
2. Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju jest 

opracowywany i uzgadniany przez ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego we współpracy 
z właściwymi ministrami.

3. Średniookresowa strategia rozwoju kraju ustala stra-
tegiczne zadania państwa i zasady uwzględniania ich 
w programach.

4. Średniookresowa strategia rozwoju kraju uwzględnia 
ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju 
kraju.

5. Przepisy art. 11 ust. 3-5 oraz art. 12 stosuje się odpo-
wiednio.

6. Prezes Rady Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, 
do dnia 31 lipca każdego roku, informację o realizacji 

średniookresowej strategii rozwoju kraju, z uwzględ-
nieniem stopnia osiągnięcia celów długookresowej 
strategii rozwoju kraju w roku poprzednim.

7. Średniookresowa strategia rozwoju kraju podlega okre-
sowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata.

Art. 13.

1. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, są 
spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju 
i określają w szczególności:
1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu obję-

tego programowaniem strategicznym, z uwzględ-
nieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań prze-
strzennych;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie obję-
tym strategią;

3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym 
strategią;

4) wskaźniki realizacji;
5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do 

rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim lub tery-
torialnym;

6) systemy realizacji i ramy fi nansowe.
2. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą 

obejmować okres wykraczający poza okres obowiązy-
wania średniookresowej strategii rozwoju kraju, jeżeli 
wynika to ze specyfi ki rozwojowej w danym obsza-
rze oraz mogą zawierać elementy inne niż określone 
w ust. 1, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynaro-
dowych.

3. W przypadku gdy strategie rozwoju, o których mowa 
w art. 9 pkt 3, obejmują okres wykraczający poza okres 
obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kra-
ju, w strategiach tych wydziela się okres odpowiadają-
cy okresowi obowiązywania średniookresowej strategii 
rozwoju kraju.

Art. 14.

1. Projekt strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3, 
opracowuje oraz uzgadnia właściwy minister, z wła-
snej inicjatywy lub w wykonaniu zobowiązania nałożo-
nego przez Radę Ministrów, i przedkłada go ministrowi 
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w celu 
zaopiniowania pod względem zgodności ze śred-
niookresową strategią rozwoju kraju, z wyłączeniem 
przypadków, gdy projekt strategii rozwoju opracowuje 
i uzgadnia zarząd województwa.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
przedstawia Radzie Ministrów opinię dotyczącą zgod-
ności projektu strategii rozwoju, o której mowa w art. 
9 pkt 3, ze średniookresową strategią rozwoju kraju, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu.
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3. Strategie rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, przyj-
muje, w drodze uchwały Rada Ministrów, po uzyskaniu 
opinii, o której mowa w ust. 2, lub sejmik województwa.

Art. 14a.

1. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, 
odnoszącymi się do regionów są w szczególności:
1) krajowa strategia rozwoju regionalnego;
2) strategia ponadregionalna;
3) strategia rozwoju województwa, o której mowa 

w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm.).

2. Projekty krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz 
strategii ponadregionalnych opracowuje minister wła-
ściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partne-
rami społecznymi i gospodarczymi.

3. Krajowa strategia rozwoju regionalnego oraz strategie 
ponadregionalne są przyjmowane przez Radę Mini-
strów, w drodze uchwały, na okres niewykraczający 
poza okres obowiązywania średniookresowej strategii 
rozwoju kraju.

Art. 14b.

1. Krajowa strategia rozwoju regionalnego określa:
1) uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regional-

nego;
2)  politykę państwa wobec regionów, ich grup lub 

obszarów problemowych;
3) zasady oraz mechanizmy współpracy oraz ko-

ordynacji działań podejmowanych przez Radę 
Ministrów na poziomie krajowym, z działaniami 
podejmowanymi przez samorząd terytorialny na 
poziomie regionu.

2. Krajowa strategia rozwoju regionalnego zawiera 
w szczególności elementy, o których mowa w art. 12a 
ust. 1, w ujęciu regionalnym oraz uwzględnia ustalenia 
zawarte w:
1)  średniookresowej strategii rozwoju kraju;
2)  innych strategiach rozwoju.

Art. 14c.

W celu zapewnienia realizacji europejskiej polityki spójno-
ści w Polsce tworzy się dokument, o którym mowa w tytule 
II w rozdziale II rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 
zwany dalej „narodową strategią spójności”.

Art. 14d.

Zasady wieloletniego fi nansowania realizacji polityki rozwo-
ju określają przepisy o fi nansach publicznych.

Rozdział 3 
Programy operacyjne i programy rozwoju

Art. 15.

1. Programy są dokumentami o charakterze operacyj-
no-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji 
średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii 
rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, określającymi 
działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalo-
nym systemem fi nansowania i realizacji, stanowiącym 
element programu. Programy przyjmuje się w drodze 
uchwały lub decyzji odpowiedniego organu.

2. Średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz strategie 
rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, mogą być reali-
zowane również na podstawie umów lub porozumień 
międzynarodowych, odrębnych programów, w tym 
programów operacyjnych oraz programów realizowa-
nych w ramach celu Europejska Współpraca Teryto-
rialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, 
str. 1) i programów, o których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 
z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy 
ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instru-
mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 
z 09.01.2006, str. 1), oraz instrumentów prawnych i fi -
nansowych, o których mowa w przepisach Unii Euro-
pejskiej.

3. Realizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju 
w zakresie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na za-
sadach określonych w umowach lub porozumieniach 
międzynarodowych, a także w odrębnych programach, 
w tym operacyjnych oraz instrumentach fi nansowych, 
o których mowa w ust. 2, realizowanych na podstawie 
przepisów Unii Europejskiej tam wskazanych, dotyczą-
cych tych programów oraz na podstawie właściwych 
decyzji Komisji Europejskiej.

4. Programami są:
1) programy operacyjne – dokumenty, o których 

mowa w art. 37 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia-
jącego przepisy ogólne dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
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Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999, realizujące cele zawarte w naro-
dowej strategii spójności i strategiach rozwoju, 
o których mowa w art. 9 pkt 3; programami ope-
racyjnymi są krajowe programy operacyjne i re-
gionalne programy operacyjne;

2) programy rozwoju – dokumenty realizujące cele 
zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa 
w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie województwa, oraz programy wielo-
letnie, o których mowa w przepisach o fi nansach 
publicznych.

5. Funkcję instytucji zarządzającej dla programów, o któ-
rych mowa w ust. 2, dla których instytucja zarządzająca 
została umiejscowiona w Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie decyzji Komisji Europejskiej, pełni minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W przypad-
ku gdy w programach, zgodnie z odpowiednią decyzją 
Komisji Europejskiej, instytucja zarządzająca znajduje 
się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni rolę ko-
ordynatora krajowego.

6. Dla każdego programu instytucja opracowująca pro-
gram przygotowuje przed jego przyjęciem raport ewa-
luacyjny, zawierający uprzednią ewaluację skuteczno-
ści i efektywności realizacji programu.

7. Raport ewaluacyjny, o którym mowa w ust. 6, jest 
przekazywany do wiadomości odpowiednio Radzie Mi-
nistrów lub sejmikowi województwa wraz z projektem 
programu.

8. Instytucja opracowująca program może, w uzasad-
nionych przypadkach, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju regionalnego, od-
stąpić od opracowywania raportu, o którym mowa 
w ust. 6, biorąc pod uwagę w szczególności wartość 
nakładów przewidzianych na realizację danego pro-
gramu, wysoki stopień realizacji celu publicznego 
oraz skalę oddziaływania na gospodarkę i społe-
czeństwo.

Art. 16. 

Program obejmuje okres niewykraczający poza okres obo-
wiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju lub 
strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, które re-
alizuje.

 Art. 17.

1. Program określa w szczególności:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w od-

niesieniu do zakresu objętego programowaniem 

strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjne-
go, o którym mowa w art. 15 ust. 6;

2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do 
średniookresowej strategii rozwoju kraju, naro-
dowej strategii spójności lub strategii rozwoju, 
o których mowa w art. 9 pkt 3, wraz z określonymi 
wskaźnikami;

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie te-
rytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim;

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania 
celu głównego i celów szczegółowych;

5) plan fi nansowy, w tym:
a) źródła fi nansowania realizacji programu,
b) kwotę środków przeznaczonych na fi nanso-

wanie realizacji programu i jej podział mię-
dzy poszczególne priorytety,

c) informację o wysokości współfi nansowania 
na poziomie programu i priorytetów;

6) podstawowe założenia systemu realizacji.
2. W przypadku programów operacyjnych uwzględnia się 

wymagania określone w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym roz-
porządzenie (WE) nr 1260/1999.

3. Sposób zapewnienia wieloletniego fi nansowania pro-
gramu operacyjnego ze środków pochodzących z bu-
dżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają 
przepisy o fi nansach publicznych.

4. W przypadku gdy źródłem dofi nansowania w ramach 
programu operacyjnego są środki pochodzące z fun-
duszy celowych, dofi nansowanie w tym zakresie od-
bywa się na podstawie przepisów dotyczących tych 
funduszy.

Art. 18.

Projekt programu opracowuje oraz uzgadnia:
1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 

we współpracy z właściwymi ministrami - w przy-
padku krajowego programu operacyjnego;

2) zarząd województwa we współpracy z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju regionalnego - 
w przypadku regionalnego programu operacyjne-
go;

3) właściwy minister lub zarząd województwa - 
w przypadku programu rozwoju.

Art. 19.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
przedstawia Radzie Ministrów opinię o zgodności pro-
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jektu programu rozwoju opracowanego przez właści-
wego ministra ze średniookresową strategią rozwoju 
kraju.

2. Program rozwoju opracowany przez właściwego mini-
stra jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w drodze 
uchwały, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, o której mowa w ust. 1.

3. Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd 
województwa jest przyjmowany przez zarząd woje-
wództwa w drodze uchwały.

4. Projekt krajowego programu operacyjnego jest przyj-
mowany przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, 
przed skierowaniem do Komisji Europejskiej.

5. Krajowy program operacyjny po przyjęciu przez Komi-
sję Europejską, w drodze decyzji, jest przekazywany 
do wiadomości członkom Rady Ministrów.

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku 
zmiany programów rozwoju lub krajowych programów 
operacyjnych.

7. Właściwy minister opracowujący program rozwoju lub 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogła-
sza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” komunikat o:
1) w przypadku programów rozwoju opracowywa-

nych przez właściwego ministra:
a) podjęciu przez Radę Ministrów uchwa-

ły o przyjęciu programu rozwoju lub jego 
zmian,

b) adresie strony internetowej, na której wła-
ściwy minister opracowujący program roz-
woju zamieści treść programu rozwoju oraz 
zmian do tego programu,

c) terminie, od którego program rozwoju opra-
cowany przez właściwego ministra lub jego 
zmiany będą stosowane;

2) w przypadku krajowych programów operacyj-
nych:
a) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji 

zatwierdzającej krajowy program operacyj-
ny lub jego zmiany,

b) adresie strony internetowej, na której insty-
tucja zarządzająca zamieści treść krajowe-
go programu operacyjnego oraz zmian do 
tego programu,

c) terminie, od którego krajowy program ope-
racyjny lub jego zmiany będą stosowane.

8. Właściwy zarząd województwa ogłasza w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym komunikat o:
1) podjęciu przez zarząd województwa uchwały 

o przyjęciu programu rozwoju opracowanego 
przez zarząd województwa lub jego zmian;

2) adresie strony internetowej, na której zarząd wo-
jewództwa zamieści treść programu rozwoju oraz 
zmian do tego programu;

3) terminie, od którego program rozwoju lub jego 
zmiany będą stosowane.

Art. 19a.

1. Projekty programów podlegają konsultacjom z jed-
nostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami 
społecznymi i gospodarczymi.

2. Przepisy art. 6 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 20.

1. Projekt regionalnego programu operacyjnego, przewi-
dującego dofi nansowanie pochodzące z budżetu pań-
stwa przygotowuje oraz uzgadnia zarząd województwa 
we współpracy z ministrem właściwym do spraw roz-
woju regionalnego.

2. Zarząd województwa przyjmuje projekt regional-
nego programu operacyjnego w drodze uchwały, 
przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Eu-
ropejską.

2a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
wykonując zadania państwa członkowskiego, prowa-
dzi negocjacje regionalnych programów operacyjnych 
z Komisją Europejską, w uzgodnieniu oraz przy udziale 
przedstawiciela instytucji zarządzającej regionalnym 
programem operacyjnym.

2b. Regionalny program operacyjny, po przyjęciu przez 
Komisję Europejską, w drodze decyzji, jest przeka-
zywany przez ministra właściwego do spraw roz-
woju regionalnego do wiadomości członkom Rady 
Ministrów.

3. Instytucja zarządzająca ogłasza w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym regionalny program operacyj-
ny.

3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przy-
padku zmiany regionalnych programów operacyj-
nych.

3b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogła-
sza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” komunikat o:
1) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji za-

twierdzającej regionalny program operacyjny lub 
jego zmiany;

2) terminie, od którego regionalny program opera-
cyjny lub jego zmiany będą stosowane.

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego, określa, w drodze 
uchwały, zakres i warunki dofi nansowania programu 
opracowanego przez zarząd województwa środkami 
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pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagra-
nicznych.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego za-
wiera z zarządem województwa kontrakt wojewódzki, 
w zakresie i na warunkach określonych w uchwale, 
o której mowa w ust. 4.

5a. Kontrakt wojewódzki jest zawierany w celu realizacji 
programów lub przedsięwzięć wymagających do-
finansowania ze środków krajowych budżetu pań-
stwa.

6. Kontrakt wojewódzki powinien określać, co naj-
mniej:
1) kwotę dofi nansowania programu opracowanego 

przez zarząd województwa środkami pochodzą-
cymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicz-
nych;

2) warunki przekazywania środków;
3) sposób wykonywania przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego nadzoru nad pra-
widłowością wykorzystania przekazanych środ-
ków;

4) zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji kon-
traktu;

5) sposób wykonywania przez ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego kontroli 
i monitoringu nad realizacją kontraktu woje-
wódzkiego.

7. Kontrakt wojewódzki określa również kwotę:
1) dofi nansowania części zadań realizowanych 

przez samorząd wojewódzki w ramach krajowego 
programu operacyjnego;

2) wkładu własnego jednostek samorządu terytorial-
nego w ramach realizacji regionalnego programu 
operacyjnego.

8. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju re-
gionalnego określone w kontrakcie wojewódzkim, 
w szczególności dotyczące nadzoru nad prawi-
dłowością wykorzystania przekazanych środków, 
mogą zostać przekazane właściwemu miejscowo 
wojewodzie, na zasadach określonych w odrębnym 
porozumieniu, którego kopię minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego przekazuje zarządowi 
województwa w terminie 7 dni od dnia zawarcia po-
rozumienia.

9. Zarząd województwa przekazuje sejmikowi wojewódz-
twa, do dnia 30 czerwca każdego roku, informację o re-
alizacji regionalnego programu operacyjnego w roku 
poprzednim.

Art. 20a.

1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące za-
dania własne jednostek samorządu terytorialnego, 

nieujęte w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym 
programie operacyjnym mogą być fi nansowane z do-
tacji celowych budżetu państwa w przypadku, jeżeli 
działania te:
1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju 

oraz konkurencyjności regionu, lub
2) pozostają w związku z działaniami realizowa-

nymi w ramach regionalnego programu opera-
cyjnego.

2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, 
odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regional-

nego, lub
2) właściwego ministra lub właściwego miejsco-

wo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego

– z jednostkami samorządu terytorialnego, na za-
sadach określonych w przepisach o finansach pu-
blicznych.

Art. 21.

1. W zakresie, w którym fi nansowanie projektów w ra-
mach programów stanowi pomoc spełniającą prze-
słanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską albo pomoc de minimis, 
do tego fi nansowania mają zastosowanie szczegółowe 
warunki i tryb udzielania pomocy.

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa 
w ust. 1, są instytucje zarządzające, instytucje po-
średniczące, instytucje wdrażające lub beneficjen-
ci.

3. Właściwy minister albo minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego – w zakresie programów ope-
racyjnych, w ramach których zarząd województwa 
pełni funkcję instytucji zarządzającej lub instytucji 
pośredniczącej, określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb 
udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, mając 
w szczególności na uwadze konieczność zapewnie-
nia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej 
dopuszczalności, w przypadku gdy odrębne prze-
pisy nie określają szczegółowych warunków i trybu 
udzielania tej pomocy.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nieobjęta przepisami, 
o których mowa w ust. 3, lub innymi przepisami wyda-
nymi na podstawie odrębnych ustaw, stanowi pomoc 
indywidualną, a jej przeznaczenie i szczegółowe wa-
runki udzielania określa decyzja lub umowa o dofi nan-
sowanie projektu.
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Rozdział 4
(uchylony).

Rozdział 5 
Realizacja programów operacyjnych

Art. 25.

Za prawidłową realizację programu odpowiada:
1) w przypadku programu operacyjnego – instytucja 

zarządzająca, którą jest odpowiednio minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub za-
rząd województwa;

2) w przypadku programu rozwoju – odpowiednio 
właściwy minister lub zarząd województwa.

Art. 26.

1. Do zadań instytucji zarządzającej należy w szczegól-
ności:
1) wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogól-
ne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

2) przygotowanie szczegółowego opisu prioryte-
tów programu operacyjnego oraz jego zmian, 
z uwzględnieniem wytycznych ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego, o których 
mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1;

3) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monito-
rującemu do zatwierdzenia propozycji kryteriów 
wyboru projektów;

4) wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa 
w pkt 3, projektów, które będą dofi nansowane 
w ramach programu operacyjnego;

5) zawieranie z benefi cjentami umów o dofi nanso-
wanie projektu lub podejmowanie decyzji, o której 
mowa w art. 28 ust. 2;

6) określenie kryteriów kwalifi kowalności wydatków 
objętych dofi nansowaniem w ramach programu 
operacyjnego;

7) określenie poziomu dofi nansowania projektu, jako 
procentu wydatków objętych dofi nansowaniem;

8) określenie systemu realizacji programu operacyj-
nego;

9) (uchylony);
10) zarządzanie środkami fi nansowymi przeznaczo-

nymi na realizację programu operacyjnego, po-
chodzącymi z budżetu państwa, budżetu woje-
wództwa lub ze źródeł zagranicznych;

11) dokonywanie płatności ze środków programu 
operacyjnego na rzecz benefi cjentów;

12) monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja 
programu operacyjnego oraz stopnia osiągania 
jego celów;

13) opracowywanie, w razie potrzeby, propozycji 
zmian w programie operacyjnym;

14) prowadzenie kontroli realizacji programu opera-
cyjnego, w tym kontroli realizacji poszczególnych 
dofi nansowanych projektów;

15) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, 
w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków prze-
kazanych na realizację programów, projektów lub 
zadań, o której mowa w przepisach o fi nansach 
publicznych;

15a) ustalanie i nakładanie korekt fi nansowych, o któ-
rych mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawia-
jącego przepisy ogólne dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999;

16) zapewnienie właściwej informacji i promocji pro-
gramu operacyjnego.

2. Instytucja zarządzająca, wykonując zadania, o któ-
rych mowa w ust. 1, powinna uwzględniać zasadę 
równego dostępu do pomocy wszystkich kategorii 
beneficjentów w ramach programu oraz zapewniać 
przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie pro-
jektów.

3. Instytucja zarządzająca ogłasza komunikat:
1) w przypadku krajowego programu operacyjnego 

– w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” o:
a) adresie strony internetowej, na której 

instytucja zarządzająca zamieści treść 
szczegółowego opisu priorytetów krajo-
wego programu operacyjnego lub jego 
zmian,

b) terminie, od którego szczegółowy opis prio-
rytetów programu operacyjnego lub jego 
zmiany będą stosowane,

c) zakresie zmian wprowadzonych do szcze-
gółowego opisu priorytetów;

2) w przypadku regionalnego programu operacyjne-
go – w wojewódzkim dzienniku urzędowym o:
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a) adresie strony internetowej, na której insty-
tucja zarządzająca zamieści treść szcze-
gółowego opisu priorytetów regionalnego 
programu operacyjnego lub jego zmian,

b) terminie, od którego szczegółowy opis prio-
rytetów regionalnego programu operacyjne-
go lub jego zmiany będą stosowane,

c) zakresie zmian wprowadzonych do szcze-
gółowego opisu priorytetów.

Art. 27.

1. Instytucja zarządzająca może, w drodze porozumie-
nia, powierzyć instytucji pośredniczącej część zadań 
związanych z realizacją programu operacyjnego, 
a w szczególności:
1) przygotowanie i przekazanie instytucji zarządza-

jącej propozycji szczegółowego opisu priorytetów 
programu operacyjnego w oparciu o wytyczne 
ministra właściwego do spraw rozwoju regional-
nego, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1;

2) przygotowanie i przekazanie Komitetowi Monito-
rującemu propozycji kryteriów wyboru projektu;

3) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wy-
boru projektów, które będą dofi nansowane w ra-
mach programu operacyjnego;

4) zawieranie umów z benefi cjentami o dofi nanso-
wanie projektu;

5) kontrolę realizacji dofi nansowanych projektów;
6) dokonywanie płatności ze środków programu 

operacyjnego na rzecz benefi cjentów;
6a) wydawanie decyzji o zwrocie środków przeka-

zanych na realizację programów, projektów lub 
zadań, o której mowa w przepisach o fi nansach 
publicznych;

7) odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych be-
nefi cjentom;

8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyj-
nych.

2. Instytucja zarządzająca ponosi odpowiedzialność za 
prawidłowość realizacji zadań powierzonych instytucji 
pośredniczącej.

3. Instytucja zarządzająca zatwierdza procedury dokony-
wania czynności w ramach powierzonych zadań, opra-
cowane przez instytucję pośredniczącą.

4. Instytucja zarządzająca lub, za jej zgodą instytucja po-
średnicząca lub instytucja wdrażająca może powierzyć 
realizację czynności technicznych związanych z ob-
sługą swoich zadań innym podmiotom na podstawie 
odpowiednio porozumienia lub umowy.

5. Do realizacji czynności technicznych, o których mowa 
w ust. 4, powierzanych jednostce sektora fi nansów pu-

blicznych lub fundacjom, których jedynym fundatorem 
jest Skarb Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 
W takim przypadku instytucja zarządzająca lub insty-
tucja pośrednicząca pokrywa poniesione przez te jed-
nostki lub fundacje niezbędne koszty wykonania tych 
czynności.

Art. 28.

1. W ramach programu operacyjnego mogą być dofi nan-
sowane, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez 
Komitet Monitorujący, projekty:
1) indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla 

realizacji programu, wskazywane przez instytucję 
zarządzającą;

2) systemowe, w tym również projekty pomocy 
technicznej – polegające na realizacji zadań pu-
blicznych przez podmioty działające na podsta-
wie odrębnych przepisów, w zakresie określonym 
przepisami prawa i dokumentami strategiczno-
programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów;

3) wyłonione w trybie konkursu.
1a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

w przypadku krajowych programów operacyjnych:
1) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę 

projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej 
zmiany;

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie 
strony internetowej, na której instytucja zarządza-
jąca zamieści listę projektów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany.

1b. Zarząd województwa w przypadku regionalnych pro-
gramów operacyjnych:
1) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę 

projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej 
zmiany;

2) ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
komunikat o adresie strony internetowej, na której 
instytucja zarządzająca zamieści listę projektów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub jej zmiany.

2. Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja pośred-
nicząca jest jednocześnie benefi cjentem, podstawę 
dofi nansowania projektu stanowi umowa o dofi nan-
sowanie projektu lub decyzja podjęta przez instytucję 
zarządzającą lub instytucję pośredniczącą, zgodnie 
z przyjętym systemem realizacji dla danego programu 
operacyjnego. W przypadku gdy instytucją zarządza-
jącą lub pośredniczącą jest samorząd województwa 
decyzja podejmowana jest w formie uchwały zarządu 
województwa.
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3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Dokumenty stanowiące system realizacji programu 

operacyjnego, a także ich zmiany podlegają publikacji 
na stronach internetowych właściwej instytucji zarzą-
dzającej.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, nie mogą być 
zmieniane na niekorzyść wnioskodawcy w trakcie 
trwania określonej tury konkursu, w zakresie w jakim 
dotyczą tego konkursu, a w przypadku konkursów 
otwartych - ich zmiana nie może mieć negatywnego 
wpływu na rozpatrzenie złożonego przed dokonaniem 
tej zmiany wniosku o dofi nansowanie.

7. Przepis ust. 6 nie ma zastosowania do przypadków, 
gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zobo-
wiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych 
ustaw. W takim przypadku, dokonując zmiany w sys-
temie realizacji, właściwa instytucja zarządzająca wraz 
z publikacją tych zmian podaje informację zawierającą 
ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany te 
będą stosowane.

8. Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wniosko-
dawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub 
danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o do-
fi nansowanie lub zakończenia danej tury konkursu 
w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią infor-
macji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

9. W ramach programu operacyjnego dofi nansowane 
mogą być także projekty, o których mowa w ust. 1, 
realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywat-
nego, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100).

Art. 28a.

1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa 
w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez insty-
tucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, 
przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub fi nansowe, realizujące 
wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, 
na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie 
partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie de-
cyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z bene-
ficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów 
w zakresie określonym porozumieniem lub umową 
partnerską.

3. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie 
lub umowa partnerska określa w szczególności za-
dania partnerów, zasady wspólnego zarządzania pro-

jektem oraz sposób przekazywania przez benefi cjenta 
środków fi nansowych na pokrycie niezbędnych kosz-
tów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań 
w ramach projektu.

4. W przypadku projektów partnerskich realizowanych 
na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się 
o dofi nansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza 
sektora fi nansów publicznych z zachowaniem zasa-
dy przejrzystości i równego traktowania podmiotów, 
w szczególności jest zobowiązany do:
1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzien-

niku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być 
wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie 
partnerów;

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgod-
ności działania potencjalnego partnera z celami 
partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego 
partnera w realizację celu partnerstwa, doświad-
czenie w realizacji projektów o podobnym cha-
rakterze, współpracę z benefi cjentem w trakcie 
przygotowania projektu;

3) podania do publicznej wiadomości informacji 
o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu 
zadań partnerów.

Art. 29.

1. Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub 
instytucja wdrażająca, w celu wyłonienia projektów 
do dofi nansowania w trybie, o którym mowa w art. 28 
ust. 1 pkt 3, ogłasza konkurs na swojej stronie inter-
netowej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informa-
cje obejmujące:
1) rodzaj projektów podlegających dofi nansowaniu;
2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofi -

nansowanie;
3) kwotę środków przeznaczonych na dofi nansowa-

nie projektów;
4) poziom dofi nansowania projektów, o którym 

mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7;
5) maksymalną kwotę dofi nansowania projektu, o ile 

kwota taka została ustalona;
6) kryteria wyboru projektów;
7) termin rozstrzygnięcia konkursu;
8) wzór wniosku o dofi nansowanie projektu;
9) termin, miejsce i sposób składania wniosków 

o dofi nansowanie projektu;
10) wzór umowy o dofi nansowanie projektu;
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11) informację o środkach odwoławczych przysługu-
jących wnioskodawcy w ramach systemu realiza-
cji programu operacyjnego.

3. Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca 
lub instytucja wdrażająca w dniu ogłoszenia konkur-
su zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 
lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą 
co najmniej elementy określone w ust. 2 pkt 1-3 oraz 
wskazanie adresu strony internetowej, na której za-
mieszczono ogłoszenie o konkursie.

4. Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofi nansowanie 
projektu z benefi cjentami wyłonionymi w konkursie lub 
w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych prze-
widzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs 
nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, 
warunków realizacji projektu oraz nakładać na pod-
mioty ubiegające się o dofi nansowanie dodatkowych 
obowiązków.

4a. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków, 
gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań mię-
dzynarodowych lub przepisów innych ustaw.

5. (uchylony).

Art. 30.

1. Podstawę dofi nansowania projektu stanowi umowa 
o dofi nansowanie projektu zawarta z benefi cjentem 
przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej 
imieniu instytucję pośredniczącą lub instytucję wdra-
żającą albo decyzja, o której mowa w art. 28 ust. 2.

2. Umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, okre-
ślają warunki dofi nansowania projektu, a także prawa 
i obowiązki benefi cjenta z tym związane.

Art. 30a.

1. Umowa o dofi nansowanie projektu jest zawierana 
zgodnie z systemem realizacji programu operacyjne-
go, w odniesieniu do projektu:
1) który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego 

oceny i został zakwalifi kowany do dofi nansowa-
nia, oraz

2) którego dofi nansowanie jest możliwe w ramach 
dostępnej alokacji na realizację poszczególnych 
działań i priorytetów w ramach programu opera-
cyjnego.

2. Instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja 
wdrażająca, zgodnie z systemem realizacji programu 
operacyjnego, ogłasza na swojej stronie internetowej 
listę projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, 
które zostały zakwalifi kowane do dofi nansowania.

3. Właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2, pisemnie 
informuje wnioskodawcę o wynikach oceny jego pro-
jektu.

Art. 30b.

1. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodaw-
ca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 30a 
ust. 3, może wnieść środki odwoławcze przewidziane 
w systemie realizacji programu operacyjnego, w ter-
minie, trybie i na warunkach tam określonych. W ta-
kim przypadku w pisemnej informacji, o której mowa 
w art. 30a ust. 3, właściwa instytucja zamieszcza uza-
sadnienie wyników oceny projektu oraz pouczenie 
o możliwości wniesienia środka odwoławczego, wraz 
ze wskazaniem terminu przysługującego na jego wnie-
sienie, sposobie wniesienia oraz właściwej instytucji, 
do której środek ten należy wnieść.

2. System realizacji programu operacyjnego musi 
uwzględniać co najmniej jeden środek odwoławczy 
przysługujący wnioskodawcy w trakcie ubiegania się 
o dofi nansowanie.

3. W rozpatrywaniu środków odwoławczych nie mogą 
brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie doko-
nywały czynności związanych z określonym projektem, 
w tym były zaangażowane w jego ocenę.

4. Właściwa instytucja informuje wnioskodawcę na 
piśmie o wynikach procedury odwoławczej przewi-
dzianej w systemie realizacji programu operacyjnego 
wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach 
określonych w art. 30c.

5. Nie podlegają rozpatrzeniu środki odwoławcze, je-
żeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa 
w ust. 1, zostały wniesione:
1) po terminie;
2) w sposób sprzeczny z pouczeniem;
3) do niewłaściwej instytucji.

Art. 30c.

1. Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzia-
nych w systemie realizacji programu operacyjnego i po 
otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury 
odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji pro-
gramu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, 
wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 
3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez 
wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4, bezpośred-
nio do właściwego wojewódzkiego sądu administra-
cyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, 
obejmującą wniosek o dofi nansowanie wraz z informa-
cją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych 
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środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa 
w art. 30b ust. 4. Skarga podlega opłacie sądowej.

3. W wyniku rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, 
sąd może:
1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena pro-

jektu została przeprowadzona w sposób narusza-
jący prawo, przekazując jednocześnie sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytu-
cję zarządzającą lub pośredniczącą;

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnie-
nia;

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakich-
kolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe.

4. Sąd rozstrzyga sprawę w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.

5. Wniesienie skargi:
1) po terminie, o którym mowa w ust. 2,
2) niekompletnej,
3) bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie, o któ-

rym mowa w ust. 2
– powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.

Art. 30d.

1. Wnioskodawca lub właściwa instytucja pośrednicząca 
lub zarządzająca może wnieść skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 
dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. Przepis art. 30c ust. 2 stosuje 
się odpowiednio.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, jest rozpatrywa-
na w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Przepis 
art. 30c ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne po-
uczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 30b 
ust. 1 i 4.

Art. 30e.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania 
przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla 
aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wy-
łączeniem art. 52-55, art. 61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 
i 152 tej ustawy.

Art. 30f.

Procedura odwoławcza, o której mowa w art. 30a-30e, nie 
wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których 
projekty zostały zakwalifi kowane do dofi nansowania.

Art. 30g. 

Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę dotyczące 
oceny jego wniosku, a także w trakcie trwania procedury 
odwoławczej, nie stanowią decyzji administracyjnej.

Art. 31.

1. W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny pro-
jektów w procesie wyboru projektów do dofi nansowa-
nia mogą uczestniczyć eksperci posiadający specja-
listyczną wiedzę lub umiejętności z poszczególnych 
dziedzin objętych programem operacyjnym.

2. Ekspertem może zostać osoba, która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne lub za umyślne przestęp-
stwo skarbowe;

4)  spełnia inne wymogi określone w systemie reali-
zacji programu operacyjnego.

3. Przy korzystaniu z usług świadczonych przez eksper-
tów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 
dotyczące wyłączenia pracownika oraz organu.

4. Ekspert, przed przystąpieniem do oceny projektu, 
składa instytucji korzystającej z jego usługi oświad-
czenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powo-
dujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektu 
na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 3, oraz że 
nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uza-
sadnione wątpliwości co do jego bezstronności wzglę-
dem podmiotu ubiegającego się o dofi nansowanie lub 
podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem 
oceny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 
o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem 
oświadczenia.

5. Instytucja zarządzająca może tworzyć i prowadzić bazę 
ekspertów.

6. Instytucja zarządzająca udostępnia utworzoną bazę 
ekspertów na swojej stronie internetowej oraz przeka-
zuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regio-
nalnego dane w niej zawarte.

7. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany w bazie 
ekspertów ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego two-
rzy i prowadzi centralną bazę ekspertów, na podstawie 
danych przekazanych przez instytucje zarządzające 
oraz udostępnia ją na swoich stronach internetowych.

9. Baza ekspertów oraz centralna baza ekspertów, za-
wierają następujące dane:
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1) imię i nazwisko eksperta;
2) dziedzinę objętą programem operacyjnym, w któ-

rej specjalizuje się ekspert;
3) adres poczty elektronicznej eksperta.

10. Instytucja zarządzająca może przekazać kompetencje 
w zakresie tworzenia i prowadzenia bazy ekspertów 
instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu programu 
operacyjnego.

11. Umieszczenie danych eksperta w bazie ekspertów 
i w centralnej bazie ekspertów wymaga jego uprzed-
niej zgody wyrażonej na piśmie, która zawiera rów-
nież zgodę na przetwarzanie jego danych osobo-
wych.

12. Instytucja zarządzająca, przekazując ministrowi wła-
ściwemu do spraw rozwoju regionalnego dane, o któ-
rych mowa w ust. 8, dołącza do nich zgodę na umiesz-
czenie danych eksperta w centralnej bazie ekspertów, 
o której mowa w ust. 11.

Art. 32.

1. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośredniczą-
ca może zawrzeć z instytucją wdrażającą porozu-
mienie lub umowę o realizacji powierzonych jej za-
dań, w tym o wydawaniu decyzji o zwrocie środków 
przekazanych na realizację programów, projektów 
lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach 
publicznych.

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
przepisy o fi nansach publicznych dotyczące środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie-
podlegających zwrotowi.

3. (uchylony).
4. Porozumienie lub umowa, o których mowa w ust. 1, za-

wierają elementy określone w   przepisach o fi nansach 
publicznych dotyczących umowy o dofi nansowanie 
projektu oraz określają w szczególności:
1)  zadania instytucji wdrażającej objęte dofi nanso-

waniem środkami programu operacyjnego;
2)  kwotę dofi nansowania;
3)  warunki przekazania środków;
4)  sposób wykonywania przez instytucję zarządza-

jącą lub instytucję pośredniczącą nadzoru nad 
prawidłowością wykorzystania przekazanych 
środków.

5. Instytucja wdrażająca realizuje zadania dofi nansowane 
w ramach programu operacyjnego w sposób określony 
w odrębnych przepisach dotyczących jej działalności.

Art. 33.

(uchylony).

Art. 34.

(uchylony).

Art. 35. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
odpowiada za koordynację wykorzystania środków 
zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, 
przeznaczonych na dofi nansowanie programów opera-
cyjnych, z wyjątkiem programów współfi nansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
w szczególności:
1) wykonuje, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zada-

nia państwa członkowskiego określone w prze-
pisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchyla-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

2) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do 
zatwierdzenia, po zasięgnięciu opinii właściwego 
ministra albo zarządu województwa, propozycję 
podziału środków budżetu państwa i środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej między 
poszczególne programy operacyjne;

3) zapewnia zgodność programów operacyjnych 
z przepisami Unii Europejskiej;

4) prowadzi, we współpracy z właściwymi ministra-
mi i zarządami województw, negocjacje z Komi-
sją Europejską mające na celu uzgodnienie treści 
programów operacyjnych;

5) współpracuje w zakresie przygotowywania 
regionalnych programów operacyjnych, moni-
toruje i kontroluje przebieg ich realizacji oraz 
zwraca się do zarządów województw z wnio-
skami dotyczącymi usprawnienia sposobu ich 
realizacji;

6) występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem 
o dokonanie przesunięć środków między progra-
mami operacyjnymi lub - na wniosek właściwej 
instytucji zarządzającej - między priorytetami;

7) certyfi kuje Komisji Europejskiej prawidłowość 
poniesienia wydatków w ramach programów 
operacyjnych oraz przeprowadza kontrole w celu 
zapewnienia prawidłowej realizacji tego procesu;

8) (uchylony);
9) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do 

zatwierdzenia projekt narodowej strategii spójno-
ści;
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10) prowadzi negocjacje z Komisją Europejską mają-
ce na celu uzgodnienie treści planów, o których 
mowa w pkt 9;

11) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów do 
zatwierdzenia raporty o postępach w realizacji 
planów, o których mowa w pkt 9, kierowane do 
Komisji Europejskiej.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
w celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania 
programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej 
oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję 
Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości 
zasad wdrażania programów operacyjnych, może, 
z uwzględnieniem art. 26, wydać wytyczne dotyczące 
programów operacyjnych w zakresie:
1) szczegółowego opisu priorytetów programu ope-

racyjnego;
1a) prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską 

programów operacyjnych i ich zmian;
2) trybu dokonywania wyboru projektów;
3) kwalifi kacji osób uczestniczących w wyborze pro-

jektów;
4) trybu dokonywania płatności i rozliczeń;
4a) kwalifi kowania wydatków w ramach programów 

operacyjnych;
4b) spraw związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód;

4c) wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy 
ponadnarodowej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego;

5) trybu monitorowania postępów realizacji progra-
mów operacyjnych;

5a) programowania działań dotyczących mieszkal-
nictwa;

5b) postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięć współfi nanso-
wanych z krajowych lub regionalnych programów 
operacyjnych;

6) trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji pro-
gramów operacyjnych;

6a) jednolitego systemu zarządzania i monitorowania 
projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 
ust. 1;

6b) informacji i promocji;
7) sposobu oceny programów operacyjnych;
8) warunków technicznych gromadzenia i przekazy-

wania danych w formie elektronicznej;
9) kontroli realizacji programów operacyjnych;
9a) warunków certyfi kacji oraz przygotowania pro-

gnoz wniosków o płatność do Komisji Europej-

skiej w Programach Operacyjnych w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013;

9b) korekt fi nansowych w ramach programów opera-
cyjnych;

10) sposobu postępowania w razie wykrycia niepra-
widłowości;

11) innych spraw związanych z przygotowaniem 
i wdrażaniem programów operacyjnych.

3a. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania wyboru pro-
jektów nie mogą być zmieniane na niekorzyść wnio-
skodawców w trakcie trwania konkursu, a w przypadku 
konkursów otwartych – zmiany nie mogą wpływać ne-
gatywnie na rozpatrywanie wniosków złożonych przed 
dniem dokonania zmiany.

3b. Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do przypadków, 
gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zobo-
wiązań międzynarodowych lub przepisów odrębnych 
ustaw. W takim przypadku, dokonując zmiany wytycz-
nych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
wraz z publikacją zmian podaje informację zawierającą 
ich uzasadnienie oraz termin, od którego zmiany będą 
stosowane.

4. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa 
w ust. 3 pkt 1-4, minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego przygotowuje po zasięgnięciu opinii in-
stytucji pośredniczących.

5. W przypadku regionalnych programów operacyjnych 
wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3, 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
przygotowuje po zasięgnięciu opinii właściwej instytu-
cji zarządzającej.

6. Wytyczne dotyczące spraw, o których mowa w ust. 3 
pkt 4 i 10, minister rozwoju regionalnego przygotowuje 
we współpracy z ministrem właściwym do spraw fi nan-
sów publicznych.

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1) podaje do publicznej wiadomości, w szcze-

gólności na swojej stronie internetowej oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, treść wy-
tycznych, o których mowa w ust. 3, a także 
ich zmian;

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o miejscu 
publikacji wytycznych oraz ich zmian, a także 
o terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany 
będą stosowane.

8. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister wła-
ściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnia 
kontrolę wykorzystania środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych, w tym z budżetu Unii Euro-
pejskiej.
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9. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego wynikające z ust. 2 pkt 7 mogą zostać prze-
kazane wojewodzie, w zakresie i na zasadach określo-
nych w odrębnym porozumieniu.

Art. 35a.

1. W celu zapewnienia efektywnej koordynacji programo-
wania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicz-
nego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji 
tworzy się Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki 
Rozwoju, zwany dalej „Komitetem Koordynacyjnym”, 
jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Mi-
nistrów.

2. Do zadań Komitetu Koordynacyjnego należy w szcze-
gólności:
1) określanie potrzeb i inicjowanie działań w za-

kresie programowania i realizacji polityki roz-
woju;

2) ocena realizacji długookresowej i średniookreso-
wej strategii rozwoju kraju;

3) ocena spójności realizacji polityki rozwoju, 
z uwzględnieniem polityk unijnych;

4) ocena uwarunkowań, wyzwań wewnętrznych 
i zewnętrznych rozwoju kraju;

5) ocena skuteczności przyjętych rozwiązań kształ-
towania i realizacji polityki rozwoju;

6) monitorowanie realizacji strategii i programów, 
w tym poszczególnych instrumentów dla prowa-
dzenia polityki rozwoju;

7) inicjowanie opracowywania prognoz i raportów 
o rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorial-
nym;

8) ocena potencjału administracyjnego instytucji 
uczestniczących w zarządzaniu procesami roz-
woju kraju;

9) formułowanie opinii i rekomendacji dotyczą-
cych kształtowania oraz realizacji polityki roz-
woju.

3. Komitetowi Koordynacyjnemu przewodniczy Prezes 
Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego przedsta-
wiciel.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, 
skład Komitetu Koordynacyjnego oraz regulamin jego 
pracy.

5. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego może za-
praszać do udziału w pracach Komitetu osoby niebę-
dące jego członkami, w szczególności przedstawicieli 
strony samorządowej i partnerów społeczno-gospo-
darczych, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących 
przedmiotem prac Komitetu.

Art. 35b.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
opracowuje, co 3 lata, raport o rozwoju społeczno-go-
spodarczym, regionalnym oraz przestrzennym i przed-
kłada go Komitetowi Koordynacyjnemu do zaopinio-
wania.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, po 
uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1, przedkłada 
raport Radzie Ministrów, która przyjmuje go w drodze 
uchwały.

3. Raport zawiera w szczególności:
1) analizę kierunków rozwojowych, w tym w zakre-

sie rozwoju regionalnego i przestrzennego;
2) ocenę skuteczności realizacji celów rozwoju kraju 

wskazanych w strategiach i programach;
3) rekomendacje dla polityki rozwoju kraju, 

z uwzględnieniem rozwoju regionów, sektorów lub 
dziedzin oraz rozwoju przestrzennego, a także re-
komendacje dotyczące modyfi kacji instrumentów 
jej wdrażania.

4. Wnioski przedstawione w raporcie stanowią podstawę 
do aktualizacji obowiązujących strategii i programów.

5. Rada Ministrów przekazuje raport do wiadomości Sej-
mu i Senatu.

Art. 35c.

1. Tworzy się Komitet do spraw Kontroli i Audytu Fundu-
szy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zwany da-
lej „Komitetem”, jako organ opiniodawczo-doradczy 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w art. 35 
ust. 8.

2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1) wymiana informacji i doświadczeń między instytu-

cją audytową, instytucją zarządzającą, instytucją 
certyfi kującą oraz organami kontroli państwowej 
w zakresie przeprowadzonych kontroli;

2) opiniowanie planów kontroli instytucji zarządzają-
cych programami operacyjnymi;

3) opiniowanie zasad kontroli w zakresie weryfi kacji 
równoległego fi nansowania wydatków ponoszo-
nych w ramach różnych programów wspólnoto-
wych oraz w ramach różnych okresów programo-
wania;

4) proponowanie działań na rzecz zwiększenia efek-
tywności kontroli przeprowadzanych w ramach 
poszczególnych programów operacyjnych;

5) analiza sprawozdań i raportów z kontroli w ob-
szarze funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, przekazywanych do Komisji Euro-
pejskiej.
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3. W skład Komitetu wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego, w zakresie koordy-
nowania wdrażania funduszy strukturalnych oraz 
w zakresie koordynowania regionalnych progra-
mów operacyjnych;

2) przedstawiciele instytucji zarządzających;
3) przedstawiciele instytucji audytowej;
4) przedstawiciele instytucji certyfi kującej.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
może powołać w skład Komitetu przedstawicieli innych 
instytucji niż wymienione w ust. 3.

5. Komitetowi przewodniczy minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego lub wyznaczony przez niego 
przedstawiciel.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
określi, w drodze zarządzenia, skład Komitetu oraz re-
gulamin jego prac.

7. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału 
w pracach Komitetu osoby niebędące jego członkami, 
w tym w szczególności przedstawicieli Najwyższej Izby 
Kontroli oraz innych państwowych organów kontroli, 
jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmio-
tem prac Komitetu.

Art. 35d.

Funkcję instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kon-
troli Skarbowej.

Art. 35e.

1. Benefi cjent jest obowiązany poddać się kontroli w za-
kresie prawidłowości realizacji projektu, przeprowadza-
nej przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredni-
czącą, instytucję wdrażającą, instytucję certyfi kującą, 
instytucję audytową, przedstawicieli Komisji Europej-
skiej oraz inne instytucje uprawnione do przeprowa-
dzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie 
od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu projektu do 
dofi nansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia 
programu operacyjnego lub do dnia upływu 3 lat na-
stępujących po roku, w którym dokonano częściowego 
zamknięcia programu operacyjnego.

3. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie kon-
trolującego, na podstawie dostarczonych dokumentów 
oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z re-
alizacją projektu.

4. Benefi cjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, 
o których mowa w ust. 1, dokumenty związane z re-
alizacją projektu, zapewnić dostęp do pomieszczeń 
i terenów, na których jest lub był realizowany projekt, 
dostęp do systemu teleinformatycznego i wszystkich 

dokumentów informatycznych związanych z zarzą-
dzaniem projektem oraz udzielać wszelkich wyjaśnień 
dotyczących realizacji projektu.

Art. 36.

1. Realizacja programów operacyjnych podlega monito-
rowaniu przez Komitet Monitorujący.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem 
operacyjnym, w drodze zarządzenia, a w przypadku 
regionalnego programu operacyjnego zarząd woje-
wództwa w drodze uchwały, powołuje Komitet Moni-
torujący zgodnie z art. 63 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego roz-
porządzenie (WE) nr 1260/1999.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz 
marszałek województwa uczestniczą, poprzez swoich 
przedstawicieli, w pracach Komitetu Monitorującego 
powołanego dla regionalnego programu operacyjnego, 
o którym mowa w ust. 2.

4. W pracach Komitetu Monitorującego powołanego dla 
regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa 
w ust. 2, uczestniczą także przedstawiciele Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Art. 37.

Do postępowania w zakresie ubiegania się oraz udzielania 
dofi nansowania na podstawie ustawy ze środków pocho-
dzących z budżetu państwa lub ze środków zagranicznych 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 6 
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 38–50.

(pominięte).

Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 51.

1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 
2007-2013, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 
29 listopada 2006 r., z dniem wejścia w życie ustawy 
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stają się planem wykonawczym w rozumieniu art. 5 
pkt 8.

2. Trybu i terminów uzgodnień, o których mowa w art. 11, 
nie stosuje się do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, 
przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 
2006 r.

3. Programy operacyjne obejmujące okres programowa-
nia na lata 2007-2013, przyjęte przed dniem wejścia 
w życie ustawy, stają się programami operacyjnymi 
w rozumieniu niniejszej ustawy.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
przedstawi Radzie Ministrów informację o niezbęd-
nym zakresie zmian w dokumentach, o których mowa 
w ust. 1-3.

Art. 52.

Do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia nie sto-
suje się art. 24.

Art. 53.

1. Właściwi ministrowie, w terminie 1 miesiąca od dnia 
wejścia w życie ustawy, przedstawią ministrowi właści-
wemu do spraw rozwoju regionalnego aktualne stra-
tegie sektorowe, przyjęte przez Radę Ministrów przed 
dniem przyjęcia strategii rozwoju kraju, o której mowa 
w art. 51 ust. 2.

2. Właściwi ministrowie w terminie 3 miesięcy od dnia 
upływu terminu określonego w ust. 1, doprowadzą 

strategie sektorowe, o których mowa w ust. 1, do 
zgodności ze strategią rozwoju kraju, o której mowa 
w art. 51 ust. 2.

Art. 54.

Z dniem wejścia w życie ustawy programy wojewódz-
kie, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy wymienionej 
w art. 43, stają się regionalnymi programami operacyjnymi 
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 55.

1. Traci moc ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o fi nanso-
wym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 
i Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, 
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 
i Nr 273, poz. 2701, z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 472).

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych na podstawie 
ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym do umów i po-
stępowań sądowych, stosuje się przepisy dotychcza-
sowe.

Art. 56.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia, z wyjątkiem art. 38, 39 i 44-50, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2007 r.
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DZIAŁ I
Zasady fi nansów publicznych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:
1) zakres i zasady działania oraz organizację jed-

nostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych;

2) zakres i zasady działania agencji wykonawczych, 
instytucji gospodarki budżetowej i państwowych 
funduszy celowych;

3) zasady funkcjonowania jednostek sektora fi nan-
sów publicznych w zakresie gospodarki fi nanso-
wej;

4) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gro-
madzeniem i rozdysponowywaniem środków pu-
blicznych oraz gospodarowaniem mieniem;

5) zasady zarządzania państwowym długiem pu-
blicznym oraz procedury ostrożnościowe i sana-
cyjne;

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

7) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania 
wieloletniej prognozy fi nansowej jednostki samo-
rządu terytorialnego;

8) zasady i tryb sporządzania budżetu państwa 
w układzie zadaniowym;

9) zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb plano-
wania, uchwalania i wykonywania budżetu pań-
stwa oraz budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego;

10) szczególne zasady rachunkowości, planowania 
i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze 
fi nansów publicznych;

11) zasady gospodarowania środkami publicznymi 
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 
z innych źródeł zagranicznych;

12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrzne-
go oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów 
publicznych.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Ministrze Finansów – rozumie się przez to odpo-

wiednio ministra właściwego do spraw budżetu, 
ministra właściwego do spraw fi nansów publicz-
nych oraz ministra właściwego do spraw instytucji 
fi nansowych;

2) zarządzie jednostki samorządu terytorialnego – 
rozumie się przez to również wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta;

3) układzie zadaniowym – rozumie się przez to ze-
stawienie odpowiednio wydatków budżetu pań-
stwa lub kosztów jednostki sektora fi nansów pu-
blicznych sporządzone według funkcji państwa, 
oznaczających poszczególne obszary działań 
państwa, oraz:
a) zadań budżetowych grupujących wydatki 

według celów,
b) podzadań budżetowych grupujących działa-

nia umożliwiające realizację celów zadania, 
w ramach którego podzadania te zostały 
wyodrębnione

– wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także 
z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji 
celów działalności państwa, oznaczającymi wartościo-
we, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i do-
celowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;
4) odrębnych ustawach – rozumie się przez to usta-

wy inne niż niniejsza ustawa oraz ustawa budże-
towa;

5) środkach europejskich – rozumie się przez to 
środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4;

6) organizacjach pozarządowych – rozumie się 
przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o fi nansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240)



—  26  — 

7) jednostce w dziale – rozumie się przez to jednost-
kę sektora fi nansów publicznych podległą mini-
strowi kierującemu określonym działem admini-
stracji rządowej lub przez niego nadzorowaną lub 
jednostkę sektora fi nansów publicznych obsługu-
jącą organ podległy ministrowi kierującemu okre-
ślonym działem administracji rządowej lub przez 
niego nadzorowany;

8) dysponencie części budżetowej – rozumie się 
przez to kierowników jednostek oraz organy wy-
mienione w art. 139 ust. 2, właściwych ministrów, 
kierowników urzędów centralnych, wojewodów 
oraz kierowników państwowych jednostek organi-
zacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2, 
dysponujących częściami budżetu państwa.

Art. 3.

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadze-
niem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, 
w szczególności:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) fi nansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu 

państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki pu-

bliczne;
5) zarządzanie środkami publicznymi;
6) zarządzanie długiem publicznym;

7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Art. 4.

1. Przepisy ustawy stosuje się do:
1) jednostek sektora fi nansów publicznych;
2) innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzy-

stują środki publiczne lub dysponują tymi środka-
mi.

2.  Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialne-
go stosuje się odpowiednio do związków gmin i powia-
tów.

Rozdział 2
Środki publiczne, nadwyżka i defi cyt sektora 

fi nansów publicznych

Art. 5.

1. Środkami publicznymi są:
1) dochody publiczne;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie-
podlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek 
sektora fi nansów publicznych pochodzące:
a) ze sprzedaży papierów wartościowych,
b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa 

oraz majątku jednostek samorządu teryto-
rialnego,

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
środków publicznych,

d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e) z innych operacji fi nansowych;
5) przychody jednostek sektora fi nansów publicz-

nych pochodzące z prowadzonej przez nie dzia-
łalności oraz pochodzące z innych źródeł.

2. Dochodami publicznymi są:
1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, 

składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw 
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, 
których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego, państwo-
wych funduszy celowych oraz innych jednostek 
sektora fi nansów publicznych wynika z odręb-
nych ustaw;

2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz innych jednostek sek-
tora fi nansów publicznych należne na podstawie 
odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych;

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczo-
nych przez jednostki sektora fi nansów publicz-
nych;

4) dochody z mienia jednostek sektora fi nansów 
publicznych, do których zalicza się w szczególno-
ści:
a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych 

umów o podobnym charakterze,
b) odsetki od środków na rachunkach banko-

wych,
c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posia-

danych papierów wartościowych,
d) dywidendy z tytułu posiadanych praw ma-

jątkowych;
5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na 

rzecz jednostek sektora fi nansów publicznych;
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6) odszkodowania należne jednostkom sektora fi -
nansów publicznych;

7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora fi nansów 
publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwa-
rancji;

8) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, 
niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 
pkt 4 lit. a i b.

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza 
się:
1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których 
mowa w pkt 5 lit. a i b;

2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzie-
lanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłą-
czeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c 
i d:
a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-

pracy;
3) środki przeznaczone na realizację programów 

przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przej-
ściowe;

4) środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-

rancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwa-

rancji,
c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Roz-

woju Obszarów Wiejskich;

5) środki przeznaczone na realizację:
a) programów w ramach celu Europejska 

Współpraca Terytorialna, o których mowa 
w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchy-
lającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),

b) programów, o których mowa w rozporzą-
dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 październi-
ka 2006 r. określającym przepisy ogólne 
w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 
(Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),

c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2004-2009,

d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2004-2009;

6) inne środki.
4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządze-

nia, środki publiczne niezaliczane do środków, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki 
te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło 
ich pochodzenia, przeznaczenie oraz benefi cjentów 
tych środków.

Art. 6.

1. Środki publiczne przeznacza się na:
1) wydatki publiczne;
2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego.

2. Rozchodami publicznymi są:
1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
2) wykup papierów wartościowych;
3) udzielone pożyczki i kredyty;
4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których 

źródłem fi nansowania są przychody z prywatyza-
cji majątku Skarbu Państwa;

5) inne operacje fi nansowe związane z zarządza-
niem długiem publicznym i płynnością;

6) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa 
w międzynarodowych instytucjach fi nansowych.

Art. 7.

1. Dodatnia różnica między dochodami publicznymi 
a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozli-
czeniowego, stanowi nadwyżkę sektora fi nansów pu-
blicznych, zaś ujemna różnica jest defi cytem sektora 
fi nansów publicznych.

2. Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwyżkę 
lub defi cyt sektora fi nansów publicznych ustala się po 
wyeliminowaniu przepływów fi nansowych między jed-
nostkami tego sektora.

Rozdział 3
Jednostki sektora fi nansów publicznych

Art. 8.

1. Jednostki sektora fi nansów publicznych są tworzone 
w formach określonych w niniejszym rozdziale.
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2. Jednostki sektora fi nansów publicznych mogą być 
tworzone na podstawie niniejszej ustawy albo na pod-
stawie odrębnych ustaw.

Art. 9.

Sektor fi nansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy admi-

nistracji rządowej, organy kontroli państwowej 
i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 
związki;

3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządza-

ne przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarzą-
dzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowot-

nej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jed-

nostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz 

państwowe instytucje fi lmowe;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojo-
wych, banków i spółek prawa handlowego.

Art. 10.

1. Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budże-
towe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki 
budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują 
zasady gospodarki finansowej określone w niniej-
szej ustawie.

2. Do jednostek sektora fi nansów publicznych, o których 
mowa w art. 9 pkt 8-14, działających na podstawie od-
rębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia 
przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.

Art. 11.

1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne 
sektora fi nansów publicznych nieposiadające osobo-

wości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpo-
średnio z budżetu, a pobrane dochody odprowa-
dzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu 
państwa albo budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego.

2. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu 
określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę 
i przedmiot działalności.

3. Podstawą gospodarki fi nansowej jednostki budżetowej 
jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem 
fi nansowym jednostki budżetowej”.

Art. 12.

1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych 
ustaw, tworzą, łączą i likwidują:
1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wo-

jewodowie oraz inne organy działające na pod-
stawie odrębnych ustaw – państwowe jednostki 
budżetowe;

2) organy stanowiące jednostek samorządu teryto-
rialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie 
jednostki budżetowe.

2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa 
w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy 
stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane 
tej jednostce w zarząd.

3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym 
mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdu-
jącego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem 
ust. 7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej 
decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowa-
na w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
Skarbu Państwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania li-
kwidowanej:
1) państwowej jednostki budżetowej – przejmuje or-

gan, który podjął decyzję o likwidacji;
2) gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki 

budżetowej – przejmuje urząd odpowiedniej jed-
nostki samorządu terytorialnego.

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jed-
nostek budżetowych.

6. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym 
mowa w ust. 1, może postanowić o utworzeniu jed-
nostki o innej formie organizacyjno-prawnej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może 
również zdecydować o przejęciu należności i zobo-
wiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo 
utworzoną jednostkę.
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Art. 13.

1. Prezes Rady Ministrów może utworzyć jednostkę bu-
dżetową realizującą zadania na rzecz administracji 
rządowej.

2. Prezes Rady Ministrów, tworząc jednostkę budżetową, 
o której mowa w ust. 1, określi zakres realizowanych 
przez nią zadań.

3. Jednostka budżetowa, o której mowa w ust. 1, podle-
ga Prezesowi Rady Ministrów albo wskazanemu przez 
niego ministrowi lub kierownikowi urzędu centralnego.

4. Przepisy art. 12 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

Art. 14.

Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w za-
kresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lo-
kalami użytkowymi,

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

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fi zycznej i sportu, w tym utrzymywania te-

renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych 

i krajowych zwierząt, w tym w szczególności pro-
wadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginię-
ciem, w celu ich ochrony poza miejscem natural-
nego występowania,

9) cmentarzy
– mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady bu-
dżetowe.

Art. 15.

1. Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje 
zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przy-
chodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Podstawą gospodarki fi nansowej samorządowego za-
kładu budżetowego jest roczny plan fi nansowy obej-
mujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, 
stan środków obrotowych, stan należności i zobowią-
zań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z bu-
dżetem jednostki samorządu terytorialnego.

3. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) dotacje przedmiotowe;
2) dotacje celowe na zadania bieżące fi nansowa-

ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3;

3) dotacje celowe na fi nansowanie lub dofi nansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji.

4. W zakresie określonym w odrębnych ustawach samo-
rządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację 
podmiotową.

5. Nowo tworzonemu samorządowemu zakładowi bu-
dżetowemu może być przyznana jednorazowa dota-
cja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 
pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

6. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, 
z wyłączeniem dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 
i 3, nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działal-
ności.

7. Samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków 
obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdaw-
czego, chyba że organ stanowiący jednostki samorzą-
du terytorialnego postanowi inaczej.

8. W planie fi nansowym samorządowego zakładu budże-
towego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku 
w przypadku realizowania wyższych od planowanych 
przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowo-
duje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 16.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyj-
no-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżeto-
wy.

2. Tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa:
1) nazwę i siedzibę zakładu;
2) przedmiot jego działalności;
3) źródła przychodów własnych zakładu;
4) stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe 

oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi 
w użytkowanie;

5) terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat 
nadwyżki środków obrotowych dokonywanych 
przez zakład do budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych 
rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
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3. Likwidując samorządowy zakład budżetowy, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa 
przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu 
tego zakładu.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia sa-
morządowych zakładów budżetowych.

5. Przekształcenie samorządowego zakładu budżeto-
wego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga 
uprzednio jego likwidacji.

6. Należności i zobowiązania likwidowanego samorzą-
dowego zakładu budżetowego przejmuje organ, który 
podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Należności i zobowiązania samorządowego zakładu 
budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia 
w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utwo-
rzona jednostka.

Art. 17.

1. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób prowadzenia gospodarki fi nansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżeto-
wych, a w szczególności:
1) sposób i tryb sporządzania planów fi nansowych,
2) sposób dokonywania zmian w planach fi nanso-

wych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania 
tych zmian,

3) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydat-
ków państwowych jednostek budżetowych,

4) sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych 
w samorządowych zakładach budżetowych

– biorąc pod uwagę potrzebę przestrzegania zasad 
celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz 
jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.

2. Minister Finansów, wydając rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględni specyfi kę działalności jed-
nostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-
nych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej oraz jednostek organizacyjnych działają-
cych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 18.

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną two-
rzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań 
państwa.

Art. 19.

1. Zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa, 
o której mowa w art. 18, oraz statut.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządze-
nia, wymogi, jakie powinien spełniać statut agencji wy-
konawczej, w celu zapewnienia jednolitej i przejrzystej 
organizacji wewnętrznej agencji wykonawczych pod 
względem instytucjonalnym.

Art. 20.

Agencja wykonawcza prowadzi gospodarkę fi nansową na 
zasadach określonych w niniejszej ustawie i w ustawie, 
o której mowa w art. 18.

Art. 21.

1. Podstawą gospodarki fi nansowej agencji wykonawczej 
jest roczny plan fi nansowy, obejmujący:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa;

3) zestawienie kosztów:
a) funkcjonowania agencji wykonawczej,
b) realizacji zadań ustawowych, z wyszczegól-

nieniem kosztów realizacji tych zadań przez 
inne podmioty

– z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich 
naliczanych, płatności odsetkowych wynikających 
z zaciągniętych zobowiązań oraz zakupu towarów 
i usług;
4) wynik fi nansowy;
5) środki na wydatki majątkowe;
6) środki przyznane innym podmiotom;
7) stan należności i zobowiązań na początek i ko-

niec roku;

8) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
2. Projekt rocznego planu fi nansowego agencji wykonaw-

czej ustala jej właściwy organ w porozumieniu z mini-
strem sprawującym nadzór nad agencją wykonawczą. 
Po zatwierdzeniu przez ministra sprawującego nadzór 
projekt jest przekazywany Ministrowi Finansów, w try-
bie i terminach określonych w przepisach dotyczących 
prac nad projektem ustawy budżetowej.

3. W ramach projektu planu fi nansowego sporządza się 
plan dochodów i wydatków agencji wykonawczej uj-
mowanych w terminie ich zapłaty.

4. W planie dochodów i wydatków agencji wykonawczej 
planowane wydatki nie powinny być wyższe od plano-
wanych dochodów. Planowane wydatki mogą prze-
kraczać planowane dochody za zgodą ministra spra-
wującego nadzór nad agencją wykonawczą, wydaną 
w porozumieniu z Ministrem Finansów.

5. W planie fi nansowym agencji wykonawczej mogą być 
dokonywane zmiany przychodów i kosztów po uzyska-
niu zgody ministra sprawującego nadzór nad agencją, 
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wydanej po uzyskaniu opinii sejmowej komisji właści-
wej do spraw budżetu, z zastrzeżeniem ust. 6. O do-
konanych zmianach należy niezwłocznie powiadomić 
Ministra Finansów.

6. Zmiany planu fi nansowego agencji wykonawczej nie 
mogą powodować zwiększenia zobowiązań agencji 
ani pogorszenia planowanego wyniku fi nansowego 
agencji, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

7. Agencja wykonawcza może otrzymywać dotacje z bu-
dżetu państwa, w zakresie określonym w odrębnych 
ustawach.

8. Agencja wykonawcza może zaciągać zobowiązania 
na okres realizacji danego zadania przekraczający rok 
budżetowy, jeżeli wydatki niezbędne na obsługę zobo-
wiązania znajdują się w rocznym planie fi nansowym.

9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy 
zwiększenia planu fi nansowego agencji wykonawczej 
z tytułu uzyskania pożyczki z budżetu państwa na fi -
nansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

10. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporzą-
dzenia, sposób prowadzenia gospodarki fi nansowej 
agencji wykonawczych, mając na względzie potrzebę 
zapewnienia jednolitości zasad fi nansowania agencji 
wykonawczych oraz przestrzegania zasad jawności 
i przejrzystości.

Art. 22.

1. Agencja wykonawcza jest obowiązana corocznie 
wpłacać do budżetu państwa, na rachunek bieżący 
dochodów państwowej jednostki budżetowej obsłu-
gującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją, 
nadwyżkę środków fi nansowych ustaloną na koniec 
roku, pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podat-
kowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Nadwyżkę, o której mowa w ust. 1, agencja wykonaw-
cza przekazuje niezwłocznie po uregulowaniu zobo-
wiązań wymagalnych z okresu sprawozdawczego, nie 
później jednak niż do dnia 30 czerwca roku następują-
cego po roku, w którym nadwyżka powstała.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikają-
cych z konieczności zapewnienia sprawnego i pełnego 
wykonywania zadań agencji wykonawczej Rada Mini-
strów może, na wniosek ministra sprawującego nadzór 
nad agencją wykonawczą, wyrazić zgodę, w formie 
uchwały, na niewpłacenie nadwyżki, o której mowa 
w ust. 1.

4. Minister sprawujący nadzór nad agencją wykonaw-
czą w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, 
w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości fi nanso-
wania zadań agencji, dokonywania inwestycji niezbęd-
nych do wykonywania zadań państwa oraz mając na 

względzie źródła fi nansowania zadań realizowanych 
przez agencję.

Art. 23.

1. Instytucja gospodarki budżetowej jest jednostką sek-
tora fi nansów publicznych tworzoną w celu realizacji 
zadań publicznych, która:
1) odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania;
2) pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowią-

zania z uzyskiwanych przychodów.
2. Instytucja gospodarki budżetowej może być tworzona 

przez:
1) ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów, za zgodą Rady Ministrów, udzieloną na 
jego wniosek;

2) organ lub kierownika jednostki, o których mowa 
w art. 139 ust. 2, jako organu wykonującego funk-
cje organu założycielskiego.

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

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, minister lub 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określą:
1) organ administracji rządowej wykonujący funkcje 

organu założycielskiego;
2) przedmiot działalności podstawowej;
3) źródła przychodów;

4) przeznaczenie zysku.
5. Instytucja gospodarki budżetowej uzyskuje osobowość 

prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Są-
dowego.

Art. 24.

1. Instytucja gospodarki budżetowej może otrzymywać 
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań pu-
blicznych, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

2. Podstawą gospodarki fi nansowej instytucji gospodarki 
budżetowej jest roczny plan fi nansowy, obejmujący:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa;

3) zestawienie kosztów:
a) funkcjonowania instytucji gospodarki bu-

dżetowej,

b) realizacji wyodrębnionych zadań
– z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich 
naliczanych, płatności odsetkowych wynikających 
z zaciągniętych zobowiązań oraz zakupu towarów 
i usług;
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4) środki na wydatki majątkowe;
5) wynik fi nansowy;
6) stan należności i zobowiązań na początek i ko-

niec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec 

roku.
3. Koszty instytucji gospodarki budżetowej mogą być po-

noszone tylko w ramach posiadanych środków fi nan-
sowych obejmujących uzyskane przychody oraz środki 
z poprzedniego okresu.

4. Nowo tworzonej instytucji gospodarki budżetowej 
może być przyznana jednorazowa dotacja na pierwsze 
wyposażenie w środki obrotowe.

5. W planie fi nansowym instytucji gospodarki budżetowej 
mogą być dokonywane zmiany przychodów i kosztów 
w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu zgody or-
ganu wykonującego funkcje organu założycielskiego, 
z tym że nie mogą one spowodować zwiększenia do-
tacji z budżetu państwa i pogorszenia planowanego 
wyniku fi nansowego. O dokonanych zmianach należy 
niezwłocznie powiadomić Ministra Finansów.

Art. 25.

1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ 
wykonujący funkcje organu założycielskiego określa, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
Skarbu Państwa, przeznaczenie mienia tej instytucji.

2. Należności i zobowiązania likwidowanej instytucji 
gospodarki budżetowej przejmuje organ wykonujący 
funkcje organu założycielskiego.

3. Należności i zobowiązania instytucji gospodarki bu-
dżetowej likwidowanej w celu przekształcenia w inną 
formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jed-
nostka.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia in-
stytucji gospodarki budżetowej.

Art. 26.

1. Instytucja gospodarki budżetowej działa na podstawie 
statutu nadanego przez organ wykonujący funkcje or-
ganu założycielskiego.

2. Statut instytucji gospodarki budżetowej określa 
w szczególności:
1) nazwę i siedzibę tej instytucji;
2) przedmiot działalności podstawowej tej instytucji;
3) źródła uzyskiwania przychodów tej instytucji;
4) tryb i zasady dokonywania zmian w statucie tej 

instytucji;
5) stan wyposażenia w środki obrotowe oraz skład-

niki majątkowe przekazane tej instytucji;

6) zasady prowadzenia działalności innej niż pod-
stawowa, jeżeli ta instytucja będzie prowadzić 
taką działalność.

3. Organizację wewnętrzną instytucji gospodarki budże-
towej określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora instytucji gospodarki budżetowej.

Art. 27.

1. Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej powołuje 
i odwołuje organ wykonujący funkcje organu założy-
cielskiego.

2. Do zadań dyrektora instytucji gospodarki budżetowej 
należy:
1) zarządzanie instytucją gospodarki budżetowej;
2) reprezentowanie instytucji gospodarki budżeto-

wej na zewnątrz;
3) przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyj-

nego instytucji gospodarki budżetowej;
4) przygotowanie projektu rocznego planu fi nanso-

wego;
5) przygotowanie rocznego sprawozdania instytucji 

gospodarki budżetowej, w tym bilansu, rachunku 
zysków i strat.

3. Projekt rocznego planu finansowego jest przeka-
zywany organowi wykonującemu funkcje organu 
założycielskiego, w trybie i terminach określonych 
w przepisach dotyczących prac nad projektem usta-
wy budżetowej.

Art. 28.

1. Instytucja gospodarki budżetowej samodzielnie go-
spodaruje mieniem, kierując się zasadą efektywności 
jego wykorzystania.

2. Na mienie instytucji gospodarki budżetowej mogą 
składać się:
1) przeniesione na własność nieruchomości;
2) mienie stanowiące wyposażenie przekazane 

przez organ wykonujący funkcje organu założy-
cielskiego w formie użyczenia;

3) mienie nabyte z własnych środków.
3. Instytucja gospodarki budżetowej w celu zaciągnięcia 

zobowiązania przewyższającego 30 % rocznych przy-
chodów jest obowiązana uzyskać zgodę organu wyko-
nującego funkcje organu założycielskiego.

4. Instytucja gospodarki budżetowej może zbywać środki 
trwałe. Zbycie (najem, dzierżawa, użyczenie) aktywów 
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych 
przez organ wykonujący funkcje organu założyciel-
skiego, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce 
nieruchomościami.
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5. Wartość majątku instytucji gospodarki budżetowej 
odzwierciedla fundusz instytucji gospodarki budże-
towej.

6. Fundusz instytucji gospodarki budżetowej zwiększa 
się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku bę-
dących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podsta-

wie odrębnych przepisów;
2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środ-

ków trwałych, wartości niematerialnych i praw-
nych;

3) łączenia i podziału instytucji gospodarki budże-
towej na podstawie bilansów zamknięcia dzielo-
nych lub łączonych jednostek.

7. Fundusz instytucji gospodarki budżetowej zwiększa 
się o:
1) zysk pozostający w dyspozycji instytucji gospo-

darki budżetowej;

2) środki z innych źródeł.

Art. 29.

1. Państwowy fundusz celowy jest tworzony na podsta-
wie odrębnej ustawy.

2. Przychody państwowego funduszu celowego pocho-
dzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone 
na realizację wyodrębnionych zadań państwowych.

3. Państwowy fundusz celowy nie posiada osobowości 
prawnej.

4. Państwowy fundusz celowy stanowi wyodrębniony ra-
chunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany 
w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskaza-
ny w tej ustawie.

5. Do państwowych funduszy celowych nie zalicza się 
funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wy-
łączeniem odsetek od rachunku bankowego i daro-
wizn, jest dotacja z budżetu państwa.

6. Podstawą gospodarki fi nansowej państwowego fundu-
szu celowego jest roczny plan fi nansowy.

7. Ze środków państwowego funduszu celowego mogą 
być udzielane pożyczki jednostkom samorządu teryto-
rialnego, jeżeli ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

8. Koszty państwowego funduszu celowego mogą być 
pokrywane tylko w ramach posiadanych środków fi -
nansowych obejmujących bieżące przychody, w tym 
dotacje z budżetu państwa i pozostałości środków 
z okresów poprzednich.

9. W planie fi nansowym państwowego funduszu celo-
wego mogą być dokonywane zmiany polegające na 
zwiększeniu prognozowanych przychodów i odpo-
wiednio kosztów.

10. Zmiany planu fi nansowego państwowego funduszu 
celowego nie mogą powodować zwiększenia dotacji 
z budżetu państwa.

11. Jeżeli państwowy fundusz celowy posiada zobowiąza-
nia wymagalne, w tym kredyty i pożyczki, zwiększenie 
przychodów w pierwszej kolejności przeznacza się na 
ich spłatę.

12. Zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego 
funduszu celowego ujętych w planie fi nansowym do-
konuje odpowiednio minister lub organ dysponujący 
tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów 
i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu.

Art. 30.

1. Państwowe i samorządowe osoby prawne są tworzone 
na podstawie odrębnych ustaw.

2. Podstawą gospodarki fi nansowej państwowych i sa-
morządowych osób prawnych jest plan fi nansowy.

3. Plany fi nansowe państwowych i samorządowych osób 
prawnych są sporządzane zgodnie z ustawami o ich 
utworzeniu, z uwzględnieniem przepisów niniejszej 
ustawy.

4. Projekty planów fi nansowych państwowych osób praw-
nych, o których mowa w art. 9 pkt 14, są przekazywane 
Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych 
w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy 
budżetowej.

Art. 31.

Jednostki, o których mowa w art. 30 ust. 1, wyodrębniają 
w planach fi nansowych:

1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jedno-

stek samorządu terytorialnego;
3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zacią-

gniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;
5) środki przyznane innym podmiotom;
6) stan należności i zobowiązań na początek i ko-

niec roku;
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec 

roku.

Art. 32.

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, 
dysponenci państwowych funduszy celowych oraz pań-
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stwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, spo-
rządzają plany fi nansowe w układzie zadaniowym na rok 
budżetowy i dwa kolejne lata.

Rozdział 4
Jawność i przejrzystość fi nansów publicznych

Art. 33.

1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środków publicznych, 

których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uzna-
ne za informację niejawną na podstawie odrębnych 
przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodo-
wych.

Art. 34.

1. Zasada jawności gospodarowania środkami publiczny-
mi jest realizowana przez:
1) jawność debaty budżetowej w Sejmie i Senacie 

oraz debat budżetowych w organach stanowią-
cych jednostek samorządu terytorialnego;

2) jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu państwa w Sejmie i debat nad sprawoz-
daniami z wykonania budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego;

3) podawanie do publicznej wiadomości:
a) kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego,

b) kwot dotacji udzielanych przez państwowe 
fundusze celowe,

c) zbiorczych danych dotyczących fi nansów 
publicznych,

d) informacji o wykonaniu budżetu państwa za 
okresy miesięczne;

4) jawność debaty nad projektem uchwały w spra-
wie wieloletniej prognozy fi nansowej jednostki 
samorządu terytorialnego;

5) podawanie do publicznej wiadomości przez jed-
nostki sektora fi nansów publicznych informacji 
dotyczących:
a) zakresu zadań lub usług wykonywanych lub 

świadczonych przez jednostkę oraz wyso-
kości środków publicznych przekazanych 
na ich realizację,

b)  zasad i warunków świadczenia usług dla 
podmiotów uprawnionych,

c)  zasad odpłatności za świadczone usługi;

6) zapewnianie radnym danej jednostki samorządu 
terytorialnego dostępu do:
a) dowodów księgowych i dokumentów inwen-

taryzacyjnych - z zachowaniem przepisów 
o rachunkowości oraz o ochronie danych 
osobowych,

b) informacji o wynikach przeprowadzonych 
kontroli gospodarki fi nansowej,

c) sprawozdania z wykonania planu audytu za 
rok poprzedni;

7) udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia informacji o przychodach i kosztach oraz 
o świadczeniodawcach realizujących świad-
czenia opieki zdrowotnej, z którymi Fundusz 
zawarł umowy, o zakresie przedmiotowym 
umów oraz o sposobie ustalania ceny za za-
mówione świadczenia;

8) udostępnianie przez jednostki sektora fi nansów 
publicznych wykazu podmiotów spoza sektora fi -
nansów publicznych, którym ze środków publicz-
nych została udzielona dotacja, dofi nansowanie 
realizacji zadania lub pożyczka, lub którym zosta-
ła umorzona należność wobec jednostki sektora 
fi nansów publicznych;

9) udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczą-
cych fi nansów i działalności jednostek organiza-
cyjnych należących do sektora fi nansów publicz-
nych;

10) podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imien-
nym, uchwał organu wykonawczego jednostki 
samorządu terytorialnego dotyczących gospoda-
rowania środkami publicznymi;

11) podawanie do publicznej wiadomości treści pla-
nów działalności, sprawozdań z wykonania pla-
nów działalności oraz oświadczeń o stanie kon-
troli zarządczej, o których mowa w art. 70.

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości 
sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej przyję-
te przez Radę Ministrów.

Art. 35.

Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze 
względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach za-
wieranych przez jednostki sektora fi nansów publicznych 
lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie 
jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków 
publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem 
informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych 
przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospo-
darczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub w przy-
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padku gdy jednostka sektora fi nansów publicznych wykaże, 
że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi 
na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny 
interes państwa.

Art. 36.

1. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości 
zbiorcze dane dotyczące:
1) ogółu operacji fi nansowych sektora fi nansów pu-

blicznych, obejmujące w szczególności dochody 
i wydatki, przychody i rozchody, zobowiązania 
i należności, gwarancje i poręczenia;

2) wykonania budżetu państwa za okresy miesięcz-
ne, w tym kwotę defi cytu lub nadwyżki.

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości 
w terminie, o którym mowa w art. 38, informacje obej-
mujące wykaz udzielonych przez Skarb Państwa porę-
czeń i gwarancji, wskazując osoby prawne i fi zyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, których te poręczenia i gwarancje doty-
czą.

3. Dyrektor izby skarbowej ogłasza w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym wykaz osób prawnych i fi zycz-
nych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości po-
datkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne 
w kwocie przewyższającej 5.000 zł, wraz ze wskaza-
niem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorze-
nia.

4. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym 
mowa w ust. 3, nie narusza przepisów o tajemnicy 
skarbowej.

5. Organy wydające decyzje o umorzeniu niepodatko-
wych należności budżetu państwa, o których mowa 
w art. 60, podają informację kwartalną o udzielonych 
umorzeniach do publicznej wiadomości w ogólnie do-
stępnym miejscu do końca miesiąca następującego po 
zakończeniu kwartału.

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządze-
nia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin 
ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także 
organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi 
izby skarbowej danych umożliwiających sporzą-
dzenie tego wykazu i termin ich przekazywania, 
uwzględniając rodzaje podmiotów, których informa-
cje dotyczą.

Art. 37.

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do 
publicznej wiadomości w terminie:
1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału - kwartalną informację o wykonaniu bu-

dżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
kwotę defi cytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budże-
towych, o których mowa w art. 60;

2) o którym mowa w art. 38 - informację obejmują-
cą:
a) dane dotyczące wykonania budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego w poprzed-
nim roku budżetowym, w tym kwotę defi cytu 
albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 
72 ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz kwo-
ty dotacji udzielonych innym jednostkom 
samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, 
z wymienieniem podmiotów, których gwa-
rancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fi zycznych oraz jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odro-
czeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, 
wraz ze wskazaniem wysokości umorzo-
nych kwot i przyczyn umorzenia,

g) wykaz osób prawnych i fi zycznych oraz jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono po-
mocy publicznej.

2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o ta-
jemnicy skarbowej.

Art. 38.

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku 
następnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1) kwotę i relację do produktu krajowego brutto:
a) państwowego długu publicznego,
b) długu Skarbu Państwa,
c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu porę-

czeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa,

2) kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu po-
ręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki 
sektora fi nansów publicznych

– według stanu na koniec roku budżetowego.
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Art. 39.

1. Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfi kuje się, 
z zastrzeżeniem ust. 2, według:
1) działów i rozdziałów – określających rodzaj dzia-

łalności;
2) paragrafów – określających rodzaj dochodu, przy-

chodu lub wydatku oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Wydatki publiczne klasyfi kuje się również według 
dodatkowej klasyfi kacji określającej kody wydatków 
strukturalnych.

3. Przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, oraz 
rozchody, o których mowa w art. 6 ust. 2, klasyfi kuje 
się według paragrafów określających źródło przycho-
du lub rodzaj rozchodu.

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową klasyfi kację dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z uwzględnieniem 
Polskiej Klasyfi kacji Działalności;

2) szczegółową klasyfi kację wydatków struktural-
nych, o których mowa w ust. 2, uwzględniając 
potrzebę identyfi kacji wydatków strukturalnych, 
ponoszonych przez jednostki sektora fi nansów 
publicznych.

5. Minister Finansów może określić w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 4 pkt 1, klasyfi kację wydatków 
o większej szczegółowości niż określona w ust. 1 dla 
zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i ze-
wnętrznego, z uwzględnieniem specyfi ki jednostek re-
alizujących zadania z tego zakresu.

Art. 40.

1. Jednostki sektora fi nansów publicznych prowadzą 
rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowo-
ści, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej 
ustawie.

2. Plany kont dla budżetu państwa, budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, jednostek budże-
towych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny 
uwzględniać, że:
1) dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich za-

płaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego 
dotyczą;

2) ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń 
poprzedzające płatność dochodów i wydatków, 

a w zakresie wydatków i kosztów – także zaanga-
żowanie środków;

3) odsetki od nieterminowych płatności nalicza się 
i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego 
kwartału;

4) wyceny składników aktywów i pasywów wyrażo-
nych w walutach obcych dokonuje się nie później 
niż na koniec kwartału.

3. Szczególne zasady rachunkowości dla jednostek, 
o których mowa w ust. 2, dotyczą:
1) ewidencji wykonania budżetu;
2) ewidencji wykonania budżetu w układzie zada-

niowym;
3) ewidencji aktywów trwałych stanowiących wła-

sność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego;

4) wyceny poszczególnych składników aktywów 
i pasywów;

5) sporządzania sprawozdań fi nansowych oraz od-
biorców tych sprawozdań.

4. Minister Finansów określi:

1) w drodze rozporządzeń:
a) szczególne zasady rachunkowości, o któ-

rych mowa w ust. 3, oraz plany kont, o któ-
rych mowa w ust. 2,

b) zasady rachunkowości oraz plany kont dla 
organów podatkowych jednostek samorzą-
du terytorialnego,

2) w drodze zarządzenia – zasady rachunkowo-
ści oraz plany kont dla organów podatkowych 
podległych Ministrowi Finansów, w zakresie 
poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat 
z zysku przedsiębiorstw państwowych i jedno-
osobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych 
niepodatkowych należności budżetowych, do 
których ustalania lub określania są uprawnione 
organy podatkowe

– uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości 
planów kont oraz charakter działalności prowadzonej 
przez te jednostki.

Art. 41.

1. Jednostki sektora fi nansów publicznych sporządzają 
sprawozdania z wykonania procesów, o których mowa 
w art. 3.

2. Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania 

sprawozdań:
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a) z wykonania budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego,

b) z wykonania planów fi nansowych jednostek 
budżetowych,

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

d) z wykonania planów fi nansowych samorzą-
dowych zakładów budżetowych,

e) z wykonania planów fi nansowych agencji 
wykonawczych,

f) z wykonania planów fi nansowych instytucji 
gospodarki budżetowej,

g) z wykonania planów fi nansowych państwo-
wych funduszy celowych,

h) o stanie środków fi nansowych na rachun-
kach bankowych jednostek samorządu te-
rytorialnego,

i) z wykonania planów fi nansowych Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych,

j) z poniesionych przez jednostki sektora fi -
nansów publicznych wydatków struktural-
nych;

2) jednostki obowiązane do sporządzania poszcze-
gólnych sprawozdań, o których mowa w pkt 1, 
oraz odbiorców tych sprawozdań;

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w za-
kresie zobowiązań wynikających z umów o part-
nerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na 
podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sek-
tora fi nansów publicznych.

3. Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, 
określić wykaz zadań budżetowych grupujących wy-
datki według celów, a także szczegółowy sposób i ter-
miny sporządzania przez dysponentów materiałów do 
informacji, o których mowa w art. 182 ust. 6, uwzględ-
niając właściwość podmiotów i dysponentów realizu-
jących zadania budżetowe oraz zakres przedmiotowy 
tych zadań.

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez 
państwowe jednostki budżetowe, dysponentów pań-
stwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, 
instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe 
osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, spra-
wozdań z wykonania planów fi nansowych w układzie 
zadaniowym.

5. Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania 

przez jednostki sektora fi nansów publicznych 
sprawozdań w zakresie ogółu operacji fi nanso-

wych, w szczególności w zakresie należności 
i zobowiązań, w tym państwowego długu publicz-
nego oraz udzielonych poręczeń i gwarancji;

2) odbiorców sprawozdań, o których mowa w pkt 1.
6. Minister Finansów, wydając rozporządzenia, o których 

mowa w ust. 2, 4 i 5, uwzględni konieczność określe-
nia wzorów formularzy sprawozdań i stopnia szczegó-
łowości danych umożliwiających podanie do publicz-
nej wiadomości informacji, o których mowa w art. 36 
ust. 1 oraz w art. 38 pkt 1, a także sporządzenie infor-
macji z wykonania budżetu państwa.

7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego gromadzi 
i przetwarza dane oraz sporządza zbiorcze sprawoz-
dania w zakresie sprawozdań określonych w rozporzą-
dzeniu wydanym na podstawie ust. 5.

Rozdział 5
Zasady gospodarowania środkami publicznymi

Art. 42.

1. Sposób gromadzenia środków publicznych z poszcze-
gólnych tytułów określają odrębne ustawy.

2. Środki publiczne pochodzące z poszczególnych ty-
tułów nie mogą być przeznaczane na fi nansowanie 
imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna 
ustawa stanowi inaczej.

3. Ograniczenia wynikającego z ust. 2 nie stosuje się do:
1) wydatków fi nansowanych z kredytów udzielonych 

przez międzynarodowe instytucje fi nansowe, o ile 
umowa tak stanowi;

2) wydatków fi nansowanych ze środków europej-
skich;

3) wydatków fi nansowanych ze środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6.

4. Ograniczenia wynikającego z ust. 2 nie stosuje się rów-
nież do kosztów ponoszonych przez jednostki prowa-
dzące działalność gospodarczą, agencje wykonawcze, 
instytucje gospodarki budżetowej oraz inne państwo-
we osoby prawne i samorządowe zakłady budżetowe.

Art. 43.

Prawo realizacji zadań fi nansowanych ze środków publicz-
nych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne 
ustawy stanowią inaczej.

Art. 44.

1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele 
i w wysokościach ustalonych w:
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1) ustawie budżetowej;
2) uchwale budżetowej jednostki samorządu teryto-

rialnego;
3) planie fi nansowym jednostki sektora fi nansów pu-

blicznych.
2. Jednostki sektora fi nansów publicznych dokonują wy-

datków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszcze-
gólnych rodzajów wydatków.

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków słu-

żących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację za-

dań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcze-

śniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Jednostki sektora fi nansów publicznych zawierają 

umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane, na zasadach określonych w przepi-
sach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne prze-
pisy nie stanowią inaczej.

Art. 45. 

Ze środków publicznych nie można tworzyć fundacji na pod-
stawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Art. 46.

1. Jednostki sektora fi nansów publicznych mogą zacią-
gać zobowiązania do sfi nansowania w danym roku do 
wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów 
jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodze-
nia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne 
i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne 
oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych 
w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 
i art. 153.

2. Dysponent części budżetowej lub zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego może ustalić dla pod-
ległych lub nadzorowanych jednostek dodatkowe 
ograniczenia zaciągania zobowiązań lub dokonywa-
nia wydatków.

Art. 47. 

Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych 
na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedsta-
wić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy.

Art. 48. 

Jednostki sektora fi nansów publicznych, z wyłączeniem 
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3 i 4, mogą doko-
nywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pocho-
dzących z dotacji z budżetu:

1) w skarbowych papierach wartościowych;
2) w obligacjach emitowanych przez jednostki sa-

morządu terytorialnego;
3) na rachunkach bankowych w bankach mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 49.

1. Jednostki sektora fi nansów publicznych, z wyłącze-
niem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, nie 
mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub 
akcji w spółkach ani nabywać obligacji emitowanych 
przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, a także udziałów w spół-
dzielniach, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przejmuje 
od jednostek sektora fi nansów publicznych, z wyłącze-
niem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, ak-
cje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane 
przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające 
z nich uprawnienia Skarbu Państwa.

Art. 50.

1. Przedstawiane Radzie Ministrów projekty aktów praw-
nych, których skutkiem fi nansowym może być zwięk-
szenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jed-
nostek sektora fi nansów publicznych w stosunku do 
wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, 
wymagają:
1) określenia wysokości tych skutków;
2) wskazania źródeł ich sfi nansowania;
3) opisu celów nowych zadań i mierników określają-

cych stopień realizacji celów.
2. Projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów 

lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego 
wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, 
wskazania źródeł ich sfi nansowania oraz zaopiniowa-
nia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Tery-
torialnego.

3. Rada Ministrów, przekazując do Sejmu projekt ustawy, 
o którym mowa w ust. 2, dołącza opinię Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
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Art. 51.

1. Zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z okre-
ślonych źródeł lub wydatków na określone cele nie 
stanowi podstawy roszczeń ani zobowiązań państwa 
wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec 
państwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
1) jednostek samorządu terytorialnego;
2) pozostałych jednostek sektora fi nansów publicz-

nych.

Art. 52.

1. Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek sa-
morządu terytorialnego i planach fi nansowych jedno-
stek budżetowych:
1) dochody oraz przychody – stanowią prognozy ich 

wielkości;
2) wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprze-

kraczalny limit.
2. Ujęte w rocznych planach fi nansowych jednostek sek-

tora fi nansów publicznych:
1) przychody – stanowią prognozy ich wielkości;

2) koszty – mogą ulec zwiększeniu, jeżeli:
a) zrealizowano przychody wyższe od progno-

zowanych,
b) zwiększenie kosztów nie spowoduje zwięk-

szenia dotacji z budżetu lub zwiększenia 
planowanego stanu zobowiązań.

3. Zmiany w zakresie przychodów i kosztów, o których 
mowa w ust. 2, wymagają dokonania zmian w rocznym 
planie fi nansowym.

Art. 53.

1. Kierownik jednostki sektora fi nansów publicznych, 
zwany dalej „kierownikiem jednostki”, jest odpowie-
dzialny za całość gospodarki fi nansowej tej jednostki.

2. Kierownik jednostki może powierzyć określone obo-
wiązki w zakresie gospodarki fi nansowej pracowni-
kom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby 
powinno być potwierdzone dokumentem w formie 
odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania 
w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.

Art. 54.

1. Głównym księgowym jednostki sektora fi nansów pu-
blicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest 
pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obo-
wiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i fi nan-

sowych z planem fi nansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów do-

tyczących operacji gospodarczych i fi nan-
sowych.

2. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może 
być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chy-
ba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie 
w jednostce sektora fi nansów publicznych od 
posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, przeciwko działalności instytucji państwo-
wych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 
skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie 
i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia 

magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne 
studia magisterskie lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią 
praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomatu-
ralną szkołę ekonomiczną i posiada co naj-
mniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewiden-
tów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfi kat księgowy uprawniający 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachun-
kowych albo świadectwo kwalifi kacyjne 
uprawniające do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie 
odrębnych przepisów.

3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego 
wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest 
jego podpis złożony na dokumentach dotyczących 
danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księ-
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gowego na dokumencie, obok podpisu pracownika 
właściwego rzeczowo, oznacza, że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez 

właściwych rzeczowo pracowników oceny prawi-
dłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz for-
malno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości 
dokumentów dotyczących tej operacji;

3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się 
w planie fi nansowym jednostki.

4. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości 
w zakresie określonym w ust. 3, zwraca dokument wła-
ściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunię-
cia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach 
główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika 
jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać reali-
zację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie 
pisemnej polecenie jej realizacji.

6. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji 
zakwestionowanej operacji, niezwłocznie zawiadamia 
o tym w formie pisemnej dysponenta części budżeto-
wej, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego 
i jednostek wymienionych w art. 9 pkt 3, 4, 10, 13 i 14, 
dla których organem założycielskim jest jednostka sa-
morządu terytorialnego - zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego, uzasadniając realizację zakwestiono-
wanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt, 
burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek 
województwa, zawiadamia on organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz właściwą regio-
nalną izbę obrachunkową.

7. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma 
prawo:
1) żądać od kierowników innych komórek organiza-

cyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub 
pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak 
również udostępnienia do wglądu dokumentów 
i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wy-
jaśnień;

2) wnioskować do kierownika jednostki o okre-
ślenie trybu, zgodnie z którym mają być wy-
konywane przez inne komórki organizacyjne 
jednostki prace niezbędne do zapewnienia 
prawidłowości gospodarki finansowej oraz 
ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i spra-
wozdawczości finansowej.

8. Przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się 
odpowiednio do głównego księgowego budżetu pań-
stwa, głównego księgowego części budżetowej oraz 
skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego).

9. Głównym księgowym placówki zagranicznej podległej 
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych może 
być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 2 
pkt 1-4, posiada wykształcenie średnie oraz ukończyła 
z wynikiem pozytywnym kurs administracyjno-fi nan-
sowy organizowany przez urząd obsługujący ministra 
właściwego do spraw zagranicznych.

Art. 55.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, 
przypadające organom administracji rządowej, państwo-
wym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom 
celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub 
ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

Art. 56.

1. Należności, o których mowa w art. 55, mogą być uma-
rzane w całości, jeżeli:
1) osoba fi zyczna – zmarła, nie pozostawiając żad-

nego majątku albo pozostawiła majątek niepodle-
gający egzekucji na podstawie odrębnych prze-
pisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego 
użytku domowego, których łączna wartość nie 
przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego 
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można by egzekwować należ-
ność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie 
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności lub postępowanie egzekucyjne okaza-
ło się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo-
wości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes pu-
bliczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zo-
bowiązane inne osoby, należności, o których mowa 
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy wa-
runki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobo-
wiązanych.

Art. 57.

Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości 

lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zo-

stać rozłożona na raty
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– w przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwo-
ściami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym inte-
resem Skarbu Państwa.

Art. 58.

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania 
na raty spłat należności, o których mowa w art. 55, są 
uprawnieni:
1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – 

w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wy-
nikających ze stosunków prawnych, w zakresie 
których jest on właściwy;

2) kierownik państwowej jednostki budżetowej – 
w odniesieniu do pozostałych należności przypa-
dających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość 
należności głównej nie przekracza kwoty 40.000 
zł;

3) dysponent państwowego funduszu celowego – 
w odniesieniu do należności tego funduszu;

4) dysponent części budżetowej – w pozostałych 
przypadkach.

2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty 
całości lub części należności albo rozłożenie płatności 
całości lub części należności na raty następuje, w for-
mie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilne-
go.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 
2 i 4, umorzenie należności następuje w formie jedno-
stronnego oświadczenia woli.

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 55-57 stosuje się odpowied-
nio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należ-
ności ubocznych.

5. Przepisów ust. 1-4 oraz art. 55-57 nie stosuje się do 
należności, których umarzanie, odraczanie terminów 
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odręb-
ne przepisy.

6. Dysponent części budżetowej lub dysponent pań-
stwowego funduszu celowego może wyrazić zgodę na 
niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu 
umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami 
nie przekracza 100 zł.

Art. 59.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika lub interesem publicznym należności pie-
niężne mające charakter cywilnoprawny, przypada-
jące jednostce samorządu terytorialnego lub jej jed-
nostkom podległym, mogą być umarzane albo ich 

spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, 
na zasadach określonych przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeże-
niem ust. 4.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-
nego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb 
udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki do-
puszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 
oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzie-
lania tych ulg.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go może, w drodze uchwały, postanowić o stosowa-
niu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przy-
padku wystąpienia okoliczności wymienionych
w art. 56 ust. 1.

4. Do należności cywilnoprawnych powstałych w związ-
ku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami stosuje się przepisy art. 55-58, 
z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki 
budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorzą-
du terytorialnego.

Art. 60.

Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe na-
leżności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są 
w szczególności następujące dochody budżetu państwa 
albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypad-
kach określonych w niniejszej ustawie;

2) należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielo-
nych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu 
terytorialnego;

3) wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorzą-
dowych zakładów budżetowych;

4) wpłaty nadwyżek środków fi nansowych agencji 
wykonawczych;

5) wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji pro-
gramów przedakcesyjnych;

6) należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych 
w ramach programów fi nansowanych z udziałem 
środków europejskich;

7) dochody pobierane przez państwowe i samorzą-
dowe jednostki budżetowe na podstawie odręb-
nych ustaw;

8) pobrane przez jednostkę samorządu terytorial-
nego dochody związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na ra-
chunek dochodów budżetu państwa.
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Art. 61.

1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wyda-
wania decyzji w odniesieniu do należności, o których 
mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią ina-
czej, są:
1) w stosunku do należności budżetu państwa 

– minister, wojewoda oraz inni dysponenci 
części budżetowych, a w przypadku płatności 
w ramach programów finansowanych ze środ-
ków europejskich – instytucje zarządzające, 
pośredniczące lub wdrażające, będące jed-
nostkami sektora finansów publicznych, jeżeli 
instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posia-
da upoważnienie od instytucji zarządzającej, 
lub – w przypadku instytucji wdrażającej – od 
instytucji pośredniczącej;

2) w stosunku do należności budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta, starosta albo marszałek woje-
wództwa.

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje 
odwołanie.

3. Organami odwoławczymi są:
1) Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierw-

szej instancji przez wojewodę;
2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712), zwanej dalej „ustawą 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” – od 
decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą 
lub wdrażającą;

3) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 
rybackiego z udziałem Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) – od 
decyzji wydanej przez instytucję pośredniczą-
cą;

4) samorządowe kolegium odwoławcze – od decy-
zji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

5) organ wyższego stopnia – od decyzji wydanej 
przez inny organ lub innego dysponenta części 
budżetowej.

4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez mini-
stra lub instytucję zarządzającą nie służy odwołanie, 
jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwró-
cić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Art. 62.

1. Zobowiązania z tytułu należności, o których mowa 
w art. 60, oraz zobowiązania wraz z odsetkami za 
zwłokę stanowiące dochód budżetu państwa podlega-
ją, na wniosek zobowiązanego, potrąceniu z wzajem-
nej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności zobowią-
zanego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na 

podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”;

2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związ-
ku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych 
w art. 417 Kodeksu cywilnego;

3) nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na 
cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wy-
właszczenia nieruchomości na podstawie przepi-
sów o gospodarce nieruchomościami;

4) odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymcza-
sowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego 
na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.);

5) odszkodowania uzyskanego na podstawie prze-
pisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu 
administracji rządowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do wzajemnych, bez-
spornych i wymagalnych wierzytelności zobowiązane-
go wobec państwowych jednostek budżetowych z ty-
tułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie 
umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych, pod warunkiem że potrącenie jest dokony-
wane przez tego zobowiązanego i z tej wierzytelności.

3. Potrącenia z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 można 
również dokonać z urzędu.

4. Potrącenie następuje z dniem:
1) złożenia wniosku, który został uwzględniony;

2) wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.
5. Odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji.
6. Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na któ-

re służy zażalenie.
7. Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało po-

trącone z wierzytelności zobowiązanego, jest zobowią-
zana wpłacić równowartość wygasłego zobowiązania 
do właściwego organu w terminie 7 dni od dnia doko-
nania potrącenia. Od niewpłaconej w terminie równo-
wartości wygasłego zobowiązania nalicza się odsetki 
ustawowe.
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Art. 63.

1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 62 ust. 1, przy-
sługuje również zobowiązanemu w stosunku do gminy, 
powiatu lub województwa, z tytułu:
1) nabycia przez gminę, powiat lub województwo 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wy-
właszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości 
na podstawie odrębnych ustaw;

2) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, sta-
rostę lub marszałka województwa.

2. Przepisy art. 62 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

Art. 64.

1. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, może 
udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowią-
zań z tytułu należności, o których mowa w art. 60.

2. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowa-
dzącego działalność gospodarczą, może udzielać 
określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytu-
łu należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na za-

sadach określonych w bezpośrednio obowiązują-
cych aktach prawa Wspólnot Europejskich doty-
czących pomocy w ramach zasady de minimis;

3) stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrzą-

dzonych przez klęski żywiołowe lub inne 
nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym 
zakłóceniom w gospodarce o charakterze 
ponadsektorowym lub ich likwidacji,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przed-
siębiorców działających w ramach przed-
sięwzięcia gospodarczego podejmowanego 
w interesie europejskim,

d) udzielaną w celu promowania i wspierania 
kultury i dziedzictwa narodowego, nauki 
oraz oświaty,

e) będącą rekompensatą za świadczenie 
usług w ogólnym interesie gospodarczym 
powierzonych na podstawie odrębnych 
przepisów,

f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną.
3. Ulgi w spłacie zobowiązań, określone w art. 55, w przy-

padku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. a mogą być 
udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach 
programów pomocowych określonych w odrębnych 
przepisach.

4. Ulgi w spłacie zobowiązań, określone w art. 55, w przy-
padku wymienionym w ust. 2 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz 
lit. k mogą być udzielane jako pomoc indywidualna 
zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi 
albo pomoc udzielana w ramach programów pomoco-
wych określonych w odrębnych przepisach.

Art. 65.

Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu 
należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6, stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 66.

Do egzekucji należności, o których mowa w art. 60, mają za-
stosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

Art. 67.

Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 
60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepi-
sy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Rozdział 6
Kontrola zarządcza oraz koordynacja 

kontroli zarządczej w jednostkach sektora 
fi nansów publicznych

Art. 68.

1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora fi nansów 
publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szcze-
gólności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz 

procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
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3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego 

postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informa-

cji;

7) zarządzania ryzykiem.

Art. 69.

1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej 
i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiąz-
ków:
1) ministra w kierowanych przez niego działach ad-

ministracji rządowej, zwanego dalej „ministrem 
kierującym działem”, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodni-
czącego zarządu jednostki samorządu terytorial-
nego;

3) kierownika jednostki.
2.  Minister Sprawiedliwości zapewnia funkcjonowanie 

adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarząd-
czej w kierowanym przez niego dziale administracji 
rządowej, w zakresie spraw niezastrzeżonych odręb-
nymi przepisami do kompetencji innych organów pań-
stwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości 
sędziowskiej.

3.  Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, 
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, standardy 
kontroli zarządczej dla sektora fi nansów publicznych, 
zgodne z międzynarodowymi standardami.

4.  Minister Finansów może określić w formie komunikatu 
i ogłosić, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, 
szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej 
dla sektora fi nansów publicznych.

5.  Minister kierujący działem może określić w formie ko-
munikatu i ogłosić, w dzienniku urzędowym ministra, 
szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej 
dla kierowanych przez niego działów administracji rzą-
dowej.

Art. 70.

1.  Minister kierujący działem sporządza, do końca listo-
pada każdego roku, plan działalności na rok następny 
dla kierowanych przez niego działów administracji rzą-
dowej.

2.  Plan działalności zawiera w szczególności określenie 
celów w ramach poszczególnych zadań budżetowych 
wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu 
celów oraz mierniki określające stopień realizacji celu 
i ich planowane wartości.

3.  Minister kierujący działem sporządza do końca kwiet-
nia każdego roku sprawozdanie z wykonania planu 
działalności oraz składa oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych 
przez niego działów administracji rządowej.

4.  Minister kierujący działem może zobowiązać kierowni-
ka jednostki w dziale do sporządzania planu działal-
ności na rok następny dla tej jednostki oraz sporzą-
dzania sprawozdania z wykonania planu działalności 
i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 
za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego 
jednostki.

5. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu 
działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli za-
rządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, biorąc 
pod uwagę cele kontroli zarządczej oraz zakres odpo-
wiedzialności za jej funkcjonowanie.

7. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób sporządzania oraz elementy planu działalności 
i sprawozdania z wykonania planu działalności, mając 
na uwadze potrzebę zapewnienia przejrzystości infor-
macji zawartych w tych dokumentach.

Art. 71.

Do zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji kontroli 
zarządczej w jednostkach sektora fi nansów publicznych na-
leży w szczególności:

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

2) wydawanie wytycznych;
3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organi-

zacjami;
4) współpraca z komitetami audytu, o których mowa 

w art. 288.

DZIAŁ II
Państwowy dług publiczny

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 72.

1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sek-
tora fi nansów publicznych z następujących tytułów:



—  45  — 

1) wyemitowanych papierów wartościowych opie-
wających na wierzytelności pieniężne;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek;
3) przyjętych depozytów;

4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz pra-

womocnych orzeczeń sądów lub ostatecz-
nych decyzji administracyjnych,

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jed-
nostkę sektora fi nansów publicznych będą-
cą dłużnikiem.

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy sposób klasyfi kacji tytułów dłużnych za-
liczanych do państwowego długu publicznego, w tym 
do długu Skarbu Państwa, uwzględniając podstawowe 
kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz 
okresy zapadalności.

Art. 73.

1. Państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość 
nominalną zobowiązań jednostek sektora fi nansów pu-
blicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań 
między jednostkami tego sektora.

2. Przez wartość nominalną zobowiązania rozumie się 
wartość nominalną:
1) wyemitowanych papierów wartościowych;
2) zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobo-

wiązania, to jest kwotę świadczenia głównego, 
należną do zapłaty w dniu wymagalności zobo-
wiązania.

3. Wartość nominalna zobowiązań indeksowanych lub 
kapitalizowanych odpowiada początkowej wartości 
nominalnej z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wyni-
kającego z indeksacji lub kapitalizacji, naliczonego na 
koniec okresu sprawozdawczego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do obliczania kwot niewy-
magalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 
niezaliczanych do państwowego długu publicznego, 
a także odpowiednio do obliczania długu Skarbu Pań-
stwa oraz kwot niewymagalnych zobowiązań z tytułu 
poręczeń i gwarancji niezaliczanych do długu Skarbu 
Państwa.

5. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy sposób ustalania:

1) wartości zobowiązań zaliczanych do:
a) państwowego długu publicznego,

b) długu Skarbu Państwa,
2) wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwaran-

cji

– uwzględniając klasyfi kację tytułów dłużnych zali-
czanych do państwowego długu publicznego oraz 
konieczność prawidłowego obliczenia relacji pań-
stwowego długu publicznego do produktu krajowe-
go brutto.

Art. 74.

1. Minister Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem 
fi nansów publicznych w zakresie przestrzegania za-
sady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie 
może przekroczyć 60 % wartości rocznego produktu 
krajowego brutto.

2. Minister Finansów sprawuje kontrolę nad stanem dłu-
gu Skarbu Państwa w celu zapewnienia przestrzegania 
zasady, o której mowa w ust. 1.

3. Minister Finansów sprawuje kontrolę, o której mowa 
w ust. 1 i 2, w szczególności przez sprawdzanie reali-
zacji obowiązków wynikających z art. 86.

4. Minister Finansów, w związku ze sprawowaną kontro-
lą, o której mowa w ust. 1 i 2, ma prawo żądania od 
jednostek sektora fi nansów publicznych dodatkowych 
informacji o bieżącym i prognozowanym zadłużeniu 
tych jednostek oraz o strukturze zadłużenia.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji 
obowiązków wynikających z art. 86 Minister Finansów 
informuje o nieprawidłowościach organy nadzoru nad 
działalnością jednostek sektora fi nansów publicznych.

Art. 75.

1. Minister Finansów opracowuje czteroletnią strategię 
zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziały-
wania na państwowy dług publiczny, uwzględniając 
w szczególności:
1) uwarunkowania zarządzania długiem związane 

ze stabilnością makroekonomiczną gospodarki;
2) analizę poziomu państwowego długu publiczne-

go;
3) prognozy poziomu państwowego długu publicz-

nego i długu Skarbu Państwa;
4) prognozy kosztów obsługi długu Skarbu Pań-

stwa;
5) kształtowanie struktury zadłużenia;
6) prognozy i analizę niewymagalnych zobowiązań 

z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, Minister Finansów 

przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.
3. Rada Ministrów po zatwierdzeniu dokumentu, o którym 

mowa w ust. 1, przedstawia go Sejmowi wraz z uza-
sadnieniem projektu ustawy budżetowej.



—  46  — 

Rozdział 2
Finansowanie potrzeb pożyczkowych 

budżetu państwa

Art. 76.

Przez potrzeby pożyczkowe budżetu państwa rozumie się 
zapotrzebowanie na środki fi nansowe niezbędne do sfi nan-
sowania:

1) defi cytu:
a) budżetu państwa,

b) budżetu środków europejskich;

2) rozchodów budżetu państwa.

Art. 77.

Minister Finansów w celu sfi nansowania potrzeb pożycz-
kowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem 
długiem Skarbu Państwa jest upoważniony do:

1) zaciągania zobowiązań fi nansowych w imie-
niu Skarbu Państwa, w szczególności w drodze 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągania 
pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagra-
nicznym;

2) spłaty zaciągniętych zobowiązań, o których mowa 
w pkt 1;

3) przeprowadzania innych operacji fi nansowych 
związanych z zarządzaniem długiem, w tym ope-
racji związanych z fi nansowymi instrumentami 
pochodnymi;

4) zarządzania nadwyżką budżetu środków europej-
skich.

Art. 78.

1. Minister Finansów realizuje zadania wynikające z za-
rządzania długiem Skarbu Państwa w szczególności 
przez:
1) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych 

związanych z:
a) pozyskiwaniem zwrotnych środków fi nansu-

jących potrzeby pożyczkowe budżetu pań-
stwa,

b) obsługą zobowiązań Skarbu Państwa z tytu-
łu wyemitowanych papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;

2) zarządzanie wolnymi środkami budżetu pań-
stwa, a także zarządzanie pasywami finan-
sowymi oraz aktywami finansowymi Skarbu 
Państwa, w tym środkami publicznymi wyod-
rębnionymi w związku z zarządzaniem długiem 
Skarbu Państwa.

2. Zarządzanie wolnymi środkami, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, obejmuje w szczególności ich lokowanie 
na rynku fi nansowym.

3. Zarządzanie pasywami finansowymi oraz aktywa-
mi finansowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obejmuje w szczególności wykonywanie operacji 
i działań na rynkach finansowych, które wpływają 
na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa, 
w celu:
1) zwiększenia bezpieczeństwa fi nansowego po-

trzeb pożyczkowych budżetu państwa;
2) obniżenia ryzyka lub kosztów obsługi długu Skar-

bu Państwa;
3) realizacji innych zadań związanych z zarzą-

dzaniem długiem Skarbu Państwa, określo-
nych w dokumencie, o którym mowa w art. 75 
ust. 1.

Art. 79.

1. Z chwilą wykupu skarbowe papiery wartościowe pod-
legają umorzeniu.

2. Nie podlegają umorzeniu skarbowe papiery wartościo-
we nabywane przez Skarb Państwa w celu zarządza-
nia długiem Skarbu Państwa.

Art. 80.

1. Skarb Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wy-
łącznie na fi nansowanie potrzeb pożyczkowych bu-
dżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 81.

2. W imieniu Skarbu Państwa pożyczki i kredyty może 
zaciągać, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie Minister 
Finansów.

3. W przypadku zaciągania pożyczki lub kredytu w dro-
dze umowy, w tym umowy międzynarodowej, zgod-
nie z którą wymagane jest, aby organem działają-
cym w imieniu pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) była 
Rada Ministrów, upoważnia ona Ministra Finansów 
do podpisania umowy i określa warunki jej wykony-
wania.

Art. 81.

1. Na wniosek Rady Polityki Pieniężnej Skarb Państwa 
może zaciągać średnioterminowe pożyczki i kredyty 
od Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich 
w celu wsparcia bilansu płatniczego.

2. Na wniosek Rady Unii Europejskiej Skarb Państwa 
może uczestniczyć w udzieleniu pożyczki na wspar-
cie bilansu płatniczego innego państwa członkow-
skiego, na zasadach określanych w ustawie budże-
towej.
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Art. 82.

Kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa 
w art. 80 ust. 1 i art. 81 ust. 1, nie może przekroczyć limitów 
określonych w ustawie budżetowej.

Art. 83.

1. Minister Finansów może dokonywać lokat w złotych 
i walutach obcych oraz przeprowadzać inne operacje 
fi nansowe w Narodowym Banku Polskim lub innym 
banku.

2. W przypadku zawierania transakcji na instrumentach 
pochodnych, dla których zawarto umowę zabezpiecza-
jącą, Minister Finansów może otworzyć w Narodowym 
Banku Polskim lub innym banku odrębny rachunek 
bankowy dla wnoszonego zabezpieczenia w pienią-
dzu. Minister Finansów zwraca zabezpieczenie wnie-
sione w pieniądzu, wraz z odsetkami, w wysokości 
i w terminach wynikających z umowy zabezpieczają-
cej.

3. Środki znajdujące się na rachunku, o którym mowa 
w ust. 2, Minister Finansów może lokować w Narodo-
wym Banku Polskim lub innym banku.

Art. 84.

Do zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, 
emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych 
operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem pań-
stwowym długiem publicznym nie stosuje się przepisów 
art. 35 i art. 49 oraz przepisów o zamówieniach publicz-
nych.

Art. 85.

Narodowy Bank Polski udostępnia Ministrowi Finansów 
dane, w tym dane indywidualne oraz zestawienia i oceny, 
o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, 
z późn. zm.), niezbędne w celu realizacji zadań, o których 
mowa w art. 77 i art. 78.

Rozdział 3
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Art. 86.

W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu 
publicznego do produktu krajowego brutto, o której mowa 
w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 38:

1) jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %, 
to na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt 
ustawy budżetowej, w którym relacja defi cytu bu-

dżetu państwa do dochodów budżetu państwa 
nie może być wyższa niż relacja defi cytu budżetu 
państwa do dochodów budżetu państwa z roku 
bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej;

2) jest większa od 55 %, a mniejsza od 60 %, to:
a) na kolejny rok Rada Ministrów uchwala pro-

jekt ustawy budżetowej, w którym:
– nie przewiduje się defi cytu budżetu 

państwa lub przyjmuje się poziom różni-
cy dochodów i wydatków budżetu pań-
stwa, zapewniający, że relacja długu 
Skarbu Państwa do produktu krajowe-
go brutto przewidywana na koniec roku 
budżetowego, którego dotyczy projekt 
ustawy, będzie niższa od relacji, o której 
mowa w art. 38 pkt 1 lit. b, ogłoszonej 
zgodnie z art. 38,

–  nie przewiduje się wzrostu wynagro-
dzeń pracowników państwowej sfery 
budżetowej, w tym pracowników jedno-
stek, o których mowa w art. 139 ust. 2,

– waloryzacja rent i emerytur nie może 
przekroczyć poziomu odpowiadającego 
wzrostowi cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych, ogłoszonego przez Głów-
ny Urząd Statystyczny za poprzedni rok 
budżetowy,

– wprowadza się zakaz udzielania po-
życzek i kredytów z budżetu państwa 
z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek 
udzielonych w latach poprzednich,

– nie przewiduje się wzrostu wydatków 
w jednostkach, o których mowa w art. 
139 ust. 2, na poziomie wyższym niż 
w administracji rządowej,

b) Rada Ministrów dokonuje przeglądu wy-
datków budżetu państwa fi nansowanych 
środkami pochodzącymi z kredytów zagra-
nicznych oraz przeglądu programów wielo-
letnich,

c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi pro-
gram sanacyjny mający na celu obniżenie 
relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,

d) wydatki budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego określone w uchwale budżetowej 
na kolejny rok mogą być wyższe niż docho-
dy tego budżetu powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, 
jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3;

3) jest równa lub większa od 60 %, to:
a) stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 

2 lit. a i b,
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b) Rada Ministrów, najpóźniej w terminie miesią-
ca od dnia ogłoszenia relacji, o której mowa 
w art. 38 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi 
program sanacyjny mający na celu ograni-
czenie tej relacji do poziomu poniżej 60%,

c) wydatki budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego określone w uchwale budżetowej 
na kolejny rok nie mogą być wyższe niż do-
chody tego budżetu,

d) poczynając od siódmego dnia po dniu ogło-
szenia relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 
lit. a, jednostki sektora fi nansów publicz-
nych nie mogą udzielać nowych poręczeń 
i gwarancji.

Art. 87.

Program sanacyjny obejmuje:
1) wskazanie przyczyn kształtowania się relacji 

państwowego długu publicznego, o której mowa 
w art. 38 pkt 1 lit. a;

2) program przedsięwzięć mających na celu dopro-
wadzenie do ograniczenia relacji, o której mowa 
w art. 38 pkt 1 lit. a, uwzględniający w szczegól-
ności propozycje rozwiązań prawnych mających 
wpływ na poziom wydatków i rozchodów w sek-
torze fi nansów publicznych;

3) trzyletnią prognozę dotyczącą relacji państwo-
wego długu publicznego do produktu krajowego 
brutto, wraz z przewidywanym rozwojem sytuacji 
makroekonomicznej kraju.

Art. 88.

Przepisów art. 86 i art. 87 nie stosuje się w przypadku wpro-
wadzenia:

1) stanu wojennego;
2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej;
3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej.

Rozdział 4
Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez 

inne niż Skarb Państwa jednostki sektora 
fi nansów publicznych

Art. 89.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać 
kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe 
na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejścio-
wego defi cytu budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego;

2) fi nansowanie planowanego defi cytu budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ty-
tułu emisji papierów wartościowych oraz zacią-
gniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające fi nansowanie działań fi nansowa-
nych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane pa-
piery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi 
w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub 
wyemitowane.

Art. 90.

Na fi nansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwesty-
cyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 
226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zacią-
gać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile 
ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

Art. 91.

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobo-
wiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może 
przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej 
jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku ubiegania się przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego o kredyt lub pożyczkę na cel, 
o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, a tak-
że w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę sa-
morządu terytorialnego papierów wartościowych na 
cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, 
zarząd tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię 
regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty 
kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów warto-
ściowych.

Art. 92.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać 
jedynie takie zobowiązania fi nansowe, z przeznacze-
niem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz art. 90, których koszty obsługi są ponoszone co 
najmniej raz do roku, przy czym:
1) dyskonto od emitowanych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego papierów wartościowych nie 
może przekraczać 5% wartości nominalnej;

2) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
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2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się od-
powiednio do jednostek sektora fi nansów publicznych 
innych niż Skarb Państwa.

Art. 93.

1. Jednostki sektora fi nansów publicznych, z wyjątkiem 
Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać pożyczek lub 
kredytów, emitować papierów wartościowych oraz 
udzielać poręczeń i gwarancji, których wartość nomi-
nalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyra-
żona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania 
transakcji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
przypadki, w których nie stosuje się ograniczeń, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności 
specyfi kę kredytów i pożyczek z instytucji międzynaro-
dowych lub od pożyczkodawców rządowych, jak rów-
nież biorąc pod uwagę możliwość wywiązywania się 
z zaciągniętych zobowiązań oraz ograniczenie wzrostu 
poziomu państwowego długu publicznego.

Art. 94.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać 
poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów 
niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji 
określana jest w uchwale budżetowej.

2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, są 
terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Rozdział 5
Zasady i tryb emisji skarbowych papierów 

wartościowych

Art. 95.

1. Skarbowy papier wartościowy jest papierem war-
tościowym, w którym Skarb Państwa stwierdza, że 
jest dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobo-
wiązuje się wobec niego do spełnienia określonego 
świadczenia, które może mieć charakter pieniężny 
lub niepieniężny.

2. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowa-
ne lub wystawiane w granicach limitów określonych 
w ustawie budżetowej.

3. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świad-
czenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane 
wyłącznie przez Ministra Finansów.

4. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świad-
czenia niepieniężne emituje minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem 
Finansów.

5. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świad-
czenia pieniężne uprawniające do określonych świad-
czeń niepieniężnych w zamian za te skarbowe papiery 
wartościowe emituje Minister Finansów w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

6. Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobo-
wiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawio-
nych skarbowych papierów wartościowych.

Art. 96.
Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub 
wystawiane jako papiery wartościowe o pierwotnym termi-
nie wykupu:

1) nie dłuższym niż rok, do których zalicza się 
w szczególności bony skarbowe (krótkotermino-
we skarbowe papiery wartościowe);

2) dłuższym niż rok, do których zalicza się w szcze-
gólności obligacje skarbowe.

Art. 97.

1. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki emitowania danego rodzaju skarbowych pa-
pierów wartościowych, a w szczególności:
1) jednostkową wartość nominalną,
2) walutę, w której może następować emisja, lub 

sposób określenia waluty emisji,
3) zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób 

ustalenia ceny sprzedaży emitowanych papierów 
wartościowych na rynku pierwotnym,

4) podmioty, którym skarbowe papiery wartościowe 
danej emisji są oferowane do nabycia na rynku 
pierwotnym,

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

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu skarbowych 
papierów wartościowych

–  kierując się koniecznością optymalnego zaspo-
kajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 
oraz efektywnego zarządzania długiem Skarbu 
Państwa.

2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki emitowania skarbowych 
papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 
ust. 5, a w szczególności:
1) walutę, w której może następować emisja,
2) zasady i tryb sprzedaży skarbowych papierów 

wartościowych,
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3) rodzaj świadczeń niepieniężnych wydawanych 
w zamian za skarbowe papiery wartościowe,

4) podmioty, którym skarbowe papiery wartościowe 
danej emisji mogą być oferowane do nabycia na 
rynku pierwotnym,

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

–  kierując się koniecznością zapewnienia efektyw-
nego zarządzania długiem oraz aktywami Skarbu 
Państwa.

Art. 98.

1. Minister Finansów określi, przez wydanie listu emi-
syjnego, szczegółowe warunki emisji skarbowych 
papierów wartościowych dotyczące treści świadczeń 
wynikających ze skarbowego papieru wartościowego 
i sposób ich realizacji.

2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw Skarbu Państwa określi, przez wydanie 
listu emisyjnego, szczegółowe warunki emisji skarbo-
wych papierów wartościowych, o których mowa w art. 
95 ust. 5, dotyczące treści świadczeń wynikających 
z tego papieru i sposób ich realizacji. Przepisy ust. 4 
i 5 stosuje się odpowiednio.

3. Minister Finansów może upoważnić inny podmiot do 
wydania listu emisyjnego dotyczącego skarbowych 
papierów wartościowych przeznaczonych na rynki fi -
nansowe.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:
1) datę emisji;
2) powołanie podstawy prawnej emisji;
3) cenę zbycia lub sposób jej ustalenia;
4) stopę procentową lub sposób jej obliczania;
5) określenie sposobu i terminów wypłaty należno-

ści głównej oraz należności ubocznych;
6) datę, od której nalicza się oprocentowanie skar-

bowych papierów wartościowych tej emisji;
7) termin wykupu oraz zastrzeżenia dotyczące moż-

liwości wcześniejszego wykupu.
5. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości 

szczegółowe warunki danej emisji. Podanie do pu-
blicznej wiadomości listu emisyjnego jest warunkiem 
dojścia emisji do skutku.

Art. 99.

Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem war-
tościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku 
pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według warto-
ści nominalnej po upływie okresu, na jaki został wyemi-
towany.

Art. 100.
1. Obligacja skarbowa jest papierem wartościowym ofe-

rowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, opro-
centowanym w postaci dyskonta lub odsetek.

2. Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pier-
wotnym:
1) z dyskontem,
2) według wartości nominalnej,

3) powyżej wartości nominalnej
– i wykupywana po upływie okresu, na jaki została 

wyemitowana.

Art. 101.

1. Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym 
papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży:
1) osobom fi zycznym;
2) stowarzyszeniom, innym organizacjom społecz-

nym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do 
rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów 
– również wpisanym do innego rejestru urzędo-
wego, o ile warunki emitowania tak stanowią.

2. Skarbowy papier oszczędnościowy może być wyłączo-
ny z obrotu na rynku wtórnym albo może być przedmio-
tem obrotu tylko między podmiotami, o których mowa 
w ust. 1, o ile warunki emitowania tak stanowią.

Art. 102.

1. Skarbowe papiery wartościowe są zbywane na rynku 
pierwotnym odpłatnie.

2. Emisja następuje z dniem rozliczenia zaoferowanych 
do nabycia skarbowych papierów wartościowych oraz 
w kwocie równej wartości nominalnej zbytych papie-
rów wartościowych.

DZIAŁ III
Wieloletni Plan Finansowy Państwa 

i ustawa budżetowa

Rozdział 1
Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Art. 103. 
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów 

i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 
państwa sporządzany na cztery lata budżetowe.
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2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany 
w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z ce-
lami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji 
i uwzględnia:
1) cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, 

o której mowa w ustawie o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju;

2) kierunki polityki społeczno-gospodarczej Rady 
Ministrów.

Art. 104.

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w podziale na po-
szczególne lata budżetowe, określa:
1) podstawowe wielkości makroekonomiczne;
2) kierunki polityki fi skalnej;
3) prognozy dochodów oraz wydatków budżetu 

państwa;
4) kwotę defi cytu i potrzeb pożyczkowych budżetu 

państwa oraz źródła ich sfi nansowania;
5) prognozy dochodów i wydatków budżetu środ-

ków europejskich;
6) wynik budżetu środków europejskich;
7) skonsolidowaną prognozę bilansu sektora fi nan-

sów publicznych;

8) kwotę państwowego długu publicznego.
2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje się 

w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa według 
głównych kategorii dochodów, z wyszczególnieniem:

1) dochodów podatkowych:

a) podatków pośrednich, z tego:
– podatku od towarów i usług,
– podatku akcyzowego,
– podatku od gier,

b) podatków bezpośrednich, z tego:
–  podatku dochodowego od osób praw-

nych,
– podatku dochodowego od osób fi zycz-

nych;
2) dochodów niepodatkowych;
3) cła;

4) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
3. Prognozę wydatków budżetu państwa ujmuje się 

w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w ukła-
dzie, o którym mowa w art. 103 ust. 2, z wyszczegól-
nieniem:
1) wydatków stałych związanych z utrzymaniem 

i funkcjonowaniem organów władzy publicznej 
i wykonywaniem zadań administracji rządowej;

2) wydatków na obsługę długu publicznego;

3) środków własnych Unii Europejskiej;
4) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone 

jednostkom samorządu terytorialnego;
6) wydatków na sfi nansowanie zobowiązań wynika-

jących z przyjętych programów wieloletnich;
7) wydatków budżetu państwa, w tym na realizację 

działań rozwojowych kraju:
a) według priorytetów i głównych kierunków 

interwencji wskazanych w średniookreso-
wej strategii rozwoju kraju, w tym odno-
szących się do zagadnień przestrzennych 
i regionalnych objętych kontraktami woje-
wódzkimi,

b) z uwzględnieniem podziału na źródła fi nan-
sowania,

c) na każdy rok realizacji średniookresowej 
strategii rozwoju kraju;

8) środków przeznaczonych na realizację zadań 
współfi nansowanych z udziałem środków euro-
pejskich, w tym na Wspólną Politykę Rolną;

9) środków przeznaczonych na fi nansowanie imien-
nie wymienionych wydatków lub zadań, w wyso-
kościach określonych w odrębnych ustawach;

10) innych wydatków rozwojowych;
11) innych środków na realizację zadań uznanych 

przez Radę Ministrów za priorytetowe.

Art. 105. 
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę 

przygotowywania projektu ustawy budżetowej na ko-
lejny rok budżetowy.

2. W projekcie ustawy budżetowej na dany rok budżeto-
wy, przedstawianym przez Radę Ministrów Sejmowi, 
poziom defi cytu nie może być większy niż poziom 
defi cytu ustalony na ten rok budżetowy w Wieloletnim 
Planie Finansowym Państwa.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe 
jest uwzględnienie wyższego poziomu defi cytu. W tym 
przypadku Rada Ministrów jest obowiązana przedsta-
wić Sejmowi szczegółowe wyjaśnienie.

Art. 106. 

1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów pro-
jekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy 
Państwa i ogłasza go w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej.
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Art. 107. 

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa: jest aktualizowany 
przez Radę Ministrów, w drodze uchwały, corocznie, 
w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia usta-
wy budżetowej, i uwzględnia prognozę na kolejne trzy 
lata.

2. Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawar-
tych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do 
zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżeto-
wy.

3. Aktualizacja polega również na skorygowaniu Wielolet-
niego Planu Finansowego Państwa w dalszych latach 
jego realizacji, w celu zapewnienia zgodności z kierun-
kami polityki społeczno-gospodarczej i średniookreso-
wą strategią rozwoju kraju.

Art. 108. 

1. Ministrowie, w terminie do dnia 15 kwietnia, przedkła-
dają Ministrowi Finansów informacje o realizacji Wielo-
letniego Planu Finansowego Państwa, w tym o stopniu 
realizacji celów.

2. Minister Finansów łącznie ze sprawozdaniem z wyko-
nania ustawy budżetowej przedkłada Radzie Ministrów 
informację o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, Rada Ministrów 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Rozdział 2
Ustawa budżetowa

Art. 109. 

1. Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki fi nanso-
wej państwa w danym roku budżetowym.

2. Ustawa budżetowa składa się z:
1) budżetu państwa;
2) załączników;
3) postanowień, których obowiązek zamieszczenia 

w ustawie budżetowej wynika z niniejszej ustawy 
lub z odrębnych ustaw.

3. Ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku bu-
dżetowego.

4. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
5. Ustawa budżetowa nie może zawierać przepisów 

zmieniających inne ustawy.

Art. 110.

Budżet państwa określa:
1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych 

i niepodatkowych dochodów budżetu państwa;
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 

państwa;
3) kwotę planowanego defi cytu budżetu państwa 

wraz ze źródłami jego pokrycia;
4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budże-

tu środków europejskich;
5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 

środków europejskich;
6) wynik budżetu środków europejskich;
7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 

państwa;
8) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 

państwa;
9) planowane saldo przychodów i rozchodów bu-

dżetu państwa;
10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów warto-
ściowych.

Art. 111.

Dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu pań-
stwa są:

1) podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odręb-
nymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, przychodów państwo-
wych funduszy celowych oraz innych jednostek 
sektora fi nansów publicznych;

2) cła;
3) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwo-

wych oraz jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa;

4) wpłaty z tytułu dywidendy;
5) wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego;
6) wpłaty nadwyżki środków fi nansowych agencji 

wykonawczych;
7) dochody pobierane przez państwowe jednostki 

budżetowe, o ile odrębne ustawy nie stanowią 
inaczej;

8) dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów 
o podobnym charakterze, dotyczące składników 
majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne 
ustawy nie stanowią inaczej;

9) odsetki od środków zgromadzonych na rachun-
kach bankowych państwowych jednostek bu-
dżetowych lub organów władzy publicznej, o ile 
odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
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10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze 
środków zgromadzonych na centralnym rachun-
ku bieżącym budżetu państwa;

11) odsetki od udzielonych z budżetu państwa poży-
czek krajowych i zagranicznych;

12) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile od-
rębne ustawy nie stanowią inaczej;

13) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 
na rzecz Skarbu Państwa;

14) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, 
niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 
ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odrębne ustawy nie sta-
nowią inaczej;

15) inne dochody określone w odrębnych ustawach 
lub umowach międzynarodowych;

16) środki europejskie i środki, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację pro-
jektów pomocy technicznej oraz środki, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po 
ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu 
państwa;

17) odsetki wykupywane przez nabywców obligacji 
skarbowych lub nadwyżka wynikająca z różnicy 
pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną 
zbywanych obligacji skarbowych.

Art. 112. 

1. Wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szcze-
gólności na:
1) funkcjonowanie organów władzy publicznej, w tym 

organów administracji rządowej, organów kon-
troli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;

2) zadania wykonywane przez administrację rządo-
wą;

3) subwencje ogólne dla jednostek samorządu tery-
torialnego;

4) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego;
5) wpłaty do budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej 

„środkami własnymi Unii Europejskiej”;
6) subwencje dla partii politycznych;
7) dotacje na zadania określone odrębnymi ustawa-

mi;
8) obsługę długu publicznego;
9) wkład krajowy na realizację programów fi nan-

sowanych z udziałem środków europejskich lub 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 
i 6.

2. Z budżetu państwa są fi nansowane zadania określo-
ne w odrębnych ustawach i umowach międzynarodo-
wych.

Art. 113. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu pań-
stwa stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu państwa 
albo defi cyt budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 118 
ust. 2.

2. Defi cyt budżetu państwa oraz inne pożyczkowe po-
trzeby budżetu państwa mogą być sfi nansowane przy-
chodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych 

na rynku krajowym i zagranicznym;
2) kredytów zaciąganych w bankach krajowych i za-

granicznych;
3) pożyczek;
4) prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
5) kwot pochodzących ze spłat udzielonych kredy-

tów i pożyczek;
6) nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych;
7) nadwyżki budżetu środków europejskich, z za-

strzeżeniem art. 118 ust. 4;

8) innych operacji fi nansowych.

Art. 114. 
1. Budżet państwa składa się z części odpowiadających 

organom władzy publicznej, kontroli państwowej, 
sądom, trybunałom i innym organom wymienionym 
w art. 139 ust. 2, administracji rządowej, przy czym dla 
poszczególnych działów administracji rządowej oraz 
dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Mini-
strów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu.

2. W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się:
1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu tery-

torialnego;
2) rezerwę ogólną;
3) rezerwy celowe;
4) obsługę długu Skarbu Państwa;
5) środki własne Unii Europejskiej;
6) przychody i rozchody związane z fi nansowaniem 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;

7) dochody, o których mowa w art. 111 pkt 16.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwe-

go ministra, w budżecie państwa mogą być tworzone 
odrębne części dla:
1) urzędów centralnych nadzorowanych przez mini-

stra;
2) państwowych jednostek organizacyjnych, które 

nie są organami władzy lub administracji rządowej;
3) zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest 

uzasadnione koniecznością zapewnienia bieżącej 
kontroli dochodów lub wydatków.
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4. Częściami budżetu państwa dysponują dysponenci 
części budżetowych, jeżeli odrębne ustawy nie stano-
wią inaczej.

5. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budże-
tu państwa klasyfi kuje się według zasad określonych 
w art. 39 oraz według części budżetowych, o których 
mowa w ust. 1-4.

6. Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, 
klasyfi kację części budżetowych oraz dysponentów 
części budżetowych dla części budżetowych, o których 
mowa w ust. 1-3, mając na celu zapewnienie przejrzy-
stości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Art. 115. 

1. Z budżetu państwa, w zakresie ustalonym w ustawie 
budżetowej, mogą być udzielane:
1) pożyczki i kredyty wynikające z umów międzyna-

rodowych;
2) pożyczki wynikające z ustaw innych niż ustawa 

budżetowa.
2. Pożyczki i kredyty udzielane z budżetu państwa są 

oprocentowane, o ile odrębne ustawy nie stanowią 
inaczej. Wysokość oprocentowania określa umowa.

Art. 116. 

1. Podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa 
ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej we-
dług:
1) źródeł dochodów;

2) części i działów klasyfi kacji budżetowej.

2. Wydatki budżetu państwa ujmuje się w załączniku do 
ustawy budżetowej w podziale na części, działy i roz-
działy klasyfi kacji budżetowej wydatków oraz grupy 
wydatków, z wyodrębnieniem wydatków przeznaczo-
nych na:
1) realizację projektów pomocy technicznej progra-

mów fi nansowanych z udziałem środków europej-
skich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;

2) współfi nansowanie realizacji programów fi nanso-
wanych z udziałem środków europejskich i wpłat 
do wspólnych budżetów pomocy technicznej 
programów fi nansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5;

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

Art. 117. 
1. Budżet środków europejskich jest rocznym planem 

dochodów i podlegających refundacji wydatków prze-

znaczonych na realizację programów fi nansowanych 
z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środ-
ków przeznaczonych na realizację projektów pomocy 
technicznej.

2. W budżecie środków europejskich ujmuje się:
1) dochody z tytułu realizacji programów fi nansowa-

nych z udziałem środków europejskich;
2) wydatki na realizację programów fi nansowanych 

z udziałem środków europejskich w części podle-
gającej refundacji.

Art. 118. 

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu 
środków europejskich stanowi odpowiednio nadwyżkę 
budżetu środków europejskich albo defi cyt budżetu 
środków europejskich.

2. Defi cyt budżetu środków europejskich albo nadwyżka 
środków europejskich nie są wliczane do, odpowied-
nio, defi cytu albo nadwyżki budżetu państwa.

3. Defi cyt budżetu środków europejskich jest fi nansowany 
w ramach potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

4. Nadwyżka budżetu środków europejskich jest źródłem 
spłaty zobowiązań budżetu państwa zaciągniętych na 
pokrycie defi cytu budżetu środków europejskich.

Art. 119. 

1. Dochody budżetu środków europejskich ujmuje się 
w ustawie budżetowej według:
1) części klasyfi kacji budżetowej;

2) programów fi nansowanych z udziałem środków 
europejskich.

2. Wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się 
w ustawie budżetowej w podziale na:
1) części i działy klasyfi kacji wydatków;
2) programy fi nansowane z udziałem środków eu-

ropejskich w ramach części i działów klasyfi kacji 
wydatków.

Art. 120. 

W budżecie środków europejskich ujmuje się rezerwę celo-
wą na wydatki związane z realizacją programów fi nansowa-
nych z udziałem środków europejskich, o której mowa w art. 
140 ust. 2 pkt 3, w zakresie, w jakim wydatki te podlegają 
refundacji.

Art. 121.

1. Programy fi nansowane z udziałem środków europej-
skich są ujmowane w załączniku do ustawy budżeto-
wej.
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2. Dla każdego programu w załączniku, o którym mowa 
w ust. 1, określa się:
1) instytucję zarządzającą;

2) środki na realizację programu, w tym:
a) środki europejskie,
b) środki pochodzące z budżetu państwa,
c) środki pochodzące z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego,
d) inne publiczne środki krajowe,

e) inne środki;
3) kategorie interwencji funduszy strukturalnych;
4) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch 

latach dochody budżetu państwa z tytułu wpływu 
środków europejskich;

5) planowane w roku budżetowym i kolejnych dwóch 
latach wydatki na realizację programu, w szcze-
gółowości określonej w pkt 2;

6) plan wydatków budżetu państwa w roku budżeto-
wym na fi nansowanie programu.

Art. 122. 

1. W załącznikach do ustawy budżetowej zamieszcza się 
także:

1) plany fi nansowe:
a) agencji wykonawczych,
b) instytucji gospodarki budżetowej,
c) państwowych funduszy celowych,
d) państwowych osób prawnych, o których 

mowa w art. 9 pkt 14;

2) wykaz:
a) jednostek otrzymujących dotacje podmioto-

we i celowe oraz kwoty dotacji,
b) programów fi nansowanych z udziałem środ-

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 
wraz z limitami wydatków budżetu państwa 
przeznaczonych na fi nansowanie tych pro-
gramów,

c) wieloletnich limitów zobowiązań w kolej-
nych latach realizacji programów fi nanso-
wanych z udziałem środków europejskich 
wraz z wykazem wieloletnich limitów wydat-
ków realizowanych w ich ramach;

3) plan wydatków budżetu państwa w roku budżeto-
wym na:
a) realizację projektów pomocy technicznej 

programów fi nansowanych z udziałem 
środków europejskich i środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,

b) realizację programów współfi nansowanych 
z udziałem środków europejskich i wpłat 
do wspólnych budżetów pomocy technicz-
nej programów fi nansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3 pkt 5,

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

– w szczegółowości klasyfi kacji budżetowej: 
część, dział, rozdział;

4) zestawienie programów wieloletnich w układzie 
zadaniowym;

5) zestawienie zadań z zakresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleconych jednostkom samo-
rządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

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

7) plan przychodów i rozchodów budżetu państwa.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) nazwę programu i podstawę prawną jego utwo-
rzenia;

2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub 
koordynującą jego wykonanie;

3) cel programu;
4) zadania programu;
5) okres realizacji programu;
6) łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na re-

alizację programu;
7) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz 

w kolejnych latach na realizację programu;

8) mierniki określające stopień realizacji celu.
3. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepi-

sach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że nie jest 
możliwe ujęcie jednostki w wykazie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2 lit. a, wykaz może zawierać grupy jedno-
stek i łączną kwotę dotacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent czę-
ści budżetowej, w której zaplanowane zostały dotacje, 
podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwiesz-
czenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przy-
znanych poszczególnym jednostkom.

Art. 123. 

1. Plany fi nansowe agencji wykonawczych ujmuje się od-
dzielnie dla każdej agencji, z wyodrębnieniem:
1) przychodów, w tym dotacji z budżetu państwa;

2) kosztów w podziale na koszty:
a) funkcjonowania agencji wykonawczej,

b) realizacji zadań ustawowych
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– w tym wynagrodzeń i składek naliczanych od wy-
nagrodzeń;

3) wyniku fi nansowego.
2. Plany fi nansowe państwowych funduszy celowych uj-

muje się oddzielnie dla każdego funduszu, z wyodręb-
nieniem:
1) stanu początkowego i końcowego środków pie-

niężnych, należności i zobowiązań;
2) przychodów własnych;
3) dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek 

sektora fi nansów publicznych;
4) kosztów na realizację zadań, w tym kosztów 

wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagro-
dzeń;

5) zadań fi nansowanych ze środków funduszu.
3. Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej 

oraz państwowych osób prawnych, o których mowa 
w art. 9 pkt 14, ujmuje się odrębnie dla każdej jed-
nostki, z wyodrębnieniem stanu początkowego 
i końcowego środków obrotowych oraz stanu środ-
ków pieniężnych, należności i zobowiązań, przy-
chodów własnych, dotacji z budżetu państwa oraz 
kosztów realizacji zadań.

Rozdział 3
Przeznaczenie wydatków budżetu państwa

Art. 124. 

1. Wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące 
grupy wydatków:
1) dotacje i subwencje;
2) świadczenia na rzecz osób fi zycznych;
3) wydatki bieżące jednostek budżetowych;
4) wydatki majątkowe;
5) wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa;
6) wydatki na realizację programów fi nansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków eu-
ropejskich;

7) środki własne Unii Europejskiej.
2. Świadczenia na rzecz osób fi zycznych obejmują wy-

datki budżetu państwa kierowane, na podstawie od-
rębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do 
osób fi zycznych, a niebędące wynagrodzeniem za 
świadczoną pracę.

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:
1) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych 

w państwowych jednostkach budżetowych oraz 

składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposa-
żeń;

2) zakupy towarów i usług;
3) koszty utrzymania oraz inne wydatki związane 

z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i re-
alizacją ich statutowych zadań;

4) koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom 
zaliczanym i niezaliczanym do sektora fi nansów 
publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarzą-
dowych.

4. Wydatki majątkowe obejmują:
1) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego;
2) wydatki inwestycyjne państwowych jednostek bu-

dżetowych oraz dotacje celowe na fi nansowanie 
lub dofi nansowanie kosztów inwestycji realizowa-
nych przez inne jednostki.

5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmu-
ją w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu 
oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów 
wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi 
przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami, 
a także koszty związane z emisją skarbowych papie-
rów wartościowych.

Art. 125. 
1. Środki własne Unii Europejskiej ujmuje się w ustawie 

budżetowej w wysokości ustalonej w toku procedury 
budżetowej Unii Europejskiej.

2. Do środków własnych Unii Europejskiej zalicza 
się:
1) udział we wpływach z ceł, opłat rolnych i cukro-

wych;
2) środki obliczone na podstawie podatku od towa-

rów i usług, zgodnie z metodologią wynikającą 
z przepisów Unii Europejskiej;

3) środki obliczone na podstawie wartości rocznego 
dochodu narodowego brutto.

3. Do środków własnych Unii Europejskiej zalicza się 
również odsetki i kary za nieterminowe lub nieprawi-
dłowo naliczone płatności.

Art. 126. 

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozlicza-
nia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych 
przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych 
ustaw lub umów międzynarodowych, na fi nansowanie lub 
dofi nansowanie realizacji zadań publicznych.
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Art. 127. 

1. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

1) fi nansowanie lub dofi nansowanie:
a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samo-
rządu terytorialnego ustawami,

b) ustawowo określonych zadań, w tym 
zadań z zakresu mecenatu państwa nad 
kulturą, realizowanych przez jednostki 
inne niż jednostki samorządu terytorial-
nego,

c) bieżących zadań własnych jednostek sa-
morządu terytorialnego,

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

e) zadań zleconych do realizacji organizacjom 
pozarządowym,

f) kosztów realizacji inwestycji;
2) dopłaty do oprocentowania kredytów ban-

kowych w zakresie określonym w odrębnych 
ustawach.

2. Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone 
na:
1) realizację programów fi nansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3 pkt 6, wydatkowane przez podmioty reali-
zujące te programy, inne niż państwowe jednostki 
budżetowe;

2) realizację projektów pomocy technicznej fi nanso-
wanych z udziałem środków europejskich i środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 
i b;

3) fi nansowanie lub dofi nansowanie zadań realizo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych 
przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 
i 14;

4) realizację programów fi nansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c 
i d;

5) współfi nansowanie realizacji programów fi nanso-
wanych z udziałem środków europejskich.

Art. 128. 

1. Udzielanie dotacji celowych dla jednostek samorządu 
terytorialnego określają odrębne ustawy.

2. Kwota dotacji na dofi nansowanie zadań własnych 
bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej 
niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne 
ustawy stanowią inaczej.

Art. 129. 
Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami 
jednostkom samorządu terytorialnego określane są przez 
dysponentów części budżetowych według zasad przyjętych 
w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego 
rodzaju, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Art. 130. 
1. Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na 

dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, 
kalkulowane według stawek jednostkowych.

2. Dotacje przedmiotowe mogą być udzielane na podsta-
wie odrębnych ustaw lub przepisów Unii Europejskiej:
1) dla przedsiębiorców wytwarzających określone 

rodzaje wyrobów lub świadczących określone ro-
dzaje usług,

2) dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz 
rolnictwa

– z uwzględnieniem ich równoprawności.
3. Ustawa budżetowa ustala kwoty i przedmiot dotacji, 

o których mowa w ust. 2.
4. Minister Finansów ustala, w drodze rozporządze-

nia, stawki dotacji przedmiotowych, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1, oraz określa szczegółowy sposób i tryb 
udzielania i rozliczania tych dotacji, z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 7, w tym formę składania wniosków, informo-
wania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki prze-
kazywania i rozliczenia dotacji, termin zwrotu dotacji, 
uwzględniając łączne kwoty dotacji na poszczególne 
cele określone w ustawie budżetowej oraz mając na 
celu zapewnienie jawności i przejrzystości gospodaro-
wania środkami budżetu państwa.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister 
właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z Mi-
nistrem Finansów ustalają, w drodze rozporządze-
nia, stawki dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 
na jednostkę usługi lub produktu oraz szczegółowy 
sposób i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji, 
z uwzględnieniem równoprawności podmiotów, w tym 
formę składania wniosków, informowania o ich przy-
jęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozli-
czenia dotacji, termin zwrotu dotacji, uwzględniając 
łączne kwoty dotacji na poszczególne cele określone 
w ustawie budżetowej oraz mając na celu zapewnienie 
jawności i przejrzystości gospodarowania środkami 
budżetu państwa.

6. W przypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje 
przedmiotowe do podręczników szkolnych minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozu-
mieniu z Ministrem Finansów ustala, w drodze rozpo-
rządzenia, stawki oraz określa szczegółowy sposób 
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oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę 
składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub 
odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dota-
cji, termin zwrotu dotacji, uwzględniając łączne kwo-
ty dotacji na poszczególne cele określone w ustawie 
budżetowej oraz mając na celu zapewnienie jawności 
i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu 
państwa.

7. W przypadku gdy ustawa budżetowa ustali dotacje 
przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach 
mlecznych, Minister Finansów ustala, w drodze roz-
porządzenia, stawki oraz określa szczegółowy sposób 
oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę 
składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub 
odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dota-
cji, termin zwrotu dotacji, uwzględniając łączne kwo-
ty dotacji na poszczególne cele określone w ustawie 
budżetowej oraz mając na celu zapewnienie jawności 
i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu 
państwa.

Art. 131. 

Dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskaza-
nego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, 
wyłącznie na dofi nansowanie działalności bieżącej w zakre-
sie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzyna-
rodowej.

Art. 132. 
1. Z budżetu państwa są fi nansowane inwestycje pań-

stwowych jednostek budżetowych.
2. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celo-

we na fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji:
1) agencji wykonawczych;
2) instytucji gospodarki budżetowej;
3) innych państwowych osób prawnych, dla których 

zasady gospodarki fi nansowej określają odrębne 
ustawy;

4) jednostek niezaliczanych do sektora fi nansów pu-
blicznych, na podstawie odrębnej ustawy;

5) w zakresie zadań zleconych do realizacji organi-
zacjom pozarządowym;

6) realizowanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego jako zadania:
a) własne,

b) z zakresu administracji rządowej;
7) związanych z badaniami naukowymi lub pracami 

rozwojowymi.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na fi nansowanie 

lub dofi nansowywanie kosztów realizacji inwestycji:

1) przedsiębiorców – są udzielane z uwzględnieniem 
przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej;

2) związanych z badaniami naukowymi lub pracami 
rozwojowymi – są udzielane z uwzględnieniem kry-
teriów i trybu określonych w odrębnych przepisach;

3) w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywat-
nym – są udzielane z uwzględnieniem przepisów 
o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4. Inwestycje realizowane z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są fi nansowane 
z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

Art. 133. 
Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na 
dofi nansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę nie-
zaliczaną do sektora fi nansów publicznych, o której mowa 
w art. 132 ust. 2 pkt 4, ze środków niepochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej nie może być wyższa niż 50% plano-
wanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne 
ustawy stanowią inaczej.

Art. 134. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowy sposób i tryb fi nansowania inwestycji z budżetu pań-
stwa, w tym określania wysokości kwot dotacji w kolejnych 
latach realizacji inwestycji, a w szczególności:

1) warunki fi nansowania inwestycji ze środków bu-
dżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzy-
stania,

2) sposób przekazywania środków budżetu państwa 
przewidzianych na fi nansowanie inwestycji,

3) sposób rozliczania inwestycji fi nansowanych ze 
środków budżetu państwa

– z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z bu-
dżetu państwa nie może być wyższa niż wartość koszto-
rysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, 
obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty ro-
bót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem ro-
bót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia, oraz 
z uwzględnieniem warunków dokonywania wydatków przez 
państwowe jednostki budżetowe i zasad udzielania dotacji 
na realizację inwestycji innym jednostkom.

Art. 135. 

1. Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby orga-
nów administracji rządowej wymaga zgody ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa.

2. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane 
państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, 
o których mowa w art. 132 ust. 2, o wartości koszto-



—  59  — 

rysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga uzy-
skania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji 
z odpowiednimi strategiami rozwoju, o których mowa 
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane 
oraz dotacji celowych na fi nansowanie lub dofi nanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji fi nansowanych ze 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie wy-
maga uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun-
ki, sposób, tryb, kryteria i terminy dokonywania oceny, 
o której mowa w ust. 2, uwzględniając potrzebę za-
pewnienia spójności planowanych inwestycji z przyję-
tymi strategiami rozwoju oraz prawidłowej gospodarki 
środkami publicznymi.

Art. 136. 

1. Ustawa budżetowa może określać, w ramach limitów 
wydatków na rok budżetowy, limity wydatków na pro-
gramy wieloletnie.

2. Programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Mini-
strów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę 
Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeń-
stwa państwa. Rada Ministrów, ustanawiając program, 
wskazuje jego wykonawcę.

3. Realizacja programów wieloletnich może być podzielo-
na na etapy.

4. Jednostki realizujące program wieloletni mogą zacią-
gać zobowiązania w celu sfi nansowania w poszcze-
gólnych latach realizacji tego programu do wysokości 
łącznej kwoty wydatków określonych dla całego pro-
gramu. W razie wspólnej realizacji programu wielolet-
niego przez dwa lub więcej podmioty, zobowiązania 
zaciągane przez każdy podmiot nie mogą przekroczyć 
kwoty planowanej dla tego podmiotu.

Art. 137. 
1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób fi nansowania zadań realizowanych w ramach 
międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrzne-
go i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynika-
jących z umów i porozumień.

2. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 1, określi w szczególności rodzaj reali-
zowanych zadań, źródła i formę ich fi nansowania oraz 
wykorzystania wpływów uzyskanych w wyniku realizo-
wanych zadań w przypadku przejściowego ich fi nan-
sowania, uwzględniając postanowienia umów i poro-
zumień wskazanych w ust. 1.

Rozdział 4
Tryb opracowywania i uchwalania 

budżetu państwa

Art. 138. 

1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów za-
łożenia projektu budżetu państwa na rok następny, 
uwzględniające ustalenia przyjęte w Wieloletnim Pla-
nie Finansowym Państwa oraz kierunki działań zawar-
te w przyjętym przez Radę Ministrów Programie Kon-
wergencji, opracowanym zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nad-
zoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. WE 
L 209 z 02.08.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 84, z późn. zm.).

2. Materiały do projektu ustawy budżetowej opracowują 
i przedstawiają Ministrowi Finansów dysponenci czę-
ści budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie 
programów fi nansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5, opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, 
o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c, z zastrze-
żeniem ust. 4.

4. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Ry-
backiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 
3 pkt 4, opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów 
odpowiednio minister właściwy do spraw rybołówstwa 
lub minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

5. Właściwe organy oraz kierownicy jednostek opracowu-
ją i przedstawiają projekty planów fi nansowych właści-
wym ministrom w terminach określonych w rozporzą-
dzeniu wydanym na podstawie ust. 6.

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania ma-
teriałów, o których mowa w ust. 2-5, w tym:
1) planów rzeczowych zadań realizowanych ze 

środków budżetowych,
2) projektów planów dochodów i wydatków poszcze-

gólnych części budżetowych na rok budżetowy,
3) zestawienia programów wieloletnich,
4) wykazu wydatków związanych z realizacją Wspól-

nej Polityki Rolnej oraz innych programów, projek-
tów i zadań fi nansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

5) wzory formularzy,
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6) projektów rocznych planów fi nansowych jedno-
stek, o których mowa w art. 9 pkt 14, dla których 
organem założycielskim lub nadzorującym jest 
organ administracji rządowej,

7) materiałów do opracowania zestawienia i planu, 
o których mowa w art. 142 pkt 10 i 11,

8) materiałów do opracowania i aktualizacji Wielo-
letniego Planu Finansowego Państwa oraz infor-
macji o przebiegu jego wykonania

– kierując się koniecznością uwzględniania klasyfi kacji 
dochodów i wydatków budżetowych, opracowania bu-
dżetu w układzie zadaniowym oraz zakresem podmio-
towym i przedmiotowym spraw wymagających ujęcia 
w projekcie ustawy budżetowej.

Art. 139. 

1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów pro-
jekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uza-
sadnieniem.

2. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budże-
towej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancela-
rii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej 
Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami 
administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, 
sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego 
i Państwowej Inspekcji Pracy.

Art. 140. 
1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną nie 

wyższą niż 0,2 % wydatków budżetu.
2. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy ce-

lowe:
1) na wydatki, których szczegółowy podział na po-

zycje klasyfi kacji budżetowej nie jest możliwy do 
dokonania w okresie opracowywania projektu 
ustawy budżetowej;

2) na wydatki, których realizacja jest uwarunkowa-
na zaciągnięciem kredytu w międzynarodowej 
instytucji fi nansowej lub pozyskaniem środków 
z innych źródeł;

3) na wydatki związane z realizacją programów 
współfi nansowanych z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

4) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 
pkt 1 i 4, nie może przekroczyć 3 % wydatków bu-
dżetu.

4. W częściach budżetu państwa, których dysponentami 
są poszczególni wojewodowie, może być tworzona re-
zerwa w wysokości do 1 % planowanych wydatków, 
z wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Art. 141. 
Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz 
z uzasadnieniem przedkłada go Sejmowi w terminie do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Art. 142. 
Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie 
zawierające w szczególności:

1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej, 
zgodne z Wieloletnim Planem Finansowym Pań-
stwa;

2) założenia makroekonomiczne na rok budżetowy 
i trzy kolejne lata, dotyczące prognozy:
a) produktu krajowego brutto i jego składo-

wych, w tym:
– wielkości eksportu netto,
– popytu krajowego, w tym konsumpcji 

prywatnej i zbiorowej,
– nakładów brutto na środki trwałe,

b) poziomu cen towarów i usług konsumpcyj-
nych,

c) kursu walutowego,
d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w go-

spodarce narodowej,
e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia,

f) salda obrotów bieżących;
3) kierunki polityki fi skalnej, zawierające w szcze-

gólności założenia dotyczące średniookresowego 
celu budżetowego oraz działania z zakresu polity-
ki fi skalnej i polityki gospodarczej zmierzające do 
jego osiągnięcia;

4) przewidywane wykonanie budżetu państwa za 
rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy, 
którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;

5) omówienie projektowanych:
a) przychodów i rozchodów oraz dochodów 

i wydatków budżetowych,
b) przychodów i kosztów państwowych fundu-

szy celowych,
c) przychodów i kosztów agencji wykonaw-

czych,
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d) wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 
lit. b i c;

6) omówienie przewidywanych dochodów i wydat-
ków, nadwyżki lub defi cytu oraz długu sektora 
fi nansów publicznych;

7) omówienie wielkości środków własnych Unii Eu-
ropejskiej oraz środków ujętych w budżecie środ-
ków europejskich;

8) informacje o udzielonych przez Skarb Państwa 
kwotach poręczeń i gwarancji, według przewidy-
wanego wykonania na koniec roku budżetowego 
poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 
projekt ustawy budżetowej;

9) kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
10) zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany 

rok budżetowy;
11) skonsolidowany plan wydatków na rok budże-

towy i dwa kolejne lata państwowych jednostek 
budżetowych, państwowych funduszy celowych, 
agencji wykonawczych, instytucji gospodarki 
budżetowej oraz państwowych osób prawnych, 
o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany 
w układzie zadaniowym.

Art. 143. 

1. Dysponenci części budżetowych, w terminie do dnia 
25 października, przekazują informacje o przyjętych 
przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej 
kwotach:
1) dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń – jed-

nostkom podległym;
2) dotacji na zadania z zakresu administracji rządo-

wej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realiza-
cję zadań własnych oraz o kwotach dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej – jednostkom samorządu teryto-
rialnego;

3) środków na realizację programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich, dla 
których zarządy województw są instytucją za-
rządzającą lub pośredniczącą – zarządom wo-
jewództw.

2. W terminie do dnia 1 grudnia jednostki, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, opracowują i przekazują właści-
wym dysponentom części budżetowych projekty pla-
nów fi nansowych na następny rok budżetowy, zgodne 
z projektem ustawy budżetowej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot dochodów z po-
datków i ceł pobieranych przez jednostki podległe Mi-
nistrowi Finansów.

Art. 144. 

1. W przypadku gdy Rada Ministrów przedkłada Sejmo-
wi projekt ustawy o prowizorium budżetowym, przepis 
art. 141 stosuje się odpowiednio.

2. Do projektu ustawy o prowizorium budżetowym stosu-
je się przepisy odnoszące się do projektu ustawy bu-
dżetowej, z wyłączeniem art. 142 pkt 10 i 11.

3. W przypadku przedstawienia Sejmowi projektu 
ustawy o prowizorium budżetowym, Rada Ministrów 
przedstawia Sejmowi projekt ustawy budżetowej nie 
później niż na 3 miesiące przed zakończeniem okre-
su obowiązywania ustawy o prowizorium budżeto-
wym.

Art. 145. 
1. W przypadku gdy ustawa budżetowa albo ustawa 

o prowizorium budżetowym nie zostaną ogłoszone 
przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpo-
wiedniej ustawy:
1) podstawą gospodarki fi nansowej jest przedsta-

wiony Sejmowi odpowiedni projekt ustawy, o któ-
rym mowa w art. 141 lub w art. 144;

2) obowiązują stawki należności budżetowych oraz 
składki na państwowe fundusze celowe w wy-
sokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok 
budżetowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku 
gdy podstawą gospodarki fi nansowej państwa jest 
ustawa albo projekt ustawy o prowizorium budżeto-
wym, a przed upływem terminu obowiązywania usta-
wy o prowizorium budżetowym nie zostanie ogłoszona 
ustawa budżetowa.

Rozdział 5
Wykonywanie ustawy budżetowej

Art. 146. 

1. Dysponenci części budżetowych, w terminie 21 dni od 
dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, przekazują jed-
nostkom podległym informacje o kwotach dochodów 
i wydatków, w tym wynagrodzeń.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany 
fi nansowe celem zapewnienia ich zgodności z ustawą 
budżetową.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot dochodów z po-
datków i ceł pobieranych przez jednostki podległe Mi-
nistrowi Finansów.
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Art. 147. 
1. Minister Finansów, w porozumieniu z dysponentami 

części budżetowych, opracowuje harmonogram reali-
zacji budżetu państwa.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) prognozę dochodów budżetu państwa w po-

szczególnych miesiącach roku budżetowego;
2) wielkość wydatków planowanych do sfi nansowa-

nia w poszczególnych miesiącach roku budżeto-
wego.

3. Harmonogram realizacji wydatków podlega aktualizacji 
na wniosek dysponenta części budżetowej lub Ministra 
Finansów.

4. Dysponent części budżetowej może poinformować 
podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie, 
o którym mowa w ust. 1.

Art. 148. 

W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 
dysponenci części budżetowych przekazują:

1) jednostkom samorządu terytorialnego informacje 
o kwotach dotacji celowych, dotacji na zadania 
z zakresu administracji rządowej, zadania inspek-
cji i straży, dotacji na realizację zadań własnych 
oraz o kwotach dochodów związanych z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jed-
nostkom samorządu terytorialnego, określonych 
w ustawie budżetowej;

2) samorządom województw informacje o środkach 
na realizację programów fi nansowanych z udzia-
łem środków europejskich, dla których zarządy 
województw są instytucją zarządzającą lub po-
średniczącą, określonych w ustawie budżetowej.

Art. 149. 

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego 
przez wojewodę w terminie umożliwiającym pełne i ter-
minowe wykonywanie zadań.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta-
wami mogą również być przekazywane – w terminach 
określonych w odrębnych przepisach - przez:
1) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub 

działających z jego upoważnienia dyrektorów ze-
społów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego 
na fi nansowanie zadań związanych z prowadze-
niem rejestru wyborców oraz organizacją i prze-
prowadzaniem wyborów i referendów;

2) dyrektorów urzędów statystycznych na fi nanso-
wanie zadań związanych z organizacją spisów 
powszechnych i rolnych.

Art. 150. 

Dysponent części budżetowej lub dysponent środków, 
o których mowa w art. 127 ust. 2, udzielając dotacji ce-
lowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, 
w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa mię-
dzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub 
rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa 
w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki do-
tacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 

nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie 
dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania 
realizowanego za granicą - 30 dni od określonego 
w umowie dnia jego wykonania;

6) tryb kontroli wykonania zadania.

Art. 151. 

1. Dysponent części budżetowej może zlecić organizacji 
pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie 
zawartej z tą organizacją umowy, przyznając jednocze-
śnie dotację celową na realizację tych zadań.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki do-

tacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 

nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie 
dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania 
realizowanego za granicą - 30 dni od określonego 
w umowie dnia jego wykonania.

Art. 152. 

1. Jednostki, którym została udzielona dotacja, o której 
mowa w art. 150 i art. 151 ust. 1, są obowiązane do 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środ-
ków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywa-
nych z tych środków.



—  63  — 

2. Zatwierdzenie przez dysponenta części budżetowej 
lub dysponenta środków, o których mowa w art. 127 
ust. 2, rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i fi nan-
sowym, przedstawionego przez obowiązaną do tego 
jednostkę, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realiza-
cję zadania za granicą – 60 dni od dnia jego przedsta-
wienia.

3.  W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, 
o którym mowa w ust. 2, że dotacja wykorzystana 
została w części lub całości niezgodnie z przeznacze-
niem albo pobrana w nadmiernej wysokości, dyspo-
nent części budżetowej lub dysponent środków, o któ-
rych mowa w art. 127 ust. 2, określa, w drodze decyzji, 
wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu 
państwa.

Art. 153. 
1. Minister Finansów, na wniosek dysponenta części 

budżetowej, może udzielić zapewnienia fi nansowania 
lub dofi nansowania z budżetu państwa w danym roku 
budżetowym, jeżeli środki na ten cel zostały ujęte w re-
zerwie celowej, oraz w kolejnych latach:
1) projektów fi nansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
2) wydatków bieżących lub inwestycyjnych;

3) programów wieloletnich.
2. Minister Finansów może określić, w drodze rozporzą-

dzenia, szczegółowy tryb składania wniosków, o któ-
rych mowa w ust. 1, wzór wniosku i niezbędne doku-
menty, mając na względzie właściwość podmiotów 
realizujących zadania, zakres przedmiotowy tych za-
dań oraz efektywność wykorzystania środków budżetu 
państwa.

Art. 154. 

1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrzeżeniem 
ust. 3-6, Minister Finansów w porozumieniu z właści-
wymi ministrami lub innymi dysponentami części bu-
dżetowych, nie później niż do dnia 15 października, 
z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 140 ust. 2 
pkt 2 i 3, oraz rezerw przeznaczonych na fi nansowanie 
zobowiązań Skarbu Państwa i rezerw przeznaczonych 
na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie 
ich skutków.

2. Właściwi ministrowie lub inni dysponenci części bu-
dżetowych występują do Ministra Finansów do dnia 30 
września o podział rezerw celowych, w wyniku którego 
następuje zwiększenie wydatków części budżetowych 
państwa, których dysponentami są wojewodowie.

3. Podziału rezerwy celowej na finansowanie zadań, 
dla których udzielone zostały zapewnienia finan-

sowania lub dofinansowania z budżetu państwa, 
Minister Finansów dokonuje nie później niż do dnia 
20 grudnia.

4. Podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagro-
dzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych 
zadań w państwowych jednostkach budżetowych do-
konuje Rada Ministrów.

5. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację 
programów fi nansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5, dokonuje Minister Finansów na wniosek ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z zastrze-
żeniem ust. 6.

6. Podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację 
programów fi nansowanych z udziałem środków po-
chodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego 
i na Wspólną Politykę Rolną dokonuje Minister Finan-
sów na wniosek ministrów właściwych do spraw: rybo-
łówstwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

7. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone, z za-
strzeżeniem ust. 9, wyłącznie na cel, na jaki zostały 
utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfika-
cją wydatków.

8. Zmiana klasyfi kacji wydatków, o której mowa w ust. 7, 
może być dokonana przez Ministra Finansów w poro-
zumieniu z właściwym ministrem lub innym dysponen-
tem części budżetowej nie później niż do dnia 15 listo-
pada. W przypadku rezerw celowych, o których mowa 
w ust. 3, zmiana klasyfi kacji wydatków może nastąpić 
do dnia 20 grudnia, a w przypadku rezerw celowych, 
o których mowa w ust. 5 i 6 - do końca roku budżeto-
wego.

9. Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, 
dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Art. 155. 

1. Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów.
2. Rada Ministrów może upoważnić, w drodze rozpo-

rządzenia, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finan-
sów do dysponowania rezerwą ogólną do wysoko-
ści określonych kwot, uwzględniając zróżnicowanie 
tych kwot.

3. Rezerwa ogólna nie może być przeznaczona na zwięk-
szenie wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie 
realizacji budżetu w wyniku przeniesień, dokonanych 
na podstawie art. 171.

Art. 156. 

O podziale rezerwy, o której mowa w art. 140 ust. 4, wojewo-
dowie zawiadamiają Ministra Finansów.
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Art. 157. 

Nie stanowią rezerwy, o której mowa w art. 140 ust. 4, środ-
ki niepodzielone przez wojewodów, przeznaczone na reali-
zację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami.

Art. 158. 

Ograniczenia, o których mowa w art. 154 ust. 3, 6-8 oraz 
w art. 155 ust. 3, nie mają zastosowania w przypadku reali-
zacji zadań wynikających z przepisów dotyczących wpro-
wadzenia stanów nadzwyczajnych na terytorium państwa 
lub na jego części.

Art. 159. 
Rada Ministrów kieruje wykonywaniem budżetu państwa.

Art. 160.

1. W celu rzetelnego i gospodarnego wykonania budżetu 
państwa Rada Ministrów może, w drodze rozporządze-
nia, określić:
1) organy administracji rządowej uprawnione do do-

konywania określonych rodzajów wydatków;

2) wytyczne dotyczące:
a) szczegółowego sposobu dokonywania wy-

datków, o których mowa w pkt 1,
b) szczegółowego sposobu i terminów sporzą-

dzania informacji z wykonania wydatków, 
o których mowa w pkt 1, oraz jednostki obo-
wiązane do ich sporządzania,

c) warunków zaciągania zobowiązań w ra-
mach wydatków planowanych w Wielolet-
nim Planie Finansowym Państwa.

2. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględnia zakres i rodzaj określa-
nych wydatków oraz konieczność zachowania zasady 
przejrzystości fi nansów publicznych przy sporządzaniu 
informacji z ich wykonania i warunkach zaciągania zo-
bowiązań.

Art. 161. 

1. Zobowiązania na okres dłuższy niż rok budżetowy 
w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej 
na terytoriach uznanych za strefę działań wojennych 
mogą być zaciągane, jeżeli wydatki niezbędne na 
obsługę zobowiązania są ujęte w ustawie budżeto-
wej.

2. Środki niewykorzystane w ramach zaciągniętego zobo-
wiązania wieloletniego nie podlegają zwrotowi do dnia 
31 grudnia danego roku budżetowego i traktowane są 

jako środki niewygasające, podlegające zwrotowi naj-
później do dnia 30 czerwca kolejnego roku.

3. Rada Ministrów może wydawać, w drodze rozporzą-
dzenia, wytyczne dotyczące zasad zaciągania zobo-
wiązań na okres dłuższy niż rok budżetowy w ramach 
realizacji polskiej pomocy zagranicznej na terytoriach 
uznanych za strefę działań wojennych, określając:
1) podmioty uprawnione do dokonywania określo-

nych rodzajów wydatków;
2) szczegółowy sposób dokonywania wydatków, 

o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowy sposób i termin sporządzania in-

formacji z wykonania wydatków, o których mowa 
w pkt 1, oraz jednostki obowiązane do ich sporzą-
dzania.

4. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 3, uwzględnia właściwość podmiotów re-
alizujących zadania oraz zakres tych zadań.

Art. 162. 

W toku wykonywania budżetu państwa obowiązują nastę-
pujące zasady gospodarki fi nansowej:

1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów 
budżetu państwa następuje na zasadach i w ter-
minach wynikających z obowiązujących przepi-
sów;

2) pełna realizacja zadań następuje w terminach 
określonych przepisami i harmonogramem, o któ-
rym mowa w art. 147 ust. 1;

3) dokonywanie wydatków następuje w grani-
cach kwot określonych w planie fi nansowym, 
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych prze-
niesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem za-
sady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów;

4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie 
wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnie-
niem przepisów o zamówieniach publicznych, 
a w odniesieniu do organizacji pozarządowych – 
z odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 151.

Art. 163. 

1. Państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowa-
ne przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, 
mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym 
dochody uzyskiwane z:
1) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzo-

ne mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu 
jednostki budżetowej;
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2) wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży 
składników majątkowych;

3) tytułu odsetek od środków zgromadzonych na ra-
chunku.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, są przeznaczane 
na sfi nansowanie wydatków bieżących i inwestycyj-
nych związanych z remontami i odtworzeniem mienia 
państwowych jednostek budżetowych mających sie-
dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wydatki mogą być dokonywane do wysokości kwot 
zgromadzonych dochodów, w ramach planu fi nanso-
wego obejmującego bieżące dochody i pozostałości 
środków z okresów poprzednich.

4. Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachun-
ku bankowym, o których mowa w ust. 1, w zależności 
od potrzeb wskazanych przez ministra właściwego do 
spraw zagranicznych mogą być przekazywane na wy-
dzielony rachunek bankowy do innej jednostki budże-
towej mającej siedzibę poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej, podległej temu ministrowi.

Art. 164. 
1. Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płat-

ności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków są-
dowych lub ugód, mogą być dokonywane bez względu 
na poziom środków fi nansowych zaplanowanych na 
ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna 
nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych po-
działek klasyfi kacji wydatków lub z rezerw celowych.

2. Do przeniesień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje 
się ograniczeń wynikających z art. 171 ust. 1-5.

Art. 165. 
1. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokony-

wane przed innymi wydatkami budżetu państwa.
2. Minister Finansów może dokonywać przeniesień wy-

datków planowanych na obsługę długu Skarbu Pań-
stwa między częściami budżetu państwa, w których 
ujmuje się obsługę długu zagranicznego Skarbu Pań-
stwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa.

Art. 166. 
1. Środki fi nansowe uzyskane przez Ministra Finansów 

z tytułu transakcji fi nansowych na instrumentach po-
chodnych, polegających na wymianie płatności od-
setkowych, pomniejszają wydatki związane z obsługą 
długu Skarbu Państwa.

2. Środki fi nansowe uzyskane przez Ministra Finansów 
z tytułu transakcji fi nansowych na instrumentach po-
chodnych, polegających na wymianie płatności kapita-
łowych, pomniejszają rozchody.

Art. 167. 

1. Wpłaty środków własnych Unii Europejskiej do jej bu-
dżetu dokonywane są w terminach i wysokości wyni-
kających z umowy międzynarodowej, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W przypadku gdy w trakcie roku budżetowego – w wy-
niku zmian wprowadzonych w budżecie ogólnym Unii 
Europejskiej – wpłata środków własnych, o których 
mowa w ust. 1, ulegnie zwiększeniu i nie będzie moż-
liwe pokrycie zwiększonych środków z rezerw celo-
wych, Rada Ministrów przedstawia sejmowej komisji 
właściwej do spraw budżetu propozycje sfi nansowania 
zwiększonego wydatku.

3. W pierwszej kolejności na cel, o którym mowa w ust. 2, 
przeznacza się:
1) wydatki zablokowane na podstawie art. 177;

2) niepodzielone rezerwy celowe.
4. Pozytywna opinia sejmowej komisji właściwej do spraw 

budżetu o propozycjach sfi nansowania zwiększonych 
wpłat środków własnych Unii Europejskiej oznacza:
1) upoważnienie dla Ministra Finansów do prze-

niesienia wydatków między częściami i działami 
w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) zgodę na zmianę przeznaczenia rezerw celowych 
bez stosowania trybu określonego w art. 154 
ust. 9 w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

3) upoważnienie dla Rady Ministrów do dokonania 
przeniesienia planowanych wydatków między 
częściami i działami budżetu państwa – w przy-
padku innych wydatków.

Art. 168. 
1. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części 

niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub 
w terminie określonym w rozporządzeniu wydanym 
na podstawie art. 181 ust. 3 podlegają zwrotowi do 
budżetu państwa odpowiednio do dnia 31 stycznia 
następnego roku albo w terminie 21 dni od dnia 
określonego w tym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem 
art. 151 ust. 2 pkt 6.

2. Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację 
zadań za granicą w części niewykorzystanej do koń-
ca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu 
państwa do dnia 28 lutego następnego roku.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym 
w ust. 1 lub 2 nalicza się odsetki w wysokości okre-
ślonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 
dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin 
zwrotu dotacji.

4. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zre-
alizowane zadania, na które dotacja była udzielona. 
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Przekazanie środków na rachunek benefi cjenta nie 
oznacza wykorzystania dotacji.

5. W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią o spo-
sobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie 
następuje przez realizację celów wskazanych w tych 
przepisach.

6. Dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu te-
rytorialnego na realizację zadań z zakresu administra-
cji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
w części niewykorzystanej w danym roku, podlegają 
zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej za-
danie nie zostało wykonane, w terminie określonym 
w ust. 1.

Art. 169. 

1. Dotacje udzielone z budżetu państwa:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysoko-

ści
– podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z od-
setkami w wysokości określonej jak dla zaległości po-
datkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia oko-
liczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

2. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są 
dotacje otrzymane z budżetu państwa w wysokości 
wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umo-
wie lub wyższej niż niezbędna na dofi nansowanie lub 
fi nansowanie dotowanego zadania.

3. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez 
podstawy prawnej.

4. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, 
która została wykorzystana niezgodnie z przeznacze-
niem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej 
wysokości.

5. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu 
państwa nalicza się, począwszy od dnia:
1) przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzy-

stanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nie-

należnego pobrania dotacji
– z zastrzeżeniem, że jeżeli dotacja stanowi po-
moc publiczną, w rozumieniu art. 87 ust. 1 Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji 
beneficjentowi.

6. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, 
o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 150 pkt 5, art. 151 
ust. 2 pkt 6, art. 168 ust. 1 i 2, organ lub inny dysponent 
części budżetowej, który udzielił dotacji, wydaje decy-
zję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, 
od którego nalicza się odsetki.

Art. 170.

1. Zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jed-
nostkom samorządu terytorialnego mogą następować 
w terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego, 
a zmiany kwot dotacji na dofi nansowanie zadań wła-
snych jednostek samorządu terytorialnego – do dnia 
30 listopada roku budżetowego.

2. Terminy określone w ust. 1 nie obowiązują w przypadku:
1) dofi nansowania zadań jednostek samorządu 

terytorialnego realizowanych w związku ze zda-
rzeniem losowym lub fi nansowania zobowiązań 
Skarbu Państwa;

2) uprzedniego udzielenia zapewnienia fi nansowa-
nia lub dofi nansowania z budżetu państwa.

Art. 171. 
1. Dysponenci części budżetowych mogą dokonywać 

przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafa-
mi klasyfi kacji wydatków, z zastrzeżeniem ust. 5, w ra-
mach danej części i działu budżetu państwa.

2. Przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwięk-
szeniu wydatków przeznaczonych na realizację progra-
mów fi nansowanych z udziałem środków europejskich 
wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, z zastrzeżeniem art. 194 ust. 5 i 6.

3. Przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwięk-
szeniu wydatków majątkowych jednorazowo o kwotę 
powyżej 100 tys. zł wymaga zgody Ministra Finansów, 
z zastrzeżeniem ust. 4. O przeniesieniach wydatków 
majątkowych dokonanych poniżej tej kwoty dysponen-
ci części budżetowych informują niezwłocznie Ministra 
Finansów.

4. W przypadku wydatków na inwestycje budowlane, 
każde przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub 
zwiększeniu tych wydatków wymaga zgody Ministra 
Finansów.

5. Dysponenci części budżetowych mogą upoważnić kie-
rowników podległych jednostek do dokonywania prze-
niesień wydatków w obrębie jednego rozdziału.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje 
przenoszenia wydatków, na dokonanie których wyma-
gana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego lub Ministra Finansów.

7. Przeniesienia wydatków, o których mowa w ust. 1 i 5, 
nie mogą zwiększać planowanych wydatków na upo-
sażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile od-
rębne ustawy nie stanowią inaczej.

8. Przepisy ust. 1-7 nie mają zastosowania do podziału 
rezerw budżetu państwa.

9. Ministrowie będący dysponentami więcej niż jednej 
części budżetowej mogą dokonywać przeniesień wy-
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datków między częściami w ramach jednego działu 
i rozdziału budżetu państwa. O podjętych decyzjach 
ministrowie informują niezwłocznie Radę Ministrów. 
Rada Ministrów może uchylić decyzję ministra.

Art. 172. 

1. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa 
Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządze-
nia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów 
i wydatków budżetowych między częściami budżetu 
państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków pu-
blicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

2. Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1, może określić dla utworzonego lub 
przekształconego ministerstwa kwoty wynagrodzeń 
w podziale na części i działy budżetu państwa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku 
zniesienia lub przekształcenia, będących dysponenta-
mi części budżetowych, organów, urzędów i jednostek 
organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów 
albo ministrowi lub przez nich nadzorowanych.

Art. 173. 
1. Środki z budżetu państwa przeznaczone na fi nanso-

wanie programów wieloletnich nie mogą być, z za-
strzeżeniem ust. 2, wykorzystane na inne cele.

2. Niewykorzystane środki na fi nansowanie programów 
wieloletnich Rada Ministrów może przeznaczyć na fi -
nansowanie innych programów wieloletnich lub zobo-
wiązań Skarbu Państwa.

Art. 174. 
Minister Finansów sprawuje ogólną kontrolę:

1) realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów budżetu państwa;

2) efektywności i skuteczności realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym;

3) wykorzystania środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2;

4) poziomu deficytu sektora finansów publicz-
nych.

Art. 175. 

1. Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór 
i kontrolę:
1) nad całością gospodarki fi nansowej podległych 

im jednostek organizacyjnych, w tym nad doko-
nywaniem przez te jednostki wstępnej oceny ce-
lowości poniesionych wydatków oraz realizacją 
właściwych procedur;

2) wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu pań-
stwa;

3) realizacji zadań fi nansowanych z budżetu pań-
stwa;

4) efektywności i skuteczności realizacji planów 
w układzie zadaniowym na podstawie mierników 
stopnia realizacji celów.

2. Przedmiotem nadzoru i kontroli, o których mowa 
w ust. 1, jest w szczególności:
1) prawidłowość i terminowość pobierania docho-

dów;
2) zgodność wydatków z planowanym przeznacze-

niem;
3) prawidłowość wykorzystania środków fi nanso-

wych, w tym zakres zrealizowanych zadań;
4) wysokość i terminy przekazywania dotacji;
5) prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych 

z budżetu państwa, pod względem zgodności 
z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej 
dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzia-
nych do sfi nansowania dotacją z budżetu pań-
stwa.

3. Dysponenci części budżetowych ustalają, w tym 
w odniesieniu do podległych jednostek organiza-
cyjnych, sposób dokonywania wydatków przy wy-
korzystaniu służbowych kart płatniczych, w szcze-
gólności:
1) funkcje, stanowiska i zakres obowiązków służbo-

wych uprawniających do korzystania ze służbo-
wej karty płatniczej;

2) tryb i warunki przyznawania służbowej karty płat-
niczej i ustalania wysokości miesięcznych limitów 
wydatków;

3) rodzaje towarów i usług, za które może być do-
konywana zapłata za pomocą służbowej karty 
płatniczej;

4) przypadki, kiedy może być dokonana wypłata go-
tówki za pomocą służbowej karty płatniczej;

5) sposób prowadzenia ewidencji wydanych służbo-
wych kart płatniczych;

6) sposób i terminy rozliczania płatności dokona-
nych przy wykorzystaniu służbowej karty płatni-
czej.

Art. 176. 
1. Minister Finansów może dokonać oceny planowania 

i gospodarowania środkami publicznymi w jednost-
kach sektora fi nansów publicznych, z wyłączeniem 
jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, i jedno-
stek samorządu terytorialnego.
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2. Ocenę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają osoby 
upoważnione przez Ministra Finansów.

3. Podczas przeprowadzania oceny planowania i gospo-
darowania środkami publicznymi osoby upoważnione 
przez Ministra Finansów kierują się wskazówkami za-
wartymi w standardach audytu wewnętrznego, o któ-
rych mowa w art. 273 ust. 1.

4. Osoby upoważnione przez Ministra Finansów mają 
prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu 
do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz 
do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem 
jednostki, w tym zawartych na elektronicznych nośni-
kach danych, jak również do wykonywania z nich kopii, 
odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zacho-
waniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

5. Pracownicy jednostki, w której przeprowadzana jest 
ocena, są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, 
a także potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zesta-
wienia, o których mowa w ust. 4.

Art. 177. 

1. W przypadku stwierdzenia:
1) niegospodarności w określonych jednostkach,
2) opóźnień w realizacji zadań,
3) nadmiaru posiadanych środków,
4) naruszenia zasad gospodarki fi nansowej, o któ-

rych mowa w art. 162
– może być podjęta decyzja o blokowaniu planowa-
nych wydatków budżetowych.

2. Blokowanie planowanych wydatków budżetowych 
oznacza okresowy lub obowiązujący do końca roku za-
kaz dysponowania częścią lub całością planowanych 
wydatków.

3. Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, w przy-
padkach określonych w ust. 1, podejmują:
1) Minister Finansów – w zakresie całego budżetu 

państwa, z wyłączeniem jednostek, o których 
mowa w art. 139 ust. 2;

2) dysponenci części budżetowych – w zakresie ich 
części budżetu państwa.

4. O decyzjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, dysponen-
ci części budżetowych niezwłocznie informują Ministra 
Finansów.

5. W decyzjach, o których mowa w ust. 3, może być za-
warty wykaz wydatków, które nie mogą być dokonywa-
ne.

6. Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, może 
utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do tej rezer-
wy kwoty wydatków zablokowane na podstawie ust. 1 
pkt 2 i 3.

7. Rezerwę, o której mowa w ust. 6, przeznacza się na 
sfi nansowanie zobowiązań Skarbu Państwa lub na 
cele osobno wskazane w ustawie budżetowej.

8. Minister Finansów informuje niezwłocznie Radę Mini-
strów o przyczynach podjęcia decyzji, o których mowa 
w ust. 3 pkt 1. Rada Ministrów może uchylić decyzję 
Ministra Finansów w terminie 30 dni od dnia poinfor-
mowania o podjęciu decyzji.

Art. 178. 

1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 177 ust. 1, dotyczących wydatkowania 
środków przeznaczonych na programy fi nansowane 
z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem pro-
gramów fi nansowanych z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, Minister Finansów, na wnio-
sek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalne-
go, może utworzyć nową rezerwę celową i przenieść 
do niej zablokowane kwoty wydatków, po poinformo-
waniu sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

2. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na te 
programy, w których realizacji nie występują opóźnie-
nia.

Art. 179. 

1. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej 
może nastąpić blokowanie na czas oznaczony plano-
wanych wydatków budżetu państwa.

2. Blokowanie planowanych wydatków budżetu państwa, 
o którym mowa w ust. 1, oznacza wstrzymanie przeka-
zywania środków na realizację zadań fi nansowanych 
z budżetu państwa lub okresowy albo obowiązujący do 
końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością 
planowanych wydatków.

3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może doty-
czyć subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego.

4. Rada Ministrów po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmo-
wej komisji właściwej do spraw budżetu podejmuje, 
w drodze rozporządzenia, decyzję o blokowaniu wy-
datków.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, Rada Mi-
nistrów określa w szczególności:
1) część budżetu państwa,
2) łączną kwotę wydatków, która podlega blokowa-

niu
– uwzględniając stopień zagrożenia realizacji po-
szczególnych zadań oraz stopień zagrożenia realizacji 
ustawy budżetowej.

6. Szczegółową klasyfi kację wydatków, które podlegają 
blokowaniu, ustala dysponent części budżetowej.
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Art. 180. 
W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na te-
rytorium państwa lub na jego części Rada Ministrów może, 
w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia plano-
wanych wydatków budżetowych między częściami i działa-
mi budżetu państwa w celu realizacji zadań wynikających 
z przepisów dotyczących wprowadzenia tego stanu.

Art. 181. 
1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa 

wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 9, z upływem roku 
budżetowego.

2. Nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego 
Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządze-
nia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji 
właściwej do spraw budżetu, wykaz oraz plan fi nan-
sowy wydatków, do których nie stosuje się przepisów 
ust. 1, w szczegółowości określonej w art. 116 ust. 2, 
i ostateczny termin ich dokonania, nie dłuższy niż 31 
marca następnego roku budżetowego.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, 
Rada Ministrów uwzględni terminy zakończenia proce-
dur wynikających z przepisów o zamówieniach publicz-
nych, stopień zaawansowania realizacji programów 
wieloletnich, a w przypadku wydatków inwestycyjnych 
– zrealizowany, ale niezafakturowany zakres zadań 
rzeczowych danej inwestycji.

4. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie mogą być 
ujęte wydatki, które w toku realizacji budżetu zosta-
ły zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 oraz art. 173 
ust. 2.

5. Środki fi nansowe na wydatki, o których mowa w ust. 2, 
Minister Finansów, do dnia 31 grudnia roku budżetowe-
go, przekazuje na wyodrębniony rachunek wydatków 
centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

6. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa 
w ust. 2, może:

1) wskazać środki fi nansowe przeznaczone na:
a) integrację społeczną,
b) poprawę jakości kształcenia,
c) rozwój potencjału adaptacyjnego pracowni-

ków i przedsiębiorstw
– w ramach realizacji programów współfi nan-
sowanych z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego, do których nie stosuje się przepi-
sów ust. 5, uwzględniając rodzaje benefi cjentów, 
rodzaje projektów oraz procedury stosowane przy 
ich realizacji;

2) wskazać, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, środki fi nansowe przeznaczone na realiza-
cję programów współfi nansowanych z udziałem 
środków europejskich innych niż wymienione 

w pkt 1, do których nie stosuje się przepisów ust. 
5, uwzględniając rodzaje benefi cjentów realizują-
cych projekty, rodzaje projektów oraz procedury 
stosowane przy ich realizacji, mając na uwadze 
sprawne funkcjonowanie programu, projektu lub 
zadania.

7. Środki fi nansowe, o których mowa w ust. 6, pozostają 
na rachunkach benefi cjentów realizujących projekty 
lub zadania z udziałem środków europejskich i mogą 
być wydatkowane w terminach określonych w rozpo-
rządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

8. Środki fi nansowe niewykorzystane w terminie określo-
nym przez Radę Ministrów podlegają przekazaniu na 
dochody budżetu państwa na wyodrębniony rachunek 
dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu 
państwa w terminie 21 dni od dnia określonego w roz-
porządzeniu wydanym na podstawie ust. 2.

9. Minister Finansów może, na wniosek dysponenta czę-
ści budżetowej, wyrazić zgodę na regulowanie zobo-
wiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grud-
nia roku ubiegłego w ciężar planu wydatków tego roku 
w terminie do 9 dni roboczych roku następnego.

Art. 182. 
1. Wykonanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sej-

mu.
2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej 

Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku następ-
nego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy bu-
dżetowej oraz:
1) sprawozdanie o dochodach i wydatkach związa-

nych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, 
realizowanymi przez jednostki samorządu teryto-
rialnego, i innymi zadaniami zleconymi jednostkom 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

2) zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego;

3) ocenę realizacji założeń makroekonomicznych;
4) ocenę przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu 

Państwa;
5) informację o wykonaniu wydatków w układzie za-

daniowym.
3. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powin-

no zawierać:
1) dochody, wydatki oraz nadwyżkę albo defi cyt 

sektora fi nansów publicznych;
2) dochody i wydatki wynikające z zamknięć ra-

chunków budżetu państwa, sporządzone według 
szczegółowości i układu ustawy budżetowej;

3) przychody i koszty państwowych funduszy celo-
wych;
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4) przychody i koszty agencji wykonawczych;
5) przychody i koszty instytucji gospodarki budżeto-

wej;
6) przychody i koszty jednostek, o których mowa 

w art. 9 pkt 14.

4. Do sprawozdania dołącza się:
1) omówienie wykonania budżetu państwa, 

z uwzględnieniem różnic między wielkościami 
uchwalonymi a wykonanymi;

2) informację o realizacji wydatków, które nie wyga-
sły z upływem roku budżetowego;

3) omówienie wielkości środków własnych Unii Eu-
ropejskiej, z uwzględnieniem różnic między wiel-
kościami uchwalonymi a wykonanymi;

4) informacje dotyczące otrzymanych i wydatko-
wanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3;

5) informację o przebiegu wykonania Wieloletniego 
Planu Finansowego Państwa.

5. Zbiorcza informacja o wykonaniu budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego powinna zawierać, odrębnie 
dla każdego stopnia jednostki samorządu terytorialne-
go:
1) zestawienie dochodów według ważniejszych źró-

deł;
2) zestawienie wydatków według działów;
3) zestawienie wydatków według ważniejszych ro-

dzajów wydatków;
4) zestawienie przychodów i kosztów samorządo-

wych zakładów budżetowych;
5) omówienie wykonania budżetów jednostek sa-

morządu terytorialnego;
6) kwotę nadwyżki albo defi cytu jednostek samorzą-

du terytorialnego.
6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zada-

niowym, z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje 
i dotacji na fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów 
realizacji inwestycji oraz wydatków na programy wielo-
letnie, powinna zawierać:
1) omówienie realizacji planu wydatków w ukła-

dzie zadaniowym, w tym realizacji założonych 
celów;

2) zestawienie planowanych i poniesionych wydat-
ków na realizację zadań;

3) zestawienie planowanych i poniesionych wydat-
ków na realizację podzadań;

4) zestawienie planowanych i osiągniętych wartości 
mierników stopnia realizacji celów.

7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Mini-
strów dołącza:

1) sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady 
stanowiącej, że kwota państwowego długu pu-
blicznego nie może przekroczyć 60% wartości 
rocznego produktu krajowego brutto w danym 
roku budżetowym;

2) informację dotyczącą długu, poręczeń i gwarancji 
sektora fi nansów publicznych, o których mowa 
w art. 38.

Art. 183. 

Minister Finansów przedstawia sejmowej komisji właściwej 
do spraw budżetu i Najwyższej Izbie Kontroli informację 
o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze pół-
rocze w terminie do dnia 10 września tego roku.

Rozdział 6
Wykonywanie budżetu środków europejskich

Art. 184. 
1. Wydatki związane z realizacją programów i projek-

tów finansowanych ze środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie 
z procedurami określonymi w umowie międzynaro-
dowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy 
ich wykorzystaniu.

2. Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. c i d, a także środków 
przeznaczonych na realizację programów fi nansowa-
nych z tych środków, stosuje się odpowiednio zasady 
rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.

Art. 185. 

W trakcie wykonywania budżetu środków europejskich wy-
datki dokonywane w ramach płatności są klasyfi kowane 
w podziale na części, działy, rozdziały i paragrafy klasyfi -
kacji wydatków.

Art. 186. 

Wydatki na realizację programów i projektów fi nansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 
mogą być przeznaczone na:

1) realizację projektów przez jednostki budżetowe;
2) płatności w ramach programów fi nansowanych 

z udziałem środków europejskich;
3) dotacje celowe dla benefi cjentów;
4) realizację projektów fi nansowanych w ramach 

Programu Środki Przejściowe;
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5) realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z od-
rębnymi ustawami.

Art. 187. 

Za obsługę płatności w ramach programów fi nansowanych 
z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatno-
ściami”, odpowiada Minister Finansów.

Art. 188. 

1. Podstawą dokonania płatności na rzecz benefi cjenta jest 
zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą 
benefi cjent zawarł umowę o dofi nansowanie projektu, 
oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na 
dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub insty-
tucja pośrednicząca będąca zarządem województwa 
lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia 
płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

2. Dysponent części budżetowej może upoważnić na pi-
śmie instytucję, o której mowa w ust. 1, do wydawania 
zgody na dokonywanie płatności.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, 
o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. a ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Rybackiego.

4. Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właści-
wego dysponenta części budżetowej o zleceniach 
płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa 
Krajowego, a w przypadku programów fi nansowanych 
z udziałem środków europejskich, dla których instytu-
cją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd woje-
wództwa, także zarząd województwa.

5. Płatności mogą być przekazywane na rachunek bene-
fi cjenta, podmiotu upoważnionego przez benefi cjenta 
lub wykonawcy.

6. Minister Finansów, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa, określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) wzór zlecenia płatności,
2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących 
płatności,

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania in-
formacji przez instytucję, o której mowa w ust. 1, 
do dysponenta części budżetowej lub do zarządu 
województwa

– mając na względzie sprawność realizacji płatności, 
wymogi prowadzenia przez dysponentów części bu-

dżetowych ewidencji księgowej wydatków w ramach 
programów oraz zapewnienie skutecznej kontroli nad 
środkami przekazanymi do Banku Gospodarstwa Kra-
jowego.

Art. 189. 

1. Zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków 
kwalifi kowalnych zgodnie z kryteriami określonymi na 
podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju, a w przypadku programu fi nansowanego 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego – na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora ry-
backiego z udziałem Europejskiego Funduszu Ry-
backiego, wynikającej z wniosku o płatność, zweryfi -
kowanego pozytywnie przez instytucję, o której mowa 
w art. 188 ust. 1.

2. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, może wy-
stawić zlecenie dokonania płatności zaliczkowej dla 
benefi cjenta przed złożeniem przez benefi cjenta wnio-
sku o płatność.

3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę 
lub w terminie, o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 4, od środków pozostałych do 
rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza 
się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od 
dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku 
o płatność.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
w porozumieniu z Ministrem Finansów, a w zakresie 
środków europejskich przeznaczonych na realizację 
programów fi nansowanych z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rybackiego - także w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzie-
lania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy składa-
nia wniosków o płatność oraz ich zakres, uwzględnia-
jąc rodzaje benefi cjentów i sposób wdrażania działań 
w ramach programu fi nansowanego z udziałem środ-
ków europejskich.

Art. 190. 
W przypadku gdy benefi cjentem projektu fi nansowanego 
ze środków europejskich jest jednostka sektora fi nansów 
publicznych, każdy wydatek kwalifi kowalny powinien zostać 
ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej in-
stytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.

Art. 191. 
1. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, przekazu-

je dysponentowi części budżetowej lub do zarządu 
województwa, w terminie do 5 dnia każdego miesią-
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ca, zbiorcze harmonogramy wydatków wynikających 
z podpisanych umów, o których mowa w art. 5 pkt 9 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo 
w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybac-
kiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackie-
go.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, 
o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 
lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udzia-
łem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Art. 192. 
1. Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz 
benefi cjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej 
– na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w od-
rębnych ustawach.

2. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, nie może być 
wyższa niż łączny limit wydatków dla programów fi nan-
sowanych z udziałem środków europejskich, określony 
w budżecie środków europejskich.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może prowadzić ob-
sługę wypłat na współfi nansowanie realizacji progra-
mów i projektów fi nansowanych z udziałem środków 
europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym 
dysponentem części budżetowej.

4. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywanie wy-
płat, o których mowa w ust. 3, i przekazać środki na 
rachunek prowadzony przez ten Bank.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prze-
kazuje Ministrowi Finansów kwartalne prognozy płat-
ności w ramach programów fi nansowanych z udziałem 
środków europejskich w terminie do 15 dnia miesią-
ca poprzedzającego dany kwartał. W odniesieniu do 
programu fi nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego prognozy przekazuje minister 
właściwy do spraw rybołówstwa, a w odniesieniu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 – pro-
gnozy przekazuje minister właściwy do spraw rozwoju 
wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych.

6. Minister Finansów informuje ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego 
do spraw rybołówstwa o kwocie środków wypłaconych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego benefi cjentom 
w ramach programów fi nansowanych z udziałem środ-
ków europejskich, z wyłączeniem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, w terminie do 15 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
płatności.

Art. 193. 

1. Jednostki realizujące program fi nansowany z udziałem 
środków europejskich mogą zaciągać zobowiązania, 
rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających 
z decyzji o dofi nansowaniu lub umów z benefi cjenta-
mi programów fi nansowanych z udziałem środków 
europejskich, do wysokości łącznej kwoty wydatków 
określonych dla całego programu, z uwzględnieniem 
wieloletnich limitów zobowiązań i wydatków, o których 
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do końca 
miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, in-
formacje o wysokości zobowiązań wynikających z za-
wartych z benefi cjentami umów w ramach poszczegól-
nych programów, wysokości środków przekazanych 
benefi cjentom i planowanych do przekazania do końca 
roku budżetowego.

3. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów zaopi-
niowany przez ministra właściwego do spraw rozwo-
ju regionalnego, może podjąć decyzję o wstrzymaniu 
zaciągania zobowiązań w ramach danego programu 
w przypadku zagrożenia wykonania planu dochodów 
budżetu z tytułu realizacji programów fi nansowanych 
ze środków europejskich, określonych w ustawie bu-
dżetowej.

4. Na wniosek instytucji zarządzającej minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z Mi-
nistrem Finansów, może wyrazić zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązań przekraczających łączną kwotę wydatków 
programu, o której mowa w ust. 1. O wyrażonej zgo-
dzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
informuje Radę Ministrów.

Art. 194. 
1. Minister Finansów, na wniosek ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, zaopiniowany przez 
właściwego dysponenta części budżetowej, dokonuje 
przeniesień między częściami i działami budżetu pań-
stwa wydatków przeznaczonych na realizację progra-
mów fi nansowanych z udziałem środków europejskich, 
z wyłączeniem Europejskiego Funduszu Rybackiego 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 
także na wniosek właściwego dysponenta części bu-
dżetowej.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego nie-
zwłocznie informuje Radę Ministrów o przyczynach 
wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 
w przypadku negatywnej opinii właściwego dysponen-
ta części budżetowej. Rada Ministrów może uchylić 
decyzję Ministra Finansów o przeniesieniu, o którym 
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mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia poinformo-
wania o podjęciu decyzji.

4. Właściwy dysponent części budżetowej może dokony-
wać przeniesień pomiędzy programami fi nansowany-
mi z udziałem środków europejskich w ramach części 
i działu klasyfi kacji wydatków. Przeniesienie wymaga 
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regional-
nego, z wyłączeniem środków Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 4.

5. Minister Finansów na wniosek ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw 
rynków rolnych dokonuje przeniesień między częścia-
mi i działami w ramach wydatków z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4.

6. Właściwy dysponent części budżetowej może doko-
nywać przeniesień w ramach części i działu klasyfi -
kacji wydatków z udziałem środków, o którym mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 4.

Art. 195. 
1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją programów 
fi nansowanych z udziałem środków europejskich, 
z wyłączeniem środków Europejskiego Funduszu Ry-
backiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 4.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister wła-
ściwy do spraw rynków rolnych oraz minister właściwy 
do spraw rybołówstwa sprawują nadzór i kontrolę nad 
realizacją programów fi nansowanych odpowiednio 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 4, i środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Rozdział 7
Bankowa obsługa budżetu państwa

Art. 196. 
1. Dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych 

środków fi nansowych są prowadzone następujące ra-
chunki bankowe:
1) centralny rachunek bieżący budżetu państwa, 

z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydat-
ków budżetu państwa oraz rachunków środków 
do sfi nansowania pożyczkowych potrzeb budżetu 
państwa;

2) rachunki bieżące państwowych jednostek budże-
towych, z wyodrębnieniem rachunków dochodów 
i wydatków;

3) rachunki bieżące urzędów obsługujących organy 
podatkowe, dla gromadzenia dochodów budżetu 
państwa, z wyodrębnieniem rachunków dla nie-
których rodzajów dochodów;

4) rachunki bieżące państwowych funduszy celo-
wych, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;

5) rachunki pomocnicze;
6) rachunki bieżące państwowych jednostek budże-

towych mających siedzibę poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Obsługę bankową budżetu państwa w zakresie ra-
chunków bankowych wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 
prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodar-
stwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

3. Wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, dokonuje Minister Fi-
nansów, uwzględniając niezbędne warunki techniczne 
i organizacyjne, które powinny być spełnione przez ten 
podmiot, jak również wpływ na stan fi nansów publicz-
nych w związku z podjęciem i prowadzeniem obsługi 
tych rachunków.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może podjąć obsłu-
gę rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie 
wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą 
Polską waluty euro.

5. Obsługę bankową rachunków państwowych osób 
prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, może 
prowadzić Narodowy Bank Polski, Bank Gospo-
darstwa Krajowego lub inny bank. Wyboru banku 
innego niż Narodowy Bank Polski lub Bank Go-
spodarstwa Krajowego dla obsługi tych rachun-
ków dokonuje się w trybie przepisów o zamówie-
niach publicznych.

6. Minister Finansów może dokonać wyboru podmiotu 
prowadzącego obsługę rachunków bankowych, wy-
mienionych w ust. 1 pkt 5, dla niektórych rodzajów 
rachunków pomocniczych.

Art. 197. 
1. Dochody budżetu państwa są gromadzone odpowied-

nio na rachunkach urzędów obsługujących organy 
podatkowe dla gromadzenia dochodów lub na rachun-
kach bieżących dochodów państwowych jednostek 
budżetowych i przekazywane na centralny rachunek 
bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest 
Minister Finansów.

2. Wydatki budżetu państwa są dokonywane przez dys-
ponentów środków budżetowych z ich rachunków 
bieżących wydatków ze środków otrzymanych bez-
pośrednio lub za pośrednictwem rachunku bieżącego 
wydatków dysponenta nadrzędnego z centralnego ra-
chunku bieżącego budżetu państwa.
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3. Niewykorzystane przez dysponentów środków 
budżetowych środki, o których mowa w ust. 2, są 
przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem 
rachunku bieżącego wydatków dysponenta nad-
rzędnego na centralny rachunek bieżący budżetu 
państwa.

4. Operacje z tytułu przychodów i rozchodów budżetu 
państwa są dokonywane na centralnym rachunku bie-
żącym budżetu państwa.

Art. 198. 
Minister Finansów, kierując się ogólnie sprawowaną kontro-
lą realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wykonywa-
nia budżetu państwa, w tym:

1) sposób i warunki ustanawiania przez dysponen-
tów części budżetowych dysponentów drugiego 
i trzeciego stopnia;

2) tryb i terminy przekazywania:
a) na centralny rachunek bieżący budżetu pań-

stwa dochodów pobieranych przez urzę-
dy obsługujące organy podatkowe i pań-
stwowe jednostki budżetowe z rachunków, 
o których mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) z centralnego rachunku bieżącego budżetu 
państwa środków na rachunki, o których 
mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 3, z tytułu 
zwrotu nadpłat dochodów, określonych 
w odrębnych przepisach, dokonywanych 
z tych rachunków,

c) z centralnego rachunku bieżącego budżetu 
państwa środków na rachunki, o których 
mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2, w celu doko-
nywania wydatków przez te jednostki,

d) na centralny rachunek bieżący budżetu pań-
stwa niewykorzystanych środków, o których 
mowa w art. 197 ust. 3,

e) na centralny rachunek bieżący budżetu 
państwa środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2,

f) środków pozostałych po uregulowaniu zo-
bowiązań, o których mowa w art. 181 ust. 9.

Art. 199. 
1. Obsługa bankowa rachunków budżetu państwa jest 

prowadzona w ramach umowy rachunku bankowego.
2. W ramach obsługi bankowej budżetu państwa podmiot 

prowadzący obsługę udostępnia:
1) Ministrowi Finansów i Najwyższej Izbie Kontroli 

informacje o stanach środków na rachunkach, 
o których mowa w art. 196 ust. 1,

2) właściwym dysponentom informacje o stanach 
środków w podległych im jednostkach, na ra-
chunkach bieżących, o których mowa w art. 196 
ust. 1 pkt 2 i 3

– w zakresie i terminach określonych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie ust. 3.

3. Minister Finansów, mając na względzie ujednolicenie 
zasad obsługi rachunków budżetu państwa oraz kieru-
jąc się koniecznością zapewnienia płynnego przepływu 
informacji, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
i tryb dokonywania operacji na rachunkach, o których 
mowa w art. 196 ust. 1, oraz zakres i terminy udostęp-
niania informacji, o których mowa w ust. 2, w ramach 
prowadzonej obsługi bankowej budżetu państwa, z za-
strzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli podmiotem prowadzącym obsługę centralnego 
rachunku bieżącego budżetu państwa jest Narodowy 
Bank Polski, Minister Finansów, wydając rozporządze-
nie, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego.

Art. 200. 

1. Obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodar-
stwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowe-
go zawartej z Ministrem Finansów.

2. Minister Finansów przedstawia do zaopiniowania mi-
nistrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego 
oraz ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa 
projekt umowy, o której mowa w ust. 1.

Art. 201. 
Umowa rachunku bankowego, o której mowa w art. 200 
ust. 1, określa w szczególności:

1) liczbę i rodzaje prowadzonych rachunków banko-
wych;

2) wysokość oprocentowania rachunków banko-
wych;

3) rodzaje sprawozdań z realizacji zadań przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego i terminy ich składa-
nia;

4) tryb dokonywania kontroli zadań realizowanych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

5) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego 
z tytułu realizowanych zadań;

6) zakres odpowiedzialności Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w tym w szczególności za nietermi-
nową realizację zadań.
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DZIAŁ IV
Środki europejskie i inne środki 

pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi

Art. 202. 

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodręb-
nionych rachunkach bankowych.

2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 
1, prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospo-
darstwa Krajowego na podstawie umów rachunku 
bankowego.

3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy 
Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego doko-
nują wypłat na podstawie dyspozycji Ministra Finan-
sów lub jego pełnomocników, a w zakresie środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na podsta-
wie dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego.

Art. 203. 

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 
pkt 6, stanowią dochody jednostek samorządu terytorial-
nego, przychody innych jednostek sektora fi nansów pu-
blicznych lub jednostek spoza tego sektora, jeżeli jednostki 
otrzymały te środki bezpośrednio od dawcy środków, chyba 
że możliwość otrzymania tych środków wynika z umowy 
międzynarodowej lub porozumienia między organem admi-
nistracji rządowej a dawcą środków.

Art. 204. 
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są 
przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie 
międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklara-
cji dawcy.

Art. 205. 
Minister Finansów przekazuje do centralnej bazy danych 
Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 95 ust. 1 roz-
porządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia fi nansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Eu-
ropejskich (Dz. Urz. UE L 248 z 16.09.2002, str. 1; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 74, z późn. 
zm.), informacje dotyczące podmiotów wymienionych 
w art. 93 ust. 1 lit. e tego rozporządzenia.

Art. 206. 

1. Szczegółowe warunki dofi nansowania projektu okre-
śla umowa o dofi nansowanie projektu, o której mowa 
w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju albo w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać 
w szczególności:
1) opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przy-

znano środki, i termin jego realizacji;
2) harmonogram dokonywania wydatków, obejmu-

jący okres co najmniej jednego kwartału;
3) wysokość przyznanych środków;
4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kon-

troli realizacji projektu lub zadania;
5) termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentu-

alnych zaliczek;
6) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobo-

wiązań wynikających z umowy;
7) warunki rozwiązania umowy ze względu na nie-

prawidłowości występujące w trakcie realizacji 
projektu;

8) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo 
wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wy-
sokości lub w sposób nienależny.

3. Aktualizacja harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2, nie wymaga zmiany umowy, o której mowa 
w ust. 1.

4. Przepis ust. 2 pkt 6 nie ma zastosowania do benefi -
cjenta programu fi nansowanego z udziałem środków 
europejskich, będącego jednostką sektora fi nansów 
publicznych albo fundacją, której jedynym fundatorem 
jest Skarb Państwa, a także do Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

5. W przypadku gdy benefi cjentem jest państwowa jed-
nostka budżetowa, warunki, o których mowa ust. 1, 
określone zostają w porozumieniu. Przepis ust. 2 sto-
suje się odpowiednio, z wyjątkiem pkt 6 i 8.

Art. 207. 

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację 
programów fi nansowanych z udziałem środków euro-
pejskich są:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184,
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysoko-

ści
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– podlegają zwrotowi przez benefi cjenta wraz z od-
setkami w wysokości określonej jak dla zaległości po-
datkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której 
mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji rachunek 
bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniej-
szenie kolejnej płatności na rzecz benefi cjenta o kwo-
tę podlegającą zwrotowi. Instytucja, o której mowa 
w art. 188 ust. 1, uwzględnia tę kwotę w zleceniu płat-
ności kierowanym do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje 
się.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, 
o których mowa w ust. 1 oraz w art. 189 ust. 3.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, benefi cjent 
zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków, 
o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych 

jako autentyczne dokumentów podrobionych lub 
przerobionych lub dokumentów potwierdzających 
nieprawdę lub

2) na skutek okoliczności leżących po stronie bene-
fi cjenta nie zrealizował pełnego zakresu rzeczo-
wego projektu w przypadku projektów infrastruk-
turalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub

3) nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa 
w ust. 1, lub

4) okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystą-
piły wskutek popełnienia przestępstwa przez 
benefi cjenta, partnera, podmiot upoważniony 
do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy 
podmioty te nie są osobami fi zycznymi – osobę 
uprawnioną do wykonywania w ramach projektu 
czynności w imieniu benefi cjenta, przy czym fakt 
popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienio-
ne podmioty został potwierdzony prawomocnym 
wyrokiem sądowym.

5. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczy-
na się od dnia, kiedy decyzja, o której mowa w ust. 9, 
stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech 
lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli oko-
liczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, zostały 
stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa 
w ust. 9, stała się ostateczna, okres wykluczenia roz-
poczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, 
z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli zwrot środków przez benefi cjenta, o którym 
mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, został dokonany w trybie 
określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, 
o której mowa w ust. 9, okres wykluczenia określony 
w ust. 4 rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okolicz-
ności, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, a kończy 

się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania 
zwrotu środków przez benefi cjenta.

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów, które 
na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania 
interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność 
wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej 
jego części, oraz do jednostek samorządu terytorialne-
go.

8. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, instytucja, która podpisała umowę 
z benefi cjentem, wzywa go do:
1) zwrotu środków lub
2) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych 

płatności, o którym mowa w ust. 2,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 8, organ pełniący funkcję instytucji zarządza-
jącej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu usta-
wy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo 
ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrów-
noważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego wydaje decyzję 
określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od 
którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środ-
ków, z uwzględnieniem ust. 2.

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli 
dokonano zwrotu środków przed jej wydaniem.

11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca 
może, na podstawie porozumienia lub umowy, o któ-
rych mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, upoważnić instytucję wdraża-
jącą, będącą jednostką sektora fi nansów publicznych, 
do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9.

12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez 
instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, 
o której mowa w ust. 11, beneficjent może złożyć 
odwołanie do właściwej instytucji zarządzającej; 
w przypadku wydania decyzji w pierwszej instan-
cji przez instytucję zarządzającą beneficjent może 
zwrócić się do tej instytucji z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do państwowych 
jednostek budżetowych.

Art. 208. 

1. Przepisy art. 187-191, art. 193 oraz art. 205-207 nie 
dotyczą Wspólnej Polityki Rolnej, która jest fi nansowa-
na zgodnie z odrębnymi ustawami.

2. Środki europejskie w części dotyczącej Wspólnej Po-
lityki Rolnej są przekazywane agencjom płatniczym 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu 
o umowę zawartą z Ministrem Finansów.
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3. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych 
w zakresie środków, o których mowa w ust. 2, prowa-
dzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachun-
ku bankowego.

Art. 209. 

1. Należności i wierzytelności przypadające agencjom 
płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mogą 
być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uma-
rzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana 
lub rozkładana na raty.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady i tryb umarzania w całości lub 
w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności, o których mowa w ust. 1, a także wskaże 
organy do tego uprawnione, z uwzględnieniem:
1) przesłanek uzasadniających umorzenie w całości 

lub w części, odroczenie lub rozłożenie na raty 
spłaty tych należności;

2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu na-
leżności;

3) właściwości organów uprawnionych do umarza-
nia należności w całości lub w części, odraczania 
lub rozkładania ich spłaty na raty w zależności od 
wysokości kwoty udzielonej ulgi.

Art. 210. 
1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wy-

kluczonych na podstawie art. 207 oraz udostępnia te 
informacje instytucjom zarządzającym, instytucjom 
pośredniczącym, instytucjom wdrażającym i instytucji 
certyfi kującej.

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządze-
nia:
1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczo-

nych do rejestru, o którym mowa w ust. 1,
2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegają-

cego wpisowi do rejestru,
3) zakres przedmiotowy informacji, które będą za-

warte w rejestrze,
4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z reje-

stru,
5) tryb przekazywania informacji zawartych w reje-

strze,
6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze
– zapewniając ochronę informacji zawartych w reje-
strze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nie-
uprawnionym.

DZIAŁ V
Budżet, wieloletnia prognoza fi nansowa 

i uchwała budżetowa jednostki samorządu 
terytorialnego

Rozdział 1
Zakres budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego

Art. 211. 

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocz-
nym planem dochodów i wydatków oraz przychodów 
i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwa-
lany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
4. Podstawą gospodarki fi nansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała 
budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:
1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załączników.

Art. 212. 

1. Uchwała budżetowa określa:
1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, z wyodręb-
nieniem dochodów bieżących i majątkowych;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, z wyodręb-
nieniem wydatków bieżących i majątkowych;

3) kwotę planowanego defi cytu albo planowanej 
nadwyżki budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego wraz ze źródłami pokrycia defi cytu albo 
przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego;

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego;

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego;

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościo-
wych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w da-
nym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umo-
wą, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego;
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8) szczególne zasady wykonywania budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego w roku budżeto-
wym, wynikające z odrębnych ustaw;

9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowa-
dzenia gospodarki fi nansowej w ramach budżetu 
gminy;

10) inne postanowienia, których obowiązek zamiesz-
czenia w uchwale budżetowej wynika z postano-
wień organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowa-

nia papierów wartościowych, o których mowa 
w art. 89 ust. 1 i art. 90;

2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie okre-
ślonym w art. 258.

Art. 213. 
W uchwale budżetowej nie zamieszcza się przepisów nie-
związanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego.

Art. 214. 
W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udziela-
nych z budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go;

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, 
o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków 
nimi fi nansowanych;

3) plany przychodów i kosztów samorządowych za-
kładów budżetowych.

Art. 215. 
1. Zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporzą-

dza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora 
fi nansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza 
sektora fi nansów publicznych.

2. W zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyod-
rębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe 
związane z realizacją zadań jednostki samorządu tery-
torialnego.

Art. 216. 

1. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
określa odrębna ustawa.

2. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go są przeznaczone na realizację zadań określonych 
w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorial-
nego;

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne 
zadania zlecone ustawami jednostkom samorzą-
du terytorialnego;

3) zadania przejęte przez jednostki samorządu tery-
torialnego do realizacji w drodze umowy lub poro-
zumienia;

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego;

5) pomoc rzeczową lub fi nansową dla innych jed-
nostek samorządu terytorialnego, określoną od-
rębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego;

6) programy fi nansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 217. 
1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio 
nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
albo defi cyt budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go.

2. Defi cyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
może być sfi nansowany przychodami pochodzącymi 
z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowa-

nych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2) kredytów;
3) pożyczek;
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu teryto-

rialnego;
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorial-

nego z lat ubiegłych;
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pienięż-

nych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, wynikających z rozli-
czeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Art. 218. 
Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być 
udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak 
stanowią.

Art. 219. 
1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą 

być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządo-
wych zakładów budżetowych, kalkulowane według 
stawek jednostkowych.
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2. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą 
być udzielane dotacje przedmiotowe również innym 
podmiotom niż wymienione w ust. 1, o ile odrębne 
przepisy tak stanowią.

3. Kwoty i zakres dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, 
określa uchwała budżetowa.

4. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowią-
cy jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 220. 
1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 

być udzielona innym jednostkom samorządu teryto-
rialnego pomoc fi nansowa w formie dotacji celowej lub 
pomoc rzeczowa.

2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, 
jest umowa.

3. Spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy po-
wszechne.

Art. 221. 
1. Podmioty niezaliczane do sektora fi nansów publicz-

nych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą 
otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego dotacje celowe na cele publiczne związane z re-
alizacją zadań tej jednostki.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli 
dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie 
– na podstawie umowy jednostki samorządu terytorial-
nego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki do-

tacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonu-

jącemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie 

dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w ni-
niejszym dziale.

4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zada-
nia niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, 
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykony-
wania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania 
o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Art. 222. 

1. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy 
się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% 
i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą 
być tworzone rezerwy celowe:
1) na wydatki, których szczegółowy podział na po-

zycje klasyfi kacji budżetowej nie może być doko-
nany w okresie opracowywania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego;

2) na wydatki związane z realizacją programów fi -
nansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.
3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 

pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.

4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje 
podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 223. 
1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące dzia-

łalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku 
dochody określone w uchwale przez organ stanowią-
cy jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące 
w szczególności:
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pie-

niężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzo-

ne mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu 
jednostki budżetowej.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określi w szczególności:
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
2) źródła, z których dochody są gromadzone na ra-

chunku;
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz 

z odsetkami nie mogą być przeznaczone na fi -
nansowanie wynagrodzeń osobowych;

4) sposób i tryb sporządzania planu fi nansowego 
dochodów i wydatków nimi fi nansowanych, do-
konywania zmian w tym planie oraz ich zatwier-
dzania.

3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą 
być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych 
dochodów, w ramach planu fi nansowego.

4. Środki fi nansowe pozostające na rachunku, o którym 
mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowe-
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go, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 
5 stycznia następnego roku.

Art. 224. 
1. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzie-

lona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli:
1) jednostka samorządu terytorialnego realizuje po-

stępowanie naprawcze lub przystępuje do jego 
realizacji oraz

2) z analizy programu postępowania naprawcze-
go wynika, że w stopniu wysoce prawdopodob-
nym:
a) nastąpi poprawa sytuacji fi nansowej tej jed-

nostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej 
ustawowych zadań,

b) zachowane zostaną zasady określone 
w art. 242-244, na koniec roku, w którym 
upływa termin spłaty pożyczki,

c) zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz 
z odsetkami.

2. Pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu.
3. Wniosek o udzielenie pożyczki jednostka samo-

rządu terytorialnego składa do Ministra Finansów, 
a w przypadku zlecenia przez Ministra Finansów Ban-
kowi Gospodarstwa Krajowego czynności, o których 
mowa w art. 225 ust. 1, do Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Do wniosku o udzielenie pożyczki jednostka 
samorządu terytorialnego załącza program postępo-
wania naprawczego, dokumenty zawierające dane 
umożliwiające dokonanie bieżącej i prognozowanej 
oceny sytuacji fi nansowej tej jednostki oraz propozycje 
zabezpieczeń spłaty pożyczki.

4. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w termi-
nie określonym w umowie pożyczki Minister Finansów 
może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z od-
setkami z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej 
jednostki samorządu terytorialnego.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do pożyczki 
udzielanej jednostce samorządu terytorialnego reali-
zującej program postępowania ostrożnościowego lub 
przystępującej do jego realizacji, jeżeli zagrożenie wy-
konania zadań publicznych powstało z przyczyn nieza-
leżnych od tej jednostki.

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych zawartych we wnio-

sku o udzielenie pożyczki,
2) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku,

3) rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń
– biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonego przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego postępowania, za-

kres informacji niezbędnych do dokonania oceny, 
o której mowa w ust. 3, oraz zapewnienie sprawności 
rozpatrywania wniosków.

Art. 225. 

1. Minister Finansów może, w drodze umowy, zlecić Ban-
kowi Gospodarstwa Krajowego dokonywanie czynno-
ści związanych z udzielaniem jednostce samorządu te-
rytorialnego pożyczki oraz jej rozliczaniem i egzekucją, 
polegających w szczególności na:
1) przyjmowaniu od jednostki samorządu terytorial-

nego wniosku o udzielenie pożyczki oraz wery-
fi kacji czy wniosek spełnia wymogi określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 224 
ust. 6;

2) dokonywaniu ocen i analiz programu postępowa-
nia ostrożnościowego lub naprawczego;

3) przygotowaniu i zawieraniu, w imieniu Ministra Fi-
nansów, umowy pożyczki z jednostką samorządu 
terytorialnego;

4) kontroli spłaty pożyczki i ocenie sytuacji fi nanso-
wej jednostki samorządu terytorialnego w okresie 
spłaty;

5) podejmowaniu czynności zmierzających do odzy-
skania kwot niespłaconej pożyczki lub odsetek od 
tej pożyczki i należnych opłat, w tym czynności 
sądowych i egzekucyjnych.

2. Umowa określa wysokość wynagrodzenia za 
czynności dokonywane przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego oraz zakres czynności zleconych 
Bankowi.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajo-
wego dokonywania czynności związanych z udziela-
niem jednostkom samorządu terytorialnego pożyczek 
oraz ich rozliczaniem i egzekucją Minister Finansów 
może otworzyć w Banku Gospodarstwa Krajowego ra-
chunek bankowy do obsługi pożyczek, na który będą 
przekazywane środki przewidziane na ten cel w usta-
wie budżetowej.

4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest opro-
centowany. Oprocentowanie rachunku ustalone zosta-
nie w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Przy podejmowaniu czynności, o których mowa 
w ust. 1 pkt 5, Bank Gospodarstwa Krajowego ma 
prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, stosow-
nie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, 
z późn. zm.).
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Rozdział 2
Wieloletnia prognoza fi nansowa jednostki 

samorządu terytorialnego

Art. 226. 

1. Wieloletnia prognoza fi nansowa powinna być reali-
styczna i określać dla każdego roku objętego prognozą 
co najmniej:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym na ob-
sługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprze-
daży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfi nanso-
wania defi cytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego, z uwzględnieniem długu zacią-
gniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz spo-
sób sfi nansowania spłaty długu;

7) objaśnienia przyjętych wartości.
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, wyszczególnia 

się także:
1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wy-

nikających z limitów wydatków na planowane 
i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa 
w ust. 3;

2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjo-
nowaniem organów jednostki samorządu teryto-
rialnego.

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej pro-
gnozy fi nansowej określa się odrębnie dla każdego 
przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za reali-

zację lub koordynującą wykonywanie przedsię-
wzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady fi nansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.
4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, nale-

ży rozumieć wieloletnie:
1) programy, projekty lub zadania, w tym związa-

ne z:

a) programami fi nansowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywat-
nym;

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym 
i w latach następnych jest niezbędna do zapew-
nienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budże-
towy;

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

Art. 227. 
1. Wieloletnia prognoza fi nansowa obejmuje okres roku 

budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. 
Okres objęty wieloletnią prognozą fi nansową nie może 
być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wy-
datków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej 
prognozy fi nansowej, sporządza się na okres, na który 
zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Art. 228. 

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy fi nansowej 
może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki 
samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej 

przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budże-

towym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z któ-
rych wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki sa-
morządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, 
o których mowa w ust. 1.

Art. 229. 
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie fi nansowej i bu-
dżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być 
zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych 
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki 
samorządu terytorialnego.

Art. 230. 

1. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy fi nansowej i jej zmiany 
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należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu te-
rytorialnego.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy fi -
nansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały 
budżetowej:
1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopi-

niowania;
2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu te-

rytorialnego.
3. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy fi nansowej lub jej zmiany, przedstawionego 
wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba 
obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnie-
niem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy 
dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów 
w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się 
zaciągnąć zobowiązania. Przepis art. 246 ust. 2 stosu-
je się odpowiednio.

4. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej 
prognozy fi nansowej oraz uchwały budżetowej przed-
stawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej 
kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wy-
nikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, 
o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 
ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby ob-
rachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, 
jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich 
zmian uchwał, aby została zachowana relacja określo-
na w art. 243.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie póź-
niej niż uchwałę budżetową.

7. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy fi nansowej, jednocześnie nie po-
dejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Art. 231. 

1. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć 
może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 
zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej 
wykonywanie przedsięwzięcia.

2. Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane 
przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich termi-
nowe zakończenie.

3. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu teryto-
rialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okre-
sowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczo-

wego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane 
w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzia-
nych na realizację przedsięwzięcia, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego nie może, bez 
zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, 
zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale bu-
dżetowej na realizację przedsięwzięcia.

Art. 232. 

Zmian w wieloletniej prognozie fi nansowej, z wyłączeniem 
zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsię-
wzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialne-
go.

Rozdział 3
Uchwała budżetowa

Art. 233. 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym,

3) o zmianie uchwały budżetowej
– przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu te-
rytorialnego.

Art. 234. 
Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu teryto-
rialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały bu-
dżetowej określa w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego;

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem 
uchwały budżetowej jednostki samorządu teryto-
rialnego;

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały infor-
macyjne, które zarząd przedłoży organowi sta-
nowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
wraz z projektem uchwały budżetowej.

Art. 235. 

1. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów 
klasyfi kacji budżetowej, planowane kwoty docho-
dów bieżących i dochodów majątkowych według ich 
źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środ-
ków na fi nansowanie wydatków na realizację zadań 
fi nansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
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2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebę-
dące dochodami majątkowymi.

3. Do dochodów majątkowych zalicza się:
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytko-

wania wieczystego w prawo własności.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może ustalić większą szczegółowość planu dochodów 
budżetu.

Art. 236. 

1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów 
i rozdziałów klasyfi kacji budżetowej, planowane kwoty 
wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebę-
dące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w ukła-
dzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków 
bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
3) świadczenia na rzecz osób fi zycznych;
4) wydatki na programy fi nansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 
w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy-
padające do spłaty w danym roku budżetowym;

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialne-
go.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się 
w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wy-
datków majątkowych, do których zalicza się wydatki 
na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na pro-

gramy fi nansowane z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe-

go.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może ustalić większą szczegółowość planu wydat-
ków.

Art. 237. 
1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego określa się także dochody 
i wydatki fi nansowane z tych dochodów, związane ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jed-
nostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wy-
datki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z or-
ganami administracji rządowej;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub poro-
zumień między jednostkami samorządu terytorial-
nego.

Art. 238. 
1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza 

i przedkłada projekt uchwały budżetowej:
1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu te-

rytorialnego,
2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopi-

niowania
– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok bu-
dżetowy.

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jed-
nostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i re-
gionalnej izbie obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
2) inne materiały określone w uchwale, o której 

mowa w art. 234.
3. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu tery-
torialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwa-
leniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego.

Art. 239. 

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku 
budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżeto-
wego.
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Art. 240. 

1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie 
później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, 
podstawą gospodarki fi nansowej jest projekt uchwały 
budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa 
w art. 238 ust. 1.

2. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej 
jednostki samorządu terytorialnego zmian powodują-
cych zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydat-
ków i jednocześnie zwiększenie defi cytu budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba 
obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku 
budżetowego, ustala budżet jednostki samorzą-
du terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz 
zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez 
regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodar-
ki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa 
w ust. 1.

Art. 241. 

W przypadku gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy 
o prowizorium budżetowym, organ stanowiący jednost-
ki samorządu terytorialnego, na wniosek zarządu, może 
podjąć uchwałę o prowizorium budżetowym jednostki 
samorządu terytorialnego na okres objęty prowizorium 
budżetowym.

Art. 242. 

1.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wy-
datki bieżące są wyższe niż planowane dochody bie-
żące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubie-
głych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki 
bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane do-
chody bieżące powiększone o nadwyżkę budżeto-
wą z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wy-
konane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę bu-
dżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę 
związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku 
gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku bu-
dżetowym.

Art. 243. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowo-
duje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku na-
stępującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty 
przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należ-
nymi w danym roku odsetkami od kredytów i po-
życzek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych 
na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz 
art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem 
od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielo-
nych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekro-
czy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 
trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększo-
nych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniej-
szonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem bu-
dżetu, obliczoną według wzoru:

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z ty-
tułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których 
mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz 
wykupów papierów wartościowych emitowanych 
na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz 
art. 90,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kre-
dytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone 
w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynika-
jących z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budże-
towym,

Db –  dochody bieżące,
Sm –  dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące,
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który usta-

lana jest relacja,
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla 
roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się 
planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy 
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kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich 
dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające 
ze sprawozdań rocznych.

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredy-

tów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową 
zawartą na realizację programu, projektu lub za-
dania fi nansowanego z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem 
odsetek od tych zobowiązań,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym 
osobom prawnym realizującym zadania jednostki 
samorządu terytorialnego w ramach programów 
fi nansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

– w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 
programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji 
z tych środków.

4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane 
lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, 
jednostka samorządu terytorialnego nie może emi-
tować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, 
pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu 
spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 244. 

1. Do łącznej kwoty przypadających w danym roku 
budżetowym spłat i wykupów, o których mowa 
w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty 
w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań 
związku współtworzonego przez daną jednostkę sa-
morządu terytorialnego:
1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we 

wspólnej inwestycji współfi nansowanej kredytem, 
pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wy-
kupywanych w danym roku budżetowym;

2) w pozostałych przypadkach - w wysokości pro-
porcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszo-
nych na rzecz związku, którego jest członkiem.

2. Łączna kwota spłat i wykupów jednostki samorządu 
terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie obejmuje 
zobowiązań związku współtworzonego przez tę jed-
nostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i porę-
czeń.

Art. 245. 

Zarząd związku jednostek samorządu terytorialnego infor-
muje zarządy jednostek samorządu terytorialnego tworzą-
cych związek oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową 

o kwotach zobowiązań związku, w terminie 15 dni od dnia 
ich zaciągnięcia.

Art. 246. 

1. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie projek-
tu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie 
możliwości sfi nansowania defi cytu przedstawionego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest publikowana przez 
jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uchwały 
budżetowej.

Rozdział 4
Wykonywanie budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego

Art. 247. 
1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje 

jej zarząd.
2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje 

ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą 
budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i roz-
chodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego określi 
szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania 
i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy 
dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz innych samorządowych 
jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a tak-
że zasady rozliczania płatności dokonywanych przy 
ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia prawidłowości i gospodarności doko-
nywania wydatków.

Art. 248. 
1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały 

budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samo-
rządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu tery-
torialnego przekazuje podległym jednostkom informa-
cje niezbędne do opracowania projektów ich planów 
fi nansowych.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowują pro-
jekty planów fi nansowych w terminie 30 dni od dnia 
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otrzymania informacji określonej w ust. 1, nie później 
jednak niż do dnia 22 grudnia.

Art. 249. 

1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżeto-
wej zarząd jednostki samorządu terytorialnego:
1) przekazuje podległym jednostkom informacje 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków 
tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do 
budżetu;

2) opracowuje plan fi nansowy zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego pla-
nu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku 
budżetowym oraz wielkość dochodów związa-
nych z realizacją tych zadań, które podlegają 
przekazaniu do budżetu państwa.

2. Jednostki organizacyjne jednostki samorządu teryto-
rialnego dostosowują projekty planów do uchwały bu-
dżetowej.

3. W planie fi nansowym urzędu jednostki samorządu te-
rytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe 
nieujęte w planach fi nansowych innych jednostek bu-
dżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowa-
niem organu stanowiącego jednostki samorządu teryto-
rialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie, o którym mowa w ust. 3, ujmuje się także:
1) dotacje dla samorządowych zakładów budżeto-

wych;
2) dotacje i środki przekazywane na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego i związków 
jednostek samorządu terytorialnego;

3) pozostałe dotacje;
4) wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na 

zwiększenie części subwencji ogólnej, określone 
w odrębnych ustawach;

5) płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytu-
cji krajowych i zagranicznych.

5. W planie fi nansowym wojewódzkiej jednostki budżeto-
wej, innej niż urząd marszałkowski, mogą być ujmowane 
dotacje związane z realizacją programów operacyjnych.

6. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opra-
cować harmonogram realizacji budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego i poinformować o nim podległe 
i nadzorowane jednostki.

Art. 250. 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dota-
cji celowej, w tym jednostce sektora fi nansów publicznych, 

w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynaro-
dowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania 
tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowe-
go zadania, na którego realizację są przekazywa-
ne środki dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz 
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ce-
lowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy 
niż terminy zwrotu określone w niniejszym dziale.

Art. 251. 
1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w części niewykorzystanej do końca 
roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej 
jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego 
roku.

2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa 
w art. 263 ust. 2, niewykorzystana część dotacji pod-
lega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego w terminie 15 dni od dnia określonego w tej 
uchwale.

3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, nie-
wykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w termi-
nie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

4. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności 
przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które do-
tacja była udzielona, albo, w przypadku gdy odrębne 
przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia 
dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację ce-
lów wskazanych w tych przepisach.

5. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych 
w ust. 1-3 nalicza się odsetki w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 
następującego po upływie terminów zwrotu określo-
nych w ust. 1-3.

Art. 252. 
1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu tery-

torialnego:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatko-
wych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczno-
ści, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, 
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podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie 
terminu wykorzystania dotacji.

3. Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są do-
tacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego w wysokości wyższej niż określona w odręb-
nych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna 
na dofi nansowanie lub fi nansowanie dotowanego za-
dania.

4. Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez pod-
stawy prawnej.

5. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego podlega ta część dotacji, która została wyko-
rzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie 
udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

6. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budże-
tu jednostki samorządu terytorialnego nalicza się po-
cząwszy od dnia:
1) przekazania z budżetu jednostki samorządu te-

rytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem;

2) następującego po upływie terminów zwro-
tu określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do 
dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości.

Art. 253. 
Przepisów art. 251 i art. 252 nie stosuje się, jeżeli odrębne 
ustawy określają zasady i tryb zwrotu dotacji.

Art. 254. 

W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego obowiązują następujące zasady gospodarki fi nan-
sowej:

1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego na-
stępuje na zasadach i w terminach wynikających 
z obowiązujących przepisów;

2) pełna realizacja zadań następuje w terminach 
określonych w przepisach i harmonogramie, 
o którym mowa w art. 249 ust. 6, jeżeli został on 
opracowany;

3) dokonywanie wydatków następuje w grani-
cach kwot określonych w planie fi nansowym, 
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych prze-
niesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem za-
sady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów;

4) zlecanie zadań powinno następować na za-
sadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, 
z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach 
publicznych, a w odniesieniu do organizacji po-

zarządowych – z odpowiednim zastosowaniem 
art. 43 i art. 221.

Art. 255. 

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przeka-
zuje pobrane dochody budżetowe związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu te-
rytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone 
o określone w odrębnych ustawach dochody budże-
towe przysługujące jednostce samorządu terytorial-
nego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek 
bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 
przekazującego dotację celową, według stanu środ-
ków określonego na:
1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego 

miesiąca;
2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego 

miesiąca.
2. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w termi-

nach, o których mowa w ust. 1, dochody budżetowe 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami są 
przekazywane odpowiednio przez zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego na rachunek bieżący docho-
dów dysponenta części budżetowej przekazującego 
dotację celową – w terminie do dnia 8 stycznia roku 
następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień 
jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia ro-
boczego po tym terminie.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywa-
ne wraz z należnymi odsetkami:
1) pobranymi od dłużników z tytułu nieterminowo 

regulowanych należności stanowiących dochód 
budżetu państwa;

2) naliczonymi w wysokości jak dla zaległości po-
datkowych w przypadku nieodprowadzonych 
dochodów budżetowych przez zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego w terminach, o których 
mowa w ust. 1 i 2.

4. W przypadku nieprzekazania dochodów budże-
towych w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, 
dysponent części budżetowej przekazujący dotację 
celową wydaje decyzję określającą kwotę docho-
dów przypadającą do zwrotu i termin, od którego 
naliczane są odsetki.

5. Do dochodów budżetowych nieprzekazanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego do budżetu pań-
stwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
zwrotu dotacji.
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Art. 256. 

Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności 
wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub 
ugód, mogą być dokonywane bez względu na poziom środ-
ków fi nansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia 
zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przenie-
sień wydatków z innych podziałek klasyfi kacji wydatków lub 
z rezerw celowych.

Art. 257. 
W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać 
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą 
kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych 
z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych jednostek 
sektora fi nansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, 
wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku 
podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, 
z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaże-
nia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile od-
rębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu tery-
torialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzy-
manych z budżetu państwa lub innych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Art. 258. 
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może upoważnić zarząd do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż 

określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywa-
nia przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 
terytorialnego;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom orga-
nizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następ-
nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatno-
ści wykraczają poza rok budżetowy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący 
przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpo-

wiednie zmiany w planach fi nansowych i informują 
o dokonanych przeniesieniach zarząd.

Art. 259. 

1. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie 
na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane 
zgodnie z klasyfi kacją budżetową wydatków.

2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do 
spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samo-
rządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia 
rezerwy celowej.

3. Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą 
zwiększać planowanych wydatków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne prze-
pisy nie stanowią inaczej.

Art. 260. 

1. W przypadkach stwierdzenia:
1) niegospodarności w określonych jednostkach,
2) opóźnień w realizacji zadań,
3) nadmiaru posiadanych środków,
4) naruszenia zasad gospodarki fi nansowej, o któ-

rych mowa w art. 254
– zarząd jednostki samorządu terytorialnego może 
podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków 
budżetowych.

2. O podjętej decyzji zarząd jednostki samorządu teryto-
rialnego zawiadamia organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do 
spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samo-
rządu terytorialnego, utworzyć nową rezerwą celową 
na fi nansowanie zobowiązań jednostki samorządu te-
rytorialnego, przenosząc do niej zablokowane kwoty 
wydatków.

4. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 3, nie może być 
przeznaczona na fi nansowanie wynagrodzeń i uposa-
żeń.

Art. 261. 

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu 
realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wyso-
kości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie 
fi nansowym jednostki.

Art. 262. 
1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu 

kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, porę-
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czeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościo-
wych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych 
w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla 
ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata 
skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gmi-
nie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

3. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej 
na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem 
przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby 
przestępstwo albo wykroczenie. W takim przypadku 
skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego i regionalną izbę 
obrachunkową.

Art. 263. 

1. Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-
nego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wy-
datków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, 
oraz określić ostateczny termin dokonania każdego 
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku 
budżetowym.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki 
związane z realizacją umów:
1) w sprawie zamówienia publicznego;
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

4. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 
czerwca roku następnego.

5. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego ustala plan fi nansowy 
tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfi -
kacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątko-
wych.

6. Środki fi nansowe na wydatki ujęte w wykazie, o któ-
rych mowa w ust. 2, są gromadzone na wyodrębnio-
nym subkoncie podstawowego rachunku bankowego 
jednostki samorządu terytorialnego.

7. Środki fi nansowe niewykorzystane w terminie okre-
ślonym przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 
dni od dnia określonego przez organ stanowiący jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Art. 264. 

1. Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu te-
rytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach 
określonych w przepisach o zamówieniach publicz-
nych.

2. Zasady wykonywania obsługi bankowej określa umo-
wa zawarta między zarządem jednostki samorządu 
terytorialnego a bankiem.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może upoważnić zarząd jednostki samorządu teryto-
rialnego do lokowania wolnych środków budżetowych 
na rachunkach w innych bankach.

4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, 
w granicach upoważnień zawartych w uchwale bu-
dżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie 
bankach, w trybie określonym w przepisach o zamó-
wieniach publicznych.

5. W celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki nie 
można udzielać pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem bankowym jednostki samorządu teryto-
rialnego.

Rozdział 5
Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego

Art. 265. 
Jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla któ-
rych organem założycielskim jest jednostka samorządu te-
rytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednost-
ki samorządu terytorialnego w terminie do dnia:

1) 31 lipca roku budżetowego - informację o prze-
biegu wykonania planu fi nansowego jednostki za 
pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczegól-
ności stan należności i zobowiązań, w tym wyma-
galnych;

2) 28 lutego roku następującego po roku budżeto-
wym - sprawozdanie roczne z wykonania planu 
fi nansowego jednostki, w szczegółowości nie 
mniejszej niż w planie fi nansowym.

Art. 266. 

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedsta-
wia organowi stanowiącemu jednostki samorządu te-
rytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w ter-
minie do dnia 31 sierpnia:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego za pierwsze pół-
rocze;
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2) informację o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej, w tym o przebiegu realiza-
cji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 
ust. 3;

3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.
2. Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 1, 

określa organ stanowiący jednostki samorządu teryto-
rialnego.

Art. 267. 
1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedsta-

wia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego 
po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jed-
nostki samorządu terytorialnego:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej 

jednostki, zawierające zestawienie dochodów 
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce 

samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:
–  innych niż własność praw majątkowych, 

w tym w szczególności o ograniczonych 
prawach rzeczowych, użytkowaniu wie-
czystym, wierzytelnościach, udziałach 
w spółkach, akcjach,

– posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunal-

nego, w zakresie określonym w lit. a i b, od 
dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wy-
konywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiada-
nia,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mają-
cych wpływ na stan mienia jednostki samo-
rządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obej-
muje również wykaz jednostek budżetowych, o których 
mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za-
rząd jednostki samorządu terytorialnego przedsta-
wia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 
dnia 31 marca roku następującego po roku budżeto-
wym.

Art. 268. 

Roczne sprawozdanie fi nansowe jednostki samorządu te-
rytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez 
Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku po-
przedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, 
przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta.

Art. 269. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewi-
dencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględ-
niać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego w szczegółowości określonej jak 
w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację progra-
mów fi nansowanych z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane 
w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów 
wieloletnich.

Art. 270. 

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu tery-
torialnego zarząd przekazuje organowi stanowiące-
mu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 
do dnia 31 maja roku następującego po roku budże-
towym.

2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie 
fi nansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz 
z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym spra-
wozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 
ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka samorządu 
terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozda-
nia fi nansowego, o którym mowa w art. 268, przedmio-
tem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również 
opinia z tego badania.

3. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowią-
cemu jednostki samorządu terytorialnego, w termi-
nie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla 
zarządu.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-
nego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finan-
sowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie 
do dnia 30 czerwca roku następującego po roku bu-
dżetowym.
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Art. 271. 

1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego 
po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 
absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem fi nansowym;
3) opinią z badania sprawozdania fi nansowego, 

o którym mowa w art. 268;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której 

mowa w art. 270 ust. 2;
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego;

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może żądać przedłożenia przez zarząd jednostki sa-
morządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odno-
szących się do dokumentów, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 i 2.

DZIAŁ VI
Audyt wewnętrzny oraz koordynacja 
audytu wewnętrznego w jednostkach 

sektora fi nansów publicznych

Art. 272. 

1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiek-
tywną, której celem jest wspieranie ministra kierujące-
go działem lub kierownika jednostki w realizacji celów 
i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej 
oraz czynności doradcze.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególno-
ści adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli 
zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednost-
ce.

Art. 273.

1. Minister Finansów określi, w formie komunikatu, i ogło-
si w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów standar-
dy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora fi nan-
sów publicznych, zgodne z powszechnie uznawanymi 
standardami audytu wewnętrznego.

2. Audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny, 
kieruje się wskazówkami zawartymi w standardach au-
dytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1.

Art. 274. 

1. Audyt wewnętrzny prowadzi się w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) ministerstwach;
3) urzędach wojewódzkich;
4) izbach celnych;
5) izbach skarbowych;
6) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym 

w zarządzanych przez niego funduszach;
7) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

w tym w funduszach zarządzanych przez Prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

8) Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Audyt wewnętrzny prowadzi się także w:
1) państwowych jednostkach budżetowych, jeże-

li kwota ujętych w planie fi nansowym jednostki 
budżetowej dochodów lub kwota wydatków prze-
kroczyła wysokość 40.000 tys. zł;

2) uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych 
w planie rzeczowo-fi nansowym przychodów lub 
kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł;

3) samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, które nie zostały utworzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwo-
ta ujętych w planie fi nansowym przychodów lub 
kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł;

4) agencjach wykonawczych, jeżeli kwota ujętych 
w planie fi nansowym przychodów lub kosztów 
przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł;

5) państwowych funduszach celowych, jeżeli kwo-
ta ujętych w planie fi nansowym przychodów lub 
kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.

3. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej 
jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów 
i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów prze-
kroczyła wysokość 40.000 tys. zł.

4. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach 
sektora fi nansów publicznych, których kierownicy po-
dejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego.

5. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach 
w dziale wskazanych przez właściwego ministra kie-
rującego działem. Wskazując jednostkę zobowiązaną 
minister określa termin rozpoczęcia prowadzenia au-
dytu wewnętrznego.

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do jednostek 
podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego 
nadzorowanych oraz jednostek obsługujących organy 
podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego 
nadzorowane.
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7. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2-6, 
informują pisemnie Ministra Finansów o rozpoczęciu 
prowadzenia audytu wewnętrznego.

Art. 275. 

Audyt wewnętrzny prowadzi:
1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce 

albo
2) usługodawca niezatrudniony w jednostce, zwany 

dalej „usługodawcą”.

Art. 276. 

W jednostce samorządu terytorialnego zadania przypisane 
kierownikowi jednostki związane z audytem wewnętrznym 
wykonują odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialne-
go.

Art. 277. 

1. W jednostkach, o których mowa w art. 274 ust. 1-6, 
tworzy się wieloosobowe lub jednoosobowe komórki 
audytu wewnętrznego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 
art. 278. W przypadku jednostek samorządu teryto-
rialnego komórkę audytu wewnętrznego tworzy się 
w urzędzie tej jednostki.

2. W przypadku państwowych funduszy celowych ko-
mórki audytu wewnętrznego tworzy się w jednostkach 
budżetowych obsługujących te fundusze.

3. Działalnością wieloosobowej komórki audytu we-
wnętrznego kieruje audytor wewnętrzny, zwany dalej 
„kierownikiem komórki audytu wewnętrznego”.

4. Do audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednooso-
bowej komórce audytu wewnętrznego przepisy ustawy 
dotyczące kierownika komórki audytu wewnętrznego 
stosuje się odpowiednio.

Art. 278. 

1. W jednostkach, o których mowa w art. 274 ust. 2, au-
dyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługo-
dawcę, jeżeli:
1) żadna z kwot, o których mowa w art. 274 ust. 2 

pkt 1-5, nie przekroczyła 100.000 tys. zł, lub

2) jednostka zatrudnia mniej niż 200 pracowników
– z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W jednostkach w dziale audyt wewnętrzny może być 
prowadzony przez usługodawcę za zgodą właściwego 
ministra kierującego działem.

3. W jednostkach samorządu terytorialnego audyt we-
wnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, 
jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorzą-

du terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz 
kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100.000 
tys. zł.

4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do jednostek 
podległych i nadzorowanych oraz jednostek obsługu-
jących organy podległe lub nadzorowane przez Preze-
sa Rady Ministrów.

Art. 279.

1. Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2, może 
być:
1) osoba fi zyczna, spełniająca warunki określone 

w art. 286;
2) osoba fi zyczna prowadząca działalność gospo-

darczą, spełniająca warunki określone w art. 286;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, 

spółka komandytowa, spółka komandytowo-
akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do 
prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce 
osoby spełniające warunki określone w art. 286.

2. Umowa zawarta przez jednostkę sektora fi nansów pu-
blicznych z usługodawcą powinna zawierać postano-
wienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrzne-
go zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. W umowie 
należy także określić sposób postępowania z doku-
mentami, w tym także w formie elektronicznej, wytwo-
rzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, 
tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nie-
upoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem.

3. Umowę z usługodawcą, o której mowa w ust. 2, jed-
nostka sektora fi nansów publicznych zawiera na okres 
co najmniej roku.

Art. 280. 
Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpo-
średnio kierownikowi jednostki, a w urzędzie administracji 
rządowej, w którym tworzy się stanowisko dyrektora gene-
ralnego urzędu - dyrektorowi generalnemu w zakresie okre-
ślonym odrębnymi ustawami.

Art. 281. 
Rozwiązanie stosunku pracy ani zmiana warunków płacy 
i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego minister-
stwa oraz jednostki w dziale nie może nastąpić bez zgody 
właściwego komitetu audytu.

Art. 282. 

1. Kierownik jednostki, a w urzędzie administracji rzą-
dowej, w którym tworzy się stanowisko dyrektora 
generalnego urzędu - dyrektor generalny, zapewnia 
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warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego 
i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, 
w tym zapewnia organizacyjną odrębność komórki au-
dytu wewnętrznego oraz ciągłość prowadzenia audytu 
wewnętrznego w jednostce.

2. Audytor wewnętrzny ma prawo wstępu do pomiesz-
czeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, 
informacji i danych oraz do innych materiałów związa-
nych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych 
na elektronicznych nośnikach danych, jak również do 
sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień 
lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej.

3. Pracownicy jednostki są obowiązani udzielać informa-
cji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać ko-
pie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa 
w ust. 2.

Art. 283. 
1. Audyt wewnętrzny, z zastrzeżeniem ust. 2, przepro-

wadza się na podstawie rocznego planu audytu we-
wnętrznego, zwanego dalej „planem audytu”.

2. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny 
przeprowadza się poza planem audytu.

3. Do końca roku kierownik komórki audytu wewnętrz-
nego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przy-
gotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na 
następny rok.

4. Kierownik komórki audytu wewnętrznego, przeprowa-
dzając analizę ryzyka, bierze pod uwagę w szczegól-
ności zadania wynikające z planu działalności, a także 
wytyczne ministra kierującego działem, komitetu au-
dytu oraz szczegółowe wytyczne Ministra Finansów, 
o których mowa w art. 69 ust. 4.

5. Do końca stycznia każdego roku kierownik komórki 
audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wy-
konania planu audytu za rok poprzedni.

Art. 284. 
1. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu au-

dytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację 
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej.

2. Informacji publicznej nie stanowią inne niż wymienione 
w ust. 1 dokumenty wytworzone przez audytora we-
wnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrz-
nego.

Art. 285. 

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrzne-

go oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu 
wewnętrznego, w szczególności:

1) sposób sporządzania oraz elementy planu audytu,
2) sposób dokumentowania przebiegu oraz wyni-

ków audytu wewnętrznego,
3) sposób sporządzania oraz elementy wyników au-

dytu wewnętrznego,
4) sposób sporządzania oraz elementy sprawozda-

nia z wykonania planu audytu oraz
5) tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zle-

conego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 
i art. 293,

6) tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu 
wewnętrznego, o której mowa w art. 292 ust. 1 
pkt 2 i art. 294

– z uwzględnieniem powszechnie uznawanych stan-
dardów audytu wewnętrznego.

Art. 286. 

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub innego państwa, którego obywa-
telom, na podstawie umów międzynarodowych 
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysłu-
guje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifi kacje do przeprowa-

dzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfi katów: Certifi ed Internal Au-

ditor (CIA), Certifi ed Government Auditing 
Professional (CGAP), Certifi ed Information 
Systems Auditor (CISA), Association of 
Chartered Certifi ed Accountants (ACCA), 
Certifi ed Fraud Examiner (CFE), Certifi ca-
tion in Control Self Assessment (CCSA), 
Certifi ed Financial Services Auditor (CFSA) 
lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem 
pozytywnym egzamin na audytora we-
wnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną 
powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu we-

wnętrznego i legitymuje się dyplomem 
ukończenia studiów podyplomowych w za-
kresie audytu wewnętrznego, wydanym 
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przez jednostkę organizacyjną, która w dniu 
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie 
z odrębnymi ustawami, do nadawania stop-
nia naukowego doktora nauk ekonomicz-
nych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której 
mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane 
przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, 
w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, 
związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod 

nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej 

czynności z zakresu certyfi kacji i wydawania de-
klaracji zamknięcia pomocy fi nansowej ze środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej, o których 
mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, 
z późn. zm.);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kon-
trolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r.  Nr 209, poz. 1315, 
Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Art. 287. 

1. Do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednost-
ce samorządu terytorialnego, w tym w jej jednostkach 
organizacyjnych, audytora wewnętrznego zatrudnio-
nego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego 
upoważnia odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, przewodniczący zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego.

2. W przypadku gdy do przeprowadzenia audytu we-
wnętrznego konieczne jest dokonanie czynności w in-
nych jednostkach w dziale, minister kierujący działem 
może upoważnić audytora wewnętrznego zatrudnione-
go w ministerstwie do ich dokonania.

3. W przypadku gdy do przeprowadzenia audytu we-
wnętrznego konieczne jest dokonanie czynności w jed-
nostce podległej lub nadzorowanej, kierownik jednostki 
nadrzędnej lub nadzorującej może upoważnić audyto-
ra wewnętrznego zatrudnionego w tej jednostce do ich 
dokonania.

4. W przypadku gdy do przeprowadzenia audytu we-
wnętrznego konieczne jest dokonanie czynności 
w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 
pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji 
i straży wojewódzkich, wojewoda może upoważniać 
audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie wo-
jewódzkim do ich dokonania.

5. Przepisy art. 282 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 288. 
1. Minister kierujący działem powołuje, w drodze zarzą-

dzenia, komitet audytu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działów administracji 

rządowej, w których nie występują jednostki w dziale.
3. Dla działów administracji rządowej kierowanych przez 

jednego ministra można utworzyć wspólny komitet au-
dytu.

4. Celem komitetu audytu jest doradztwo świadczone na 
rzecz ministra kierującego działem w zakresie zapew-
nienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efek-
tywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu 
wewnętrznego.

Art. 289. 

1. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
1) sygnalizowanie istotnych ryzyk;
2) sygnalizowanie istotnych słabości kontroli za-

rządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
3) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicz-

nych planów audytu wewnętrznego;
4) przegląd istotnych wyników audytu wewnętrzne-

go oraz monitorowanie ich wdrożenia;
5) przegląd sprawozdań z wykonania planu audy-

tu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarząd-
czej;

6) monitorowanie efektywności pracy audytu we-
wnętrznego, w tym przeglądanie wyników we-
wnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu 
wewnętrznego;

7) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 
oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników 
komórek audytu wewnętrznego.

2. Do końca lutego każdego roku komitet audytu składa 
sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim, 
w tym w szczególności zadań, o których mowa w ust. 
1, ministrowi kierującemu działem oraz Ministrowi Fi-
nansów. Sprawozdanie z realizacji zadań podlega pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 290. 
1. W skład komitetu audytu wchodzi nie mniej niż 3 człon-

ków, w tym:
1) wskazana przez ministra osoba w randze sekreta-

rza lub podsekretarza stanu jako przewodniczący 
komitetu;

2) co najmniej 2 osoby, niebędące pracownikami 
ministerstwa lub jednostek w dziale, zwane dalej 
„członkami niezależnymi”.
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2. Członkowie niezależni wykonują swoje zadania za wy-
nagrodzeniem.

3. Organizację i tryb pracy komitetu audytu określa regu-
lamin nadany przez ministra, na wniosek przewodni-
czącego komitetu.

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1) niezbędne kwalifi kacje członków niezależnych,
2) sposób ustalania wynagrodzeń członków nieza-

leżnych,
3) wymogi, jakie powinien spełniać regulamin komi-

tetu audytu
– mając na uwadze zapewnienie rzetelnej identyfi kacji 
i oceny ryzyk, pracy audytu wewnętrznego w działach 
administracji rządowej oraz sprawne funkcjonowanie 
komitetu audytu.

Art. 291. 
1. Komórka audytu wewnętrznego utworzona w minister-

stwie:
1) gromadzi plany audytu, sprawozdania z wyko-

nania planów oraz inne, niezbędne dla komitetu 
audytu, informacje z jednostek w dziale;

2) przygotowuje zbiorcze informacje o istotnych ry-
zykach i słabościach kontroli zarządczej oraz pro-
ponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej;

3) zapewnia obsługę organizacyjną komitetu audytu;
4) prowadzi inne działania mające na celu wsparcie 

komitetu audytu.
2. Kierownicy komórek audytu wewnętrznego w innych 

jednostkach w dziale przekazują, na wniosek kierowni-
ka komórki audytu wewnętrznego utworzonej w mini-
sterstwie, dokumenty i informacje niezbędne do reali-
zacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 292. 
1. Do zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji 

audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów 
publicznych należy w szczególności:
1) zlecanie przeprowadzenia audytu wewnętrzne-

go, z wyłączeniem jednostek, o których mowa 
w art. 139 ust. 2, oraz jednostek samorządu tery-
torialnego;

2) ocena audytu wewnętrznego, z wyłączeniem jed-
nostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, oraz 
jednostek samorządu terytorialnego;

3) upowszechnianie standardów, o których mowa 
w art. 273 ust. 1;

4) wydawanie wytycznych;
5) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organi-

zacjami;

6) współpraca z komitetami audytu.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2:
1) Minister Finansów może żądać od kierownika jed-

nostki przedłożenia wszelkich materiałów i doku-
mentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej, a także udzielania informa-
cji i wyjaśnień;

2) kierownik jednostki oraz kierownik komórki au-
dytu wewnętrznego są obowiązani do współ-
pracy z Ministrem Finansów w zakresie ustale-
nia sposobu przeprowadzenia czynności w tej 
jednostce.

Art. 293. 
1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zlecić 

przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w jed-
nostkach, o których mowa w art. 274 ust. 1-4, z wyłą-
czeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2. 
Przepis art. 292 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Audyt wewnętrzny zlecony, o którym mowa w art. 292 
ust. 1 pkt 1, może być przeprowadzony także na pole-
cenie Prezesa Rady Ministrów.

Art. 294. 

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może doko-
nać oceny audytu wewnętrznego w zakresie środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w jednostkach, 
o których mowa w art. 274 ust. 1-4, z wyłączeniem jed-
nostek, o których mowa w art. 139 ust. 2. Przepis art. 
292 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 i art. 292 ust. 1 pkt 2, 
może być dokonana w siedzibie jednostki przez pra-
cowników Ministerstwa Finansów na podstawie pisem-
nego upoważnienia Ministra Finansów lub Generalne-
go Inspektora Kontroli Skarbowej.

Art. 295. 
1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 

ust. 1, 2 i 4-6, z wyłączeniem jednostek samorządu 
terytorialnego, przedstawia Ministrowi Finansów, do 
końca stycznia każdego roku, informację o realizacji 
zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku po-
przednim.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 ust. 1, 2 
i 4-6, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorial-
nego oraz jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 
2, przedstawia Ministrowi Finansów, na jego wniosek, 
w każdym czasie, informacje związane z funkcjonowa-
niem kontroli zarządczej.
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3. Minister Finansów może określić, w formie komu-
nikatów, oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Mi-
nistra Finansów wzory informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 2.

Art. 296. 
Kierownik komórki audytu wewnętrznego jednostki sektora 
fi nansów publicznych obowiązanej do prowadzenia audytu 
wewnętrznego, z wyłączeniem jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, 
przedstawia Ministrowi Finansów, na jego wniosek, w każ-
dym czasie, informacje i dokumenty związane z prowadze-
niem audytu wewnętrznego.

DZIAŁ VII
Przepis końcowy

Art. 297. 

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wpro-
wadzające ustawę o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1241).



—  97  — 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjątkiem:

1)  art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4, oraz art. 142 
pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2012 r.;

2) art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 2–84.

Rozdział 3
Przepisy uchylające, przejściowe, 

dostosowujące i końcowe

Art. 85. 
Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), z wy-
jątkiem:

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 tracą moc z dniem 31 grudnia 
2010 r.;

3) art. 169-171, które tracą moc z dniem 31 grudnia 
2013 r.

Art. 86. 
1. Z dniem 30 czerwca 2010 r. ulegają likwidacji fundu-

sze motywacyjne gromadzące dochody uzyskiwane 
z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych 
pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń 
przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wy-
kroczeń skarbowych.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1:
1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobo-

wiązania przejmuje jednostka budżetowa, która 
gromadziła środki na rachunku funduszu moty-
wacyjnego;

2) środki pieniężne zlikwidowanego funduszu mo-
tywacyjnego podlegają odprowadzeniu na ra-
chunek pomocniczy jednostki budżetowej, która 
gromadziła środki na rachunku funduszu moty-
wacyjnego.

3. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są 
przeznaczane na regulowanie zobowiązań przejętych, 
na podstawie ust. 2 pkt 1, przez jednostkę budżeto-
wą.

Art. 87. 
1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwida-

cja:
1) państwowych zakładów budżetowych i gospo-

darstw pomocniczych państwowych jednostek 
budżetowych;

2) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakła-
dów budżetowych prowadzących działalność 
w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy, 
o której mowa w art. 1;

3) gospodarstw pomocniczych gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich jednostek budżetowych.

2. W przypadku zakończenia likwidacji państwowych jed-
nostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 1 
przed dniem 31 grudnia 2010 r. minister właściwy do 
spraw fi nansów publicznych dokona zmian w wydat-
kach budżetu państwa na wniosek dysponenta części, 

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

(Wybór przepisów)
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w szczególności mając na względzie zapewnienie od-
powiednich środków na wynagrodzenia.

Art. 88. 

1. Zakłady budżetowe likwidują:
1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wo-

jewodowie oraz inne organy działające na pod-
stawie odrębnych przepisów – państwowe zakła-
dy budżetowe;

2) organy stanowiące jednostek samorządu teryto-
rialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie 
zakłady budżetowe.

2. Likwidując zakład budżetowy, organ, o którym mowa 
w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego 
się w użytkowaniu zakładu; w przypadku państwo-
wego zakładu budżetowego decyzja o przeznaczeniu 
tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

3. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności 
i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego 
przejmuje organ, który przeprowadza likwidację, albo 
nowo utworzona jednostka organizacyjna. Przejęcie 
następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbior-
czego.

Art. 89. 
1. Gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki 

budżetowej likwiduje kierownik jednostki budżetowej, 
przy którym funkcjonowało gospodarstwo.

2. Gospodarstwo pomocnicze gminnej, powiatowej i wo-
jewódzkiej jednostki budżetowej likwiduje kierownik 
jednostki budżetowej, po uzyskaniu opinii dotyczącej 
terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji:
1) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w przy-

padku gospodarstw pomocniczych gminnych jed-
nostek budżetowych albo

2) zarządu powiatu lub województwa - w przypadku 
odpowiednio gospodarstw pomocniczych powia-
towych i wojewódzkich jednostek budżetowych.

3. Wymóg uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2, nie 
dotyczy likwidacji gospodarstwa pomocniczego dzia-
łającego przy jednostce budżetowej, której kierowni-
kiem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

4. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należ-
ności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa 
pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy 
której funkcjonowało gospodarstwo. Przejęcie nastę-
puje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należno-
ści i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa po-
mocniczego zakładu poprawczego lub schroniska dla 

nieletnich przejmują warsztaty szkolne prowadzone 
przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakła-
dzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Art. 90. 
1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się fundusze celo-

we:
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 późn. zm.);

2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: centralny 
i terenowe, o których mowa w ustawie z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, 
z późn. zm.).

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie-
ściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania 
zlikwidowanych funduszy celowych, o których mowa 
w ust. 1, przejmują jednostki samorządu terytorialne-
go, które realizowały wyodrębnione zadania poprzez 
fundusze celowe.

3. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy celowych, 
o których mowa w ust. 1, stają się dochodami budże-
tów odpowiednich jednostek samorządu terytorialne-
go.

Art. 91. 
Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość praw-
ną:

1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, 
z późn. zm.),

2) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lip-
ca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 
Nr 158, poz. 1121, z 2008 r. Nr 237, poz. 1654 
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 125, poz. 1035)

– stają się z dniem 1 stycznia 2012 r. państwowymi fun-
duszami 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, stają się:

1) państwowe agencje:



—  99  — 

a) Agencja Nieruchomości Rolnych, o której 
mowa w ustawie z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.),

b) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której 
mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, 
poz. 398, z późn. zm.),

c) Agencja Mienia Wojskowego, o której 
mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. 
o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mie-
nia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1711, z późn. zm.),

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

e) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, o której mowa w ustawie z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (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 ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen-
cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 
rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, 
poz. 1702, z późn. zm.),

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

2) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. 
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 
Nr 115, poz. 789).

2. Do państwowych agencji, o których mowa w ust. 1, 
przepisy art. 274 ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej 
w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 93. 
1. Utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone ra-

chunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgod-
nie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym 
regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do 
dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1:
1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobo-

wiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy 
której funkcjonowały rachunki dochodów wła-
snych;

2) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na 
rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej 
jednostki budżetowej albo samorządowej jed-
nostki budżetowej.

3. Środki pieniężne jednostek budżetowych, o których 
mowa w ust. 2 pkt 2, przekazane na rachunek pomoc-
niczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele 
do dnia 30 czerwca 2011 r.

4. Środki pieniężne niewykorzystane w terminie, o którym 
mowa w ust. 3, państwowe jednostki budżetowe prze-
kazują na dochody budżetu państwa, a samorządowe 
jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 94. 
1. W przypadku państwowych jednostek budżetowych 

wykonujących zadania realizowane dotychczas przez 
gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki bu-
dżetowej lub fi nansowane ze środków gromadzonych 
na rachunku dochodów własnych, mogą zostać zwięk-
szone wydatki budżetowe proporcjonalnie do przyrostu 
uzyskiwanych dochodów.

2. W latach 2011 i 2012 tworzy się w budżecie państwa 
rezerwę celową przeznaczoną na wydatki, o których 
mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej planowa-
nemu przyrostowi dochodów.

Art. 95. 
1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. organem administracji rzą-

dowej właściwym w sprawach wdrażania planowania 
w układzie zadaniowym w jednostkach sektora fi nan-
sów publicznych określonych w art. 32 ustawy, o której 
mowa w art. 1, oraz opracowywania planu fi nansowe-
go w układzie zadaniowym jest minister właściwy do 
spraw fi nansów publicznych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Koor-
dynator Krajowy Budżetu Zadaniowego powoływany 
i odwoływany przez ministra właściwego do spraw bu-
dżetu, zatrudniony w urzędzie obsługującym Ministra 
Finansów.

3. Do zadań Koordynatora Krajowego Budżetu Zadanio-
wego należy w szczególności:
1) koordynowanie opracowywania wzorów formu-

larzy do przygotowania przez jednostki sekto-
ra fi nansów publicznych planów fi nansowych 
w układzie zadaniowym do uzasadnienia projektu 
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ustawy budżetowej i sprawozdania z wykonania 
ustawy budżetowej;

2) koordynowanie prac nad wykazem zadań bu-
dżetowych, ich celów oraz mierników wykona-
nia;

3) zapewnienie zgodności zadań budżetowych 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) środki pieniężne zlikwidowanego Centralnego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stają się 
dochodami budżetu samorządu województwa;

2) należności i zobowiązania zlikwidowanego Cen-
tralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
stają się należnościami i zobowiązaniami budżetu 
samorządu województwa.

Art. 97. 
1. Gmina lub powiat, które uzyskały status zakładu ak-

tywności zawodowej dla wyodrębnionej jednostki or-
ganizacyjnej będącej gospodarstwem pomocniczym, 
przekazują prowadzenie zakładu aktywności zawo-
dowej fundacji, stowarzyszeniu lub innej organizacji 
społecznej, której statutowym zadaniem jest rehabili-
tacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

2. Podmiot, któremu gmina lub powiat przekazały pro-
wadzenie zakładu aktywności zawodowej, występuje 
do wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu statusu 
zakładu aktywności zawodowej z dniem przejęcia za-
kładu aktywności zawodowej.

3. W przypadku nieprzekazania prowadzenia zakładu 
aktywności zawodowej lub nieuzyskania statusu za-
kładu aktywności zawodowej przez podmiot, o którym 
mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., 
kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności 
zawodowej sfi nansowanego ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w części, która nie została pokryta odpisami amortyza-
cyjnymi, oraz niewykorzystane środki Funduszu oraz 
zakładowego funduszu aktywności podlegają przeka-
zaniu na rachunek tego Funduszu w terminie do dnia 
31 marca 2012 r.

Art. 98. 
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. Biuro i oddziały Państwowe-

go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
stają się Biurem Obsługi Funduszu.

2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 
1 stycznia 2012 r. dotyczące dofi nansowania do wyna-
grodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacji 
składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełno-
sprawnych lub umarzania, rozkładania na raty bądź 
odraczania terminów płatności należności pieniężnych 
przypadających Państwowemu Funduszowi Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych podlegają rozpoznaniu 
według przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 
poz. 92, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.

3. Umowy zawarte przez Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych zachowują moc do czasu 
ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów pra-
wa i obowiązki Funduszu stają się, z dniem 1 stycznia 
2012 r., prawami i obowiązkami Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z wyłączeniem 
praw i obowiązków wynikających z umów zawar-
tych w zakresie zadań realizowanych przez oddziały 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, które stają się prawami i obowiązkami 
marszałków województw.

4. Z dniem 1 stycznia 2012 r. zadania realizowane przez 
oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych stają się zadaniami marszałków 
województw fi nansowanymi ze środków przekazywa-
nych samorządom wojewódzkim na podstawie art. 48 
ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 33.

5. Z dniem 1 stycznia 2012 r.:
1) wygasają akty powołania Prezesa i zastępców 

Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrekto-
rów oddziałów tego Funduszu;

2) ulega rozwiązaniu Rada Nadzorcza i Zarząd Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych;

3) mienie Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych staje się mieniem Skar-
bu Państwa, w imieniu którego działa minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;

4) należności i zobowiązania Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają 
się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Pań-
stwa, w imieniu którego działa minister właściwy 
do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Przekazanie mienia Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Skarbu Pań-
stwa następuje na podstawie protokołu zdawczo-od-
biorczego sporządzonego do dnia 31 grudnia 2011 r. 
przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
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7. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy Biura Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych stają się pracownikami Biura Obsługi Funduszu.

8. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy oddziałów 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych stają się pracownikami urzędów marszał-
kowskich.

9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 
7 i 8, wygasają z dniem 30 czerwca 2012 r., jeżeli przed 
dniem 31 maja 2012 r. nie zostaną im zaproponowa-
ne nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo 
w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2012 r.

10. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie 
pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia sto-
sunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych wa-
runków pracy lub płacy.

11. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pra-
codawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.

12. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których 
mowa w ust. 9, lub wypowiedzenia, o którym mowa 
w ust. 11, pracownikom przysługują świadczenia prze-
widziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy 
rozwiązuje pracodawca z przyczyn niedotyczących 
pracowników.

13. Do pracowników, o których mowa w ust. 7 i 8, sto-
suje się odpowiednio przepisy art. 231 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Art. 99. 
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. aktywa trwałe i inne składni-

ki majątkowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych przejmuje dysponent Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych lub marszałek 
województwa działający w imieniu dysponenta Fundu-
szu.

2. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych przekazuje dysponentowi 
Funduszu, a kierownik Biura Terenowego Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych marszał-
kowi województwa dokumentację związaną ze spra-
wami prowadzonymi odpowiednio przez Krajowe Biuro 
albo Biuro Terenowe.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy harmonogram oraz spo-
sób i tryb przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, 
mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego wyko-
nywania zadań przez dysponenta Funduszu i marszał-
ków województw.

4. Z dniem 1 stycznia 2012 r. stronami umów zawartych 
przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych reprezentowany przez Dyrektora Krajowego 

Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych albo przez kierowników Biur Terenowych Fun-
duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
stają się odpowiednio minister właściwy do spraw pra-
cy albo marszałek województwa.

5. W postępowaniach administracyjnych i sądowych, 
w których stroną jest Dyrektor Krajowego Biura albo 
kierownik Biura, o których mowa w art. 31 ust. 3 usta-
wy, o której mowa w art. 70, stronami stają się z dniem 
wejścia w życie ustawy dysponent Funduszu albo mar-
szałek województwa.

6. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
ustawy, o której mowa w art. 70, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.

7. Z dniem 31 grudnia 2011 r. wygasają akty powołania 
Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych oraz kierowników Biur 
Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

8. Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracownicy zatrudnieni 
dotychczas w Krajowym Biurze Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych oraz w Biurach 
Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych stają się pracownikami urzędu obsłu-
gującego ministra właściwego do spraw pracy albo 
właściwych wojewódzkich urzędów pracy.

9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 
8, wygasają z dniem 30 czerwca 2012 r., jeżeli przed 
dniem 31 maja 2012 r. nie zostaną im zaproponowa-
ne nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo 
w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2012 r.

10. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie 
pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia sto-
sunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych wa-
runków pracy lub płacy.

11. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pra-
codawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.

12. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których 
mowa w ust. 9, lub wypowiedzenia, o którym mowa 
w ust. 11, pracownikom przysługują świadczenia prze-
widziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy 
rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków.

13. Do pracowników, o których mowa w ust. 8, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. - Kodeks pracy.

14. Koszty związane z przejściem pracowników Krajowego 
Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych do urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw pracy i ich zatrudnieniem są ponoszone ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych.
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Art. 100. 

1. Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych pod-
miotów określonych w art. 87 wygasają z dniem zakoń-
czenia likwidacji, najpóźniej z dniem 31 grudnia 2010 r., 
jeżeli na 30 dni przed terminem zakończenia likwida-
cji albo nie później niż z dniem 30 listopada 2010 r. 
nie zostaną im zaproponowane przez organ, o którym 
mowa w art. 88 albo kierownika jednostki budżetowej, 
o której mowa w art. 89 ust. 1 i 2, nowe warunki pracy 
lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia 
w terminie 15 dni od dnia złożenia propozycji.

2. Propozycja nowych warunków pracy lub płacy, o której 
mowa w ust. 1, może obejmować nawiązanie stosun-
ku pracy na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505), w urzędzie obsługującym 
organ, o którym mowa w art. 88, w innej jednostce 
budżetowej podległej temu organowi lub w jednostce 
budżetowej, o której mowa w art. 89 ust. 1 i 2, jeżeli 
charakter pracy wykonywanej w likwidowanej jednost-
ce jest podobny do charakteru pracy wykonywanej na 
stanowisku urzędniczym.

3. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie 
pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakre-
sie ich stosunków pracy, w tym o skutkach nieprzyjęcia 
nowych warunków pracy lub płacy. Przepisy art. 231 
§ 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
stosuje się odpowiednio.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pra-
codawcę z pracownikami likwidowanych podmiotów, 
o których mowa w art. 87, może nastąpić za wypowie-
dzeniem.

5. Z dniem następującym po dniu zakończenia likwidacji, 
najpóźniej z dniem 1 stycznia 2011 r., pracownicy likwi-
dowanych podmiotów, o których mowa w art. 87, stają 
się pracownikami właściwych jednostek budżetowych, 
o których mowa w ust. 2, o ile ich stosunki pracy nie 
ulegną wygaśnięciu, o którym mowa w ust. 1, albo roz-
wiązaniu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym 
mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o którym mowa 
w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia prze-
widziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy 
rozwiązuje pracodawca z przyczyn niedotyczących 
pracowników.

Art. 101. 
1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajo-

wego przejmuje dokonywanie płatności wynikających 
z umów o dofi nansowanie oraz decyzji o dofi nanso-
wanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybac-
kiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. U. Nr 72, poz. 619), odpowiednio zawartych lub 
wydanych przed dniem 1 stycznia 2010 r. Umowy te 
oraz decyzje nie wymagają zmian w tym zakresie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumen-
tów tworzących systemy realizacji w części niepodle-
gającej zatwierdzeniu przez właściwe organy Komisji 
Europejskiej.

3. Instytucja, z którą benefi cjent zawarł umowę o dofi -
nansowanie, informuje benefi cjenta o zmianie instytucji 
dokonującej płatności, w terminie 14 dni od dnia wej-
ścia w życie niniejszego przepisu.

Art. 102. 

Inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym za-
łącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, których termin 
zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 
1 stycznia 2011 r. stają się programami wieloletnimi.

Art. 103. 
Do zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 
o których mowa w art. 87, do dnia ich likwidacji ma zasto-
sowanie przepis art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej 
w art. 41, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 104. 
1. Jednostki sektora fi nansów publicznych, z wyłącze-

niem jednostek określonych w art. 9 pkt 2 ustawy, 
o której mowa w art. 1, posiadające w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy udziały w spółkach, akcje 
spółek i obligacje wyemitowane przez podmioty inne 
niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu teryto-
rialnego, przekazują je na rzecz Skarbu Państwa, re-
prezentowanego przez ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa, w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie określonym 
w art. 84 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz jeżeli 
odrębne przepisy stanowią inaczej.

Art. 105. 

1. Statuty nadane jednostkom budżetowym na podstawie 
dotychczasowych przepisów pozostają w mocy.

2. Organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, dostosują statuty jednostek budże-
towych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy.

3. Jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów 
organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której 
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mowa w art. 1, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Jednostkom budżetowym stanowiącym aparat pomoc-
niczy kierowników wojewódzkich zespolonych służb, 
inspekcji i straży statuty w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy nadają:
1) Komendant Główny Policji – w odniesieniu do ko-

mendy wojewódzkiej Policji;
2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

– w odniesieniu do komendy wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej;

3) wojewoda w porozumieniu z właściwym mini-
strem lub kierownikiem urzędu centralnego nad-
zorującym zespoloną służbę, inspekcję lub straż 
– w odniesieniu do pozostałych jednostek budże-
towych.

Art. 106. 
Do czasu zakończenia:

1) programów fi nansowanych z udziałem środków 
przejściowych, o których mowa w art. 34 Aktu 
dotyczącego warunków przystąpienia Republiki 
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-
skiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki 
Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stano-
wiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 
L 236 z 23.09.2003, str. 33),

2) programów realizowanych w ramach Narodo-
wego Planu Rozwoju, o którym mowa w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym 
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, 
z późn. zm.)

– z budżetu państwa mogą być udzielane nieoprocentowa-
ne pożyczki na zapewnienie płynności fi nansowej przy reali-
zacji tych programów.

Art. 107. 
Do czasu likwidacji państwowych zakładów budżetowych 
i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek bu-
dżetowych, o których mowa w art. 87, środki na wynagro-
dzenia dla pracowników tych jednostek kształtowane są na 
podstawie ustawy, o której mowa w art. 45, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

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 wymienionej w art. 17 stosuje się 
w brzmieniu dotychczasowym.

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

Art. 109. 
Ograniczenia, o którym mowa w art. 133 ustawy wymienio-
nej w art. 1, nie stosuje się do inwestycji rozpoczętych przed 
dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 110. 
1. Programy wieloletnie w rozumieniu art. 80 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, 
Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) ustanowione przed 
dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 85 są 
realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Programy wieloletnie w rozumieniu art. 117 ustawy, 
o której mowa w art. 85, ustanowione przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy są realizowane zgodnie 
z dotychczasowymi przepisami.

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

Art. 111. 
Do rozliczenia środków przekazanych do dnia 31 grudnia 
2009 r. na realizację programów, projektów i zadań fi nan-
sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się prze-
pisy dotychczasowe. Rozliczenie tych środków powinno na-
stąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

Art. 112. 

1. Do programów i projektów realizowanych w ramach pro-
gramów fi nansowanych z udziałem środków przedak-
cesyjnych oraz środków Programu Środki Przejściowe 
w zakresie dokumentów tworzących system realizacji 
tych programów stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do programów i projektów realizowanych w ramach 
Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa 
w art. 85, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmia-
nie ustawy o fi nansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), a w zakresie 
prefi nansowania programów i projektów współfi nan-
sowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej – także akty wykonawcze wydane na ich 
podstawie, z zastrzeżeniem art. 120 niniejszej ustawy, 
do czasu zakończenia realizacji tych programów i pro-
jektów.
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Art. 113. 

1. Dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, 
o której mowa w art. 1, podlegają zwrotowi na podsta-
wie dotychczasowych przepisów.

2. W przypadku wykorzystania dotacji udzielonej 
przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej 
w art. 85 niezgodnie z przeznaczeniem stosuje się 
art. 145 ust. 6 tej ustawy.

3. Wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, sprawy dotyczące zwrotu dotacji, 
rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego, 
organy kontroli skarbowej oraz organy odwoławcze, 
prowadzą w dalszym ciągu te organy aż do zakończe-
nia postępowania. Właściwość organu odwoławczego 
określają odrębne przepisy.

4. W sprawach wznowienia postępowania o zwrot dotacji 
zakończonego decyzją ostateczną, stwierdzenia nie-
ważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji wła-
ściwe są organy właściwe w takich sprawach po dniu 
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przy 
czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności 
pozostają w mocy.

Art. 114. 
Do obsługi bankowej budżetu państwa w zakresie rachun-
ków bankowych wymienionych w art. 196 ust. 1 pkt 5 usta-
wy wymienionej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczaso-
we, nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

Art. 115. 
1. Do spraw dotyczących niepodatkowych należności bu-

dżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy wymie-
nionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją 
ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do egzekucji należności z tytułu przychodów z pry-
watyzacji wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe.

Art. 116. 

1. W przypadku wyrażenia zgody na utworzenie instytucji 
gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 23 usta-
wy wymienionej w art. 1, instytucja ta może być utwo-
rzona poprzez przekształcenie istniejącego gospodar-
stwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej 
na zasadach określonych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 2.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, spo-
sób i tryb przekształcenia gospodarstw pomocniczych 
państwowych jednostek budżetowych, o których 

mowa w ust. 1, w instytucje gospodarki budżetowej, 
z uwzględnieniem rozliczeń związanych z zakończe-
niem działalności gospodarstw pomocniczych oraz za-
pewnieniem ciągłości realizacji zadań i ich specyfi ki.

Art. 117. 
Osoby, o których mowa w art. 58 pkt 5 lit. b i c ustawy, o któ-
rej mowa w art. 85, do dnia 31 grudnia 2011 r. mogą być au-
dytorami wewnętrznymi, jeżeli spełniają warunki określone 
w art. 286 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 118. 
1. Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych jest mowa o for-

mach gospodarki pozabudżetowej, należy przez to ro-
zumieć samorządowy zakład budżetowy.

2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o formach 
organizacyjno-prawnych jednostek sektora fi nansów 
publicznych określonych w art. 19 i art. 22 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych lub 
w art. 24, art. 25 oraz w art. 29 ustawy wymienionej 
w art. 85, należy przez to rozumieć formy organizacyj-
no-prawne jednostek sektora fi nansów publicznych 
określone odpowiednio w art. 14, art. 15, art. 16 oraz 
w art. 29 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepi-
sach lub ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo 
budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z późn. 
zm.), ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach 
publicznych lub ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi -
nansach publicznych, należy przez to rozumieć odpo-
wiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 119.

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, 
o której mowa w art. 85, zachowują moc do czasu wej-
ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem 
ust. 2 i art. 112.

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

3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 
zarządzenia i rozporządzenia w sprawie emisji skarbo-
wych papierów wartościowych zachowują moc, a wy-
emitowane na ich podstawie obligacje są oferowane 
i wykupywane na zasadach w nich zawartych.

4. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 33, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, zachowują moc dotychczasowe przepisy wy-
konawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, 
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o której mowa w art. 33, w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 31 grudnia 2011 r.

Art. 120. 
Przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy, o której mowa 
w art. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy do opraco-
wywania i uchwalania projektu ustawy budżetowej na rok 
2010.

Art. 121. 
1. Art. 242 ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowa-

nie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek 
samorządu terytorialnego na rok 2011.

2. Art. 243 i art. 244 ustawy, o której mowa w art. 1, mają 
zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych 
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

3. Art. 267-271 ustawy, o której mowa w art. 1, mają za-
stosowanie po raz pierwszy do sprawozdań z wykona-
nia budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 
rok 2010.

4. Art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 85, mają zastosowanie do uchwał bu-
dżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 
2010.

5. Uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorial-
nego na rok 2010 w zakresie dotyczącym samorzą-
dowych zakładów budżetowych i gospodarstw po-
mocniczych samorządowych jednostek budżetowych, 
samorządowych funduszy celowych oraz rachunków 
dochodów własnych są opracowywane, uchwalane 
i wykonywane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych.

6. Art. 199 ustawy, o której mowa w art. 85, ma zastoso-
wanie do sprawozdań z wykonania budżetów jedno-
stek samorządu 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 mowa 
w art. 1, stosuje się zasady określone w art. 169 
i art. 170 ustawy, o której mowa w art. 85.

8. Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą fi nan-
sową zamiast zasad, o których mowa w przepisach 
art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której 
mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone 
w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.

9. Na rok 2010 do:
1)  prognozy kwoty długu,
2)  informacji o stanie mienia,

3)  opinii regionalnej izby obrachunkowej
– stosuje się 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, mogą być gro-
madzone od dnia 1 stycznia 2011 r.

Art. 122. 

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa uchwala się po raz 
pierwszy do dnia 31 lipca 2010 r.

2. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy fi nansowej 
jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego uchwala po raz 
pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 
2011.

3. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy fi nan-
sowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej 
jednostki załącza informację o relacji, o której mowa 
w art. 243 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 123. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wy-
jątkiem:

1) art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, 
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 
i art. 50, które wchodzą w życie 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, któ-
re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

4) art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5) art. 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:
1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorial-

nego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych 
dochodów;

2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogól-
nej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostkach samorządu terytorialnego – rozumie 

się przez to gminy, powiaty i województwa;
2) roku budżetowym – rozumie się przez to rok, na 

który jest uchwalana ustawa budżetowa;
3) roku bazowym - rozumie się przez to rok poprze-

dzający rok budżetowy;
4) liczbie mieszkańców – rozumie się przez to licz-

bę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na 
obszarze danej jednostki samorządu terytorial-
nego lub obszarze kraju, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, 
ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego;

5) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych – rozumie się przez to 100 % 
wpływów z podatku dochodowego od osób fi -
zycznych, pobieranego na zasadach ogólnych, tj. 
według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, 
poz. 176, z późn. zm.), oraz podatku pobieranego 
od dochodów z pozarolniczej działalności gospo-
darczej w wysokości 19 %; przez wpływy rozumie 
się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty;

6) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego 
od osób prawnych – rozumie się przez to 100 % 
wpływów z podatku dochodowego od osób praw-

nych, przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty 
pomniejszone o dokonane zwroty;

7) nowych jednostkach samorządu terytorialnego 
– rozumie się przez to jednostki samorządu te-
rytorialnego, które zostały utworzone lub których 
granice uległy zmianie po dniu 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok bazowy;

8) reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 
– rozumie się przez to przedstawicieli samorządu 
terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego;

9) produkcie krajowym brutto (PKB) na jedne-
go mieszkańca – rozumie się przez to średnią 
wartość produktu krajowego brutto na jednego 
mieszkańca, ogłoszoną przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający 
o 3 lata rok bazowy;

10) stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych – rozu-
mie się przez to stopę bezrobocia i liczbę bez-
robotnych, ustalone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy;

11) gęstości zaludnienia – rozumie się przez to 
liczbę mieszkańców przypadających na jeden 
kilometr kwadratowy danej jednostki samorzą-
du terytorialnego lub kraju, ustaloną przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzające-
go rok bazowy;

12) (uchylony);
13) przewodniczącym zarządu jednostki samorządu 

terytorialnego – rozumie się przez to również wój-
ta (burmistrza, prezydenta miasta);

14) podatniku podatku dochodowego od osób praw-
nych, posiadającym siedzibę na obszarze odpo-
wiednio: gminy, powiatu i województwa - rozumie 
się przez to także podatnika podatku dochodo-
wego od osób prawnych, mającego siedzibę lub 
zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzącego działalność poprzez położony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład 
zagraniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

USTAWA
z dnia 13 listopada 2003 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.)
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osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, 
z późn. zm.).

Art. 3.

1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
1) dochody własne;
2) subwencja ogólna;

3) dotacje celowe z budżetu państwa.
2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek 

samorządu terytorialnego są również udziały we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fi zycznych 
oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą 
być:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie-

podlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Źródła dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego

Art. 4.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków:
a) od nieruchomości,
b) rolnego,
c) leśnego,
d) od środków transportowych,
e) dochodowego od osób fi zycznych, opłaca-

nego w formie karty podatkowej,
f) (uchylona),
g) od spadków i darowizn,

h) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:
a) skarbowej,
b) targowej,
c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania 

psów,
d) (uchylona),
e) eksploatacyjnej – w części określonej 

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),

f) innych stanowiących dochody gminy, uisz-
czanych na podstawie odrębnych przepisów;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki bu-
dżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakła-
dów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 
gminnych jednostek budżetowych;

4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych 

w odrębnych przepisach;
7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stano-
wią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należ-
ności stanowiących dochody gminy;

10) odsetki od środków fi nansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej;

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 
terytorialnego;

12) inne dochody należne gminie na podstawie od-
rębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych, od podatników tego podat-
ku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, 
z zastrzeżeniem art. 89.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób prawnych, od podatników tego podat-
ku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 
6,71%.

Art. 5.

1. Źródłami dochodów własnych powiatu są:
1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, 

uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki 

budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych 
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocni-
czych powiatowych jednostek budżetowych;

3) dochody z majątku powiatu;
4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych 

w odrębnych przepisach;
6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
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nych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stano-
wią inaczej;

7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należ-
ności stanowiących dochody powiatu;

9) odsetki od środków fi nansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej;

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 
terytorialnego;

11) inne dochody należne powiatowi na podstawie 
odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych, od podatników tego podatku 
zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób prawnych, od podatników tego podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 
1,40%.

Art. 6.

1. Źródłami dochodów własnych województwa są:
1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jed-

nostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich 
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocni-
czych wojewódzkich jednostek budżetowych;

2) dochody z majątku województwa;
3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;
4) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych 

w odrębnych przepisach;
5) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stano-
wią inaczej;

6) odsetki od pożyczek udzielanych przez woje-
wództwo, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej;

7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należ-
ności stanowiących dochody województwa;

8) odsetki od środków fi nansowych gromadzonych 
na rachunkach bankowych województwa, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 
terytorialnego;

10) inne dochody należne województwu na podsta-
wie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, od podatników tego 

podatku zamieszkałych na obszarze województwa 
wynosi 1,60%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób prawnych, od podatników tego podat-
ku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, 
wynosi 14,75%.

Art. 7.

1. Subwencja ogólna składa się z części:

1) dla gmin:
a) wyrównawczej,

b) równoważącej;

2) dla powiatów:
a) wyrównawczej,

b) równoważącej;

3) dla województw:
a) wyrównawczej,

b) regionalnej;

4) oświatowej – dla gmin, powiatów i województw.
2. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasa-

dach określonych w ustawie, wpłat do budżetu państwa.
3. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu sub-

wencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego.

Art. 8.

1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą 
być dotacje celowe z budżetu państwa na:
1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na 

inne zadania zlecone ustawami;
2) zadania realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego na mocy porozumień zawartych 
z organami administracji rządowej;

3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, skutków powo-
dzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk 
żywiołowych;

4) fi nansowanie lub dofi nansowanie zadań własnych;
5) realizację zadań wynikających z umów międzyna-

rodowych.
2. Dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu pań-

stwa na realizację zadań straży i inspekcji, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z późn. zm.).

3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą 
być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na pod-
stawie odrębnych przepisów.
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Rozdział 3
Zasady ustalania i gromadzenia dochodów 

własnych jednostek samorządu terytorialnego

Art. 9.

1. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fi zycznych, stanowiącego dochód bu-
dżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpły-
wów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem 
art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku 
poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego 
od osób fi zycznych zamieszkałych na obszarze gmi-
ny, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym 
roku.

2. Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fi zycznych, stanowiącego dochód 
budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę 
wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik rów-
ny udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok 
bazowy podatku dochodowego od osób fi zycznych 
zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie 
należnego podatku w tym samym roku.

3. Kwotę udziału województwa we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób fi zycznych, stanowiącego 
dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną 
kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0160 i wskaź-
nik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym 
rok bazowy podatku dochodowego od osób fi zycznych 
zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej 
kwocie należnego podatku w tym samym roku.

4. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na 
podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach 
podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz 
rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatni-
ków, według stanu na dzień 15 września roku bazowe-
go.

Art. 10.

1. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób praw-
nych posiada zakład (oddział) położony na obszarze 
jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa 
dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału 
we wpływach z tego podatku jest przekazywana do 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której 
obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjo-
nalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podsta-
wie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

2. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej przepis 
ust. 1 stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących 
w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów 
(oddziałów) tych spółek.

2a. W przypadku podatnika podatku dochodowego od 
osób prawnych, prowadzącego działalność poprzez 
położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za-
kład zagraniczny, część dochodu z tytułu udziału we 
wpływach z tego podatku jest przekazywana do bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze 
której wykonują prace, na podstawie umowy o pracę, 
osoby zatrudnione przez tego podatnika lub przez jego 
zagraniczny zakład, proporcjonalnie do liczby osób za-
trudnionych przez niego lub ten zagraniczny zakład na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest okre-
ślone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, 
położone na obszarze jednostki samorządu teryto-
rialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego 
właściwa dla siedziby podatnika.

4. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są 
obowiązani do sporządzania i przekazywania informa-
cji składanych do urzędów skarbowych, zawierających 
wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrud-
nionych na podstawie umowy o pracę, świadczących 
pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze 
wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na 
których obszarze są położone.

5. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek 

samorządu terytorialnego we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób prawnych, od podatni-
ków posiadających zakłady (oddziały), położone 
na obszarze jednostki samorządu terytorialnego 
innej niż jednostka samorządu terytorialnego wła-
ściwa dla siedziby podatnika,

2) przypadki, w których dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych są przekazywane jednostkom samo-
rządu terytorialnego w terminach innych niż okre-
ślone w art. 11 ust. 1,

3) wzór i terminy składania informacji, o której mowa 
w ust. 4

– uwzględniając zakres informacji niezbędny do ustale-
nia prawidłowego podziału dochodów z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych oraz terminy przekazywania środków jednostkom 
samorządu terytorialnego, przy czym kwoty z tytułu 
udziału w tym podatku, wyższe od minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę ustalonego na rok budżetowy, 
przekazuje się w terminie określonym w art. 11 ust. 1.

Art. 10a.

 1. Nienależnie przekazaną jednostce samorządu teryto-
rialnego kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, wynikającą z rozli-
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czenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z bie-
żących wpływów należnych tej jednostce samorządu 
terytorialnego z tego tytułu w terminie 3 miesięcy na-
stępujących po miesiącu, w którym dokonano rozlicze-
nia, chyba że jednostka dokonała zwrotu nienależnie 
otrzymanej kwoty.

2. W przypadku nie dokonania potrącenia lub zwrotu, 
o których mowa w ust. 1, jednostka samorządu teryto-
rialnego dokonuje zwrotu nienależnie otrzymanej kwo-
ty w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, 
poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym otrzymała w tej sprawie zawiadomienie na-
czelnika urzędu skarbowego.

3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialne-
go nie dokona zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowe-
go od osób prawnych, naczelnik urzędu skarbowego, 
po upływie terminu płatności ostatniej z rat, o których 
mowa w ust. 2, wydaje decyzję, w której określa kwotę 
podlegającą zwrotowi.

4. Do nienależnie otrzymanej kwoty, o której mowa 
w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z wyłą-
czeniem przepisów dotyczących umarzania zaległo-
ści podatkowych, z tym że odsetki za zwłokę nali-
cza się po upływie terminu płatności ostatniej z rat, 
o których mowa w ust. 2.

Art. 11.

1. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu te-
rytorialnego, które na podstawie odrębnych przepisów 
pobierają urzędy skarbowe, są odprowadzane na ra-
chunek budżetu właściwej jednostki samorządu tery-
torialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynę-
ły na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 4.

2. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu te-
rytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych podlegają przeka-
zaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu pań-
stwa na rachunki budżetów właściwych jednostek sa-
morządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym podatek wpły-
nął na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

3. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu te-
rytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych za miesiąc grudzień 
podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżą-
cego budżetu państwa na rachunki budżetów właści-
wych jednostek samorządu terytorialnego w następu-
jący sposób:

1) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego 
przekazuje się zaliczkę w wysokości 80 % kwoty 
przekazanej, zgodnie z ust. 2, za miesiąc listopad 
roku budżetowego;

2) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego 
przekazuje się kwotę stanowiącą różnicę między 
kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych, który wpły-
nął na rachunek urzędu skarbowego w miesiącu 
grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej zgodnie 
z pkt 1.

4. W przypadku wydania postanowienia w sprawie za-
liczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zale-
głych lub bieżących zobowiązań podatkowych w trybie 
art. 76a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa, termin, o którym mowa w ust. 1, jest 
liczony od dnia, w którym to postanowienie stało się 
ostateczne.

Art. 12.

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom sa-
morządu terytorialnego, na wniosek przewodniczącego 
zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kwartalne in-
formacje o stanie i terminach realizacji dochodów, o których 
mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 13.

1. Jeżeli dochody pobrane przez urzędy skarbowe na 
rzecz jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną 
przekazane w terminach, o których mowa w art. 11, 
jednostce samorządu terytorialnego przysługują od-
setki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podat-
kowych.

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nie przysługują, je-
żeli urząd skarbowy nie przekazał dochodów jednostce 
samorządu terytorialnego w terminie, o którym mowa 
w art. 11 ust. 1, z powodu niezłożenia przez podatnika 
informacji, o której mowa w art. 10 ust. 4.

Art. 14.

1. Wpływy z opłaty skarbowej:
1) (uchylony);
2) uiszczanej gotówką, są wpłacane na rachunek 

budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę 
podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo 
wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrze-
żeniem ust. 2;

3) (uchylony);
4) w pozostałych przypadkach są wpłacane na ra-

chunek budżetu gminy, na obszarze której jest 
położony właściwy miejscowo organ podatkowy.
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2. Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej 
albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez 
niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej 
gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.

Art. 15.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn są przekazywa-
ne:

1) w przypadku pobranego przez płatnika podatku 
od spadków i darowizn z tytułu nabycia, w dro-
dze darowizny, własności nieruchomości, prawa 
użytkowania wieczystego, spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz 
wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: 
prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lo-
kalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek 
budżetu gminy, na obszarze której jest położona 
nieruchomość; jeżeli nieruchomość ta jest poło-
żona na obszarze różnych gmin lub darowizna 
obejmuje przedmioty położone na obszarze 
różnych gmin – na rachunek budżetu gminy, na 
obszarze której ma miejsce zamieszkania (siedzi-
bę) darczyńca w dniu przyjęcia darowizny przez 
obdarowanego, a jeżeli darczyńca nie ma miejsca 
zamieszkania (siedziby) w kraju – na rachunek 
budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania obdarowanego;

2) w przypadku pobranego przez płatnika podatku 
od spadków i darowizn z tytułu nabycia, w dro-
dze nieodpłatnego zniesienia współwłasności, 
przedmiotów, o których mowa w pkt 1 – na ra-
chunek budżetu gminy, na obszarze której jest 
położona nieruchomość, a jeżeli nieruchomość 
jest położona na obszarze różnych gmin – na 
rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma 
miejsce zamieszkania nabywca w dniu powstania 
obowiązku podatkowego, a jeżeli nabywca nie 
ma miejsca zamieszkania w kraju - na rachunek 
budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania (siedziby) zbywcy;

3) w przypadku darowizny innych rzeczy lub innych 
praw majątkowych, niż wymienione w pkt 1 – na 
rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę darczyńca 
w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, 
a jeżeli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania 
(siedziby) w kraju – na rachunek budżetu gminy, 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
obdarowanego;

4) w przypadku nieodpłatnego zniesienia współ-
własności innych rzeczy lub innych praw mająt-
kowych, niż wymienione w pkt 1 – na rachunek 

budżetu gminy, na obszarze której w chwili po-
wstania obowiązku podatkowego ma miejsce 
zamieszkania nabywca, a jeżeli nabywca nie ma 
miejsca zamieszkania w kraju – na rachunek bu-
dżetu gminy, właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania zbywcy;

5) z tytułu spadku lub zachowku – na rachunek 
budżetu gminy, na obszarze której są położone 
przedmioty spadku, a jeżeli przedmioty spadku 
są położone na obszarze różnych gmin – na ra-
chunek budżetu gminy właściwej ze względu na 
ostatnie miejsce zamieszkania (pobytu) spadko-
dawcy; jeżeli spadkodawca nie miał miejsca za-
mieszkania w kraju – na rachunek budżetu gminy, 
na terenie której ma miejsce zamieszkania spad-
kobierca;

6) z tytułu zasiedzenia, jeżeli:
a) przedmiotem zasiedzenia jest własność 

nieruchomości lub służebność gruntowa – 
na rachunek budżetu gminy, na obszarze 
której jest położona nieruchomość,

b) przedmiotem zasiedzenia jest nierucho-
mość położona na obszarze różnych gmin 
lub rzeczy ruchome – na rachunek budżetu 
gminy, na obszarze której ma miejsce za-
mieszkania nabywca;

7) w pozostałych przypadkach - na rachunek miasta 
stołecznego Warszawy.

Art. 16.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są prze-
kazywane:

1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmio-
tem jest przeniesienie własności nieruchomości, 
prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz 
wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: 
prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lo-
kalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek 
budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce 
położenia nieruchomości;

2) od umowy spółki – na rachunek budżetu gminy, 
na obszarze której spółka ma siedzibę;

3) od czynności cywilnoprawnych, których przed-
miotem jest przeniesienie własności rzeczy ru-
chomych i praw majątkowych, niewymienionych 
w pkt 1 – na rachunek budżetu gminy właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
nabywcy, a jeżeli:
a) jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania 

lub siedzibę w kraju – na rachunek budżetu 
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gminy właściwej ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę zbywcy,

b) żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania 
lub siedziby w kraju – na rachunek budżetu 
gminy właściwej ze względu na miejsce do-
konania czynności;

4) od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego 
zorganizowanej części – na rachunek budżetu 
gminy, na obszarze której znajduje się siedziba 
tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana 
część;

5) od pozostałych czynności cywilnoprawnych – 
na rachunek budżetu gminy, na obszarze której 
ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbo-
wy.

Art. 17.

1. Organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należ-
nych gminie kwoty przekazanego jej podatku od spad-
ków i darowizn lub podatku od czynności cywilnopraw-
nych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty 
lub tytułem zwrotu podatku.

2. Jeżeli w okresie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzo-
wego, w którym dokonano zwrotu nadpłaty lub zwrotu 
podatku, nie nastąpiło potrącenie całej kwoty wypłaco-
nej podatnikowi, gmina jest zobowiązana do jednora-
zowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty organowi 
podatkowemu.

3. W przypadku gdy gmina nie dokona zwrotu nienależnie 
otrzymanej kwoty zgodnie z ust. 2, organ podatkowy 
wydaje decyzję określającą kwotę zwrotu. Przepisy 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa stosuje się odpowiednio, z tym że odsetki za 
zwłokę nalicza się po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 2.

Art. 18.

1. Do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkłada-
nia na raty i odraczania terminów płatności należności 
z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jed-
nostek samorządu terytorialnego, a także zwalniania 
z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych 
należności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. W przypadku pobieranych przez urząd skarbowy po-
datków i opłat stanowiących w całości dochody jedno-
stek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu 
może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać 
na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku 
pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie 
za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samo-
rządu terytorialnego.

3. Na postanowienie przewodniczącego zarządu jednost-
ki samorządu terytorialnego w przedmiocie ulg, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie przysługuje zażalenie.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, naczelnik 
urzędu skarbowego przekazuje jednostce samorzą-
du terytorialnego informacje o wydanych decyzjach, 
w terminie 10 dni po upływie każdego kwartału.

Rozdział 4
Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat 

dla jednostek samorządu terytorialnego

Art. 19.

Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 
ust. 1, oraz kwoty wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 2, od-
powiednio dla gmin, powiatów i województw określa ustawa 
budżetowa.

Art. 20.

1. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin sta-
nowi suma kwoty podstawowej oraz, z zastrzeżeniem 
ust. 9, kwoty uzupełniającej.

2. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której 
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego 
mieszkańca w gminie, zwany dalej „wskaźnikiem 
G”, jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów 
podatkowych dla wszystkich gmin, zwanego dalej 
„wskaźnikiem Gg”.

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, 
rozumie się łączne dochody z tytułu:
1) podatku od nieruchomości;
2) podatku rolnego;
3) podatku leśnego;
4) podatku od środków transportowych;
5) podatku od czynności cywilnoprawnych;
6) podatku od osób fi zycznych, opłacanego w for-

mie karty podatkowej;
7) wpływów z opłaty skarbowej;
8) wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
9) udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fi zycznych;
10) udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych.
4. Wskaźnik G oblicza się dzieląc kwotę dochodów 

podatkowych gminy, ustalanych z uwzględnieniem 
art. 32 ust. 1 i 3, za rok poprzedzający rok bazowy 
przez liczbę mieszkańców gminy.
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5. Wskaźnik Gg oblicza się dzieląc sumę dochodów po-
datkowych, ustalanych z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 
i 3, wszystkich gmin za rok poprzedzający rok bazowy 
przez liczbę mieszkańców kraju.

6. Wysokość należnej gminie kwoty podstawowej oblicza 
się dla gmin, w których:
1) wskaźnik G jest równy lub niższy od 40% wskaź-

nika Gg – mnożąc liczbę mieszkańców gminy 
przez liczbę stanowiącą sumę:
a) liczby stanowiącej 99 % różnicy między 40% 

wskaźnika Gg i wskaźnikiem G,

b) liczby stanowiącej 41,97% wskaźnika Gg;
2) wskaźnik G jest wyższy od 40% i nie wyż-

szy od 75% wskaźnika Gg – mnożąc liczbę 
mieszkańców gminy przez liczbę stanowiącą 
sumę:
a) liczby stanowiącej 83 % różnicy między 75% 

wskaźnika Gg i wskaźnikiem G,

b) liczby stanowiącej 12,92% wskaźnika Gg;
3) wskaźnik G jest wyższy od 75% i niższy od 92% 

wskaźnika Gg – mnożąc liczbę mieszkańców 
gminy przez liczbę stanowiącą 76% różnicy mię-
dzy 92% wskaźnika Gg i wskaźnikiem G.

7. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość 
zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia 
w kraju.

8. Wysokość należnej gminie kwoty uzupełniającej obli-
cza się jako iloczyn:
1) 17% wskaźnika Gg;
2) liczby mieszkańców gminy;
3) ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia 

w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do śred-
niej gęstości zaludnienia w kraju.

9. Jeżeli w gminie, o której mowa w ust. 7, wskaźnik G 
jest wyższy od 150% wskaźnika Gg, gmina ta nie 
otrzymuje kwoty uzupełniającej. Kwota uzupeł-
niająca, wyliczona w sposób określony w ust. 8, 
zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej 
dla gmin.

Art. 21.

1. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala 
się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat 
gmin określonych w art. 29 oraz łącznej kwoty uzu-
pełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej, 
o której mowa w art. 20 ust. 9.

2. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się mię-
dzy gminy w sposób określony w art. 21a.

3. (uchylony).

Art. 21a.
1. Z kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o któ-

rej mowa w art. 21 ust. 1, wydziela się kwoty w wyso-
kości:
1) 50% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 2, 

między gminy o statusie miasta, zwane dalej 
„gminami miejskimi”, w których wydatki na do-
datki mieszkaniowe, wykonane w roku poprze-
dzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich 
wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich 
gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedza-
jącym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca tych gmin;

2) 25% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 
3, między gminy, na terenie których znajdują się 
wyłącznie wsie, zwane dalej „gminami wiejskimi” 
i gminy, na terenie których jedna z miejscowości 
posiada status miasta, zwane dalej „gminami 
miejsko-wiejskimi”, w których wydatki na dodatki 
mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym 
rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca gminy, były wyższe od 90% średnich wydat-
ków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich, wykonanych w roku 
poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca tych gmin;

3) 25% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 4, 
między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, 
w których suma dochodów za rok poprzedzający 
rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z po-
datku dochodowego od osób fi zycznych oraz do-
chodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, 
jest niższa od 80% średnich dochodów z tych sa-
mych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy 
we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiej-
skich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych 
gmin.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się mię-
dzy gminy miejskie w następujący sposób:
1) dla danej gminy ustala się, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku, wydatki na do-
datki mieszkaniowe, wykonane w roku poprze-
dzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy;

2) dla gmin spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, oblicza się różnicę między wy-
datkami na dodatki mieszkaniowe, wykonanymi 
w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca gminy, a 80% 
średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe, 
wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy 
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przez wszystkie gminy miejskie, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca tych gmin;

3) oblicza się kwotę nadwyżki wydatków na dodatki 
mieszkaniowe, wykonanych w roku poprzedzają-
cym rok bazowy, jako iloczyn różnicy wydatków 
wyliczonej w sposób określony w pkt 2 i liczby 
mieszkańców gminy;

4) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału kwoty 
nadwyżki wydatków danej gminy, o której mowa 
w pkt 3, w łącznej kwocie nadwyżki wydatków 
gmin spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1;

5) współczynnik udziału, obliczony w sposób okre-
ślony w pkt 4, mnoży się przez kwotę części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1;

6) jeżeli kwota obliczona w sposób określony 
w pkt 5 jest wyższa od kwoty nadwyżki wy-
datków, o której mowa w pkt 3, to wysokość 
kwoty należnej gminie jest równa kwocie 
nadwyżki wydatków obliczonej dla gminy 
w sposób określony w pkt 3, a pozostałe 
środki zwiększają rezerwę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 pkt 1;

7) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 
jest niższa od kwoty nadwyżki wydatków, o któ-
rej mowa w pkt 3, to wysokość kwoty należnej 
gminie jest równa kwocie obliczonej w sposób 
określony w pkt 5.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozdziela się mię-
dzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w następujący 
sposób:
1) dla danej gminy ustala się, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku, wydatki na do-
datki mieszkaniowe, wykonane w roku poprze-
dzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy;

2) dla gmin spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, oblicza się różnicę między wy-
datkami na dodatki mieszkaniowe, wykonanymi 
w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca gminy, a 90% 
średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe, 
wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy 
przez wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiej-
skie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych 
gmin;

3) oblicza się kwotę nadwyżki wydatków na dodatki 
mieszkaniowe, wykonanych w roku poprzedzają-
cym rok bazowy, jako iloczyn różnicy wydatków 
wyliczonej w sposób określony w pkt 2 i liczby 
mieszkańców gminy;

4) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału kwoty 
nadwyżki wydatków danej gminy, o której mowa 
w pkt 3, w łącznej kwocie nadwyżki wydatków 
gmin spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2;

5) współczynnik udziału, obliczony w sposób okre-
ślony w pkt 4, mnoży się przez kwotę części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2;

6) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 
jest wyższa od kwoty nadwyżki wydatków, o któ-
rej mowa w pkt 3, to wysokość kwoty należnej 
gminie jest równa kwocie nadwyżki wydatków 
obliczonej dla gminy w sposób określony w pkt 3, 
a pozostałe środki zwiększają rezerwę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1;

7) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 
jest niższa od kwoty nadwyżki wydatków, o któ-
rej mowa w pkt 3, to wysokość kwoty należnej 
gminie jest równa kwocie obliczonej w sposób 
określony w pkt 5.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, rozdziela się mię-
dzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w następujący 
sposób:
1) dla danej gminy ustala się, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku, sumę dochodów 
z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca gminy;

2) dla gmin spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3, oblicza się różnicę między 80% 
średnich dochodów wszystkich gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich z tytułów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3, w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca tych gmin, a dochodami gminy z tych sa-
mych tytułów, w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca gminy;

3) oblicza się iloczyn różnicy dochodów wyliczonej 
w sposób określony w pkt 2 i liczby mieszkańców 
gminy, zwany dalej „kwotą dochodów do uzupeł-
nienia”;

4) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału kwoty 
dochodów do uzupełnienia danej gminy w łącznej 
kwocie dochodów do uzupełnienia gmin spełnia-
jących warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

5) współczynnik udziału, obliczony w sposób okre-
ślony w pkt 4, mnoży się przez kwotę części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 3;

6) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 
jest wyższa od kwoty dochodów do uzupełnie-
nia, o której mowa w pkt 3, to wysokość kwoty 
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należnej gminie jest równa kwocie dochodów 
do uzupełnienia obliczonej dla gminy w sposób 
określony w pkt 3, a pozostałe środki zwiększają 
rezerwę, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1;

7) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 
jest niższa od kwoty dochodów do uzupełnienia, 
o której mowa w pkt 3, to wysokość kwoty należ-
nej gminie jest równa kwocie obliczonej w sposób 
określony w pkt 5.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla danej gmi-
ny stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z przepisa-
mi ust. 2-4.

Art. 22.

1. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów 
stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupeł-
niającej.

2. Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym 
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego miesz-
kańca w powiecie, zwany dalej „wskaźnikiem P”, jest 
mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla 
wszystkich powiatów, zwany dalej „wskaźnikiem Pp”.

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, 
rozumie się łączne dochody z tytułu:
1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fi zycznych;
2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych.
4. Wskaźnik P oblicza się dzieląc kwotę dochodów po-

datkowych powiatu, uzyskanych w roku poprzedzają-
cym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców powiatu.

5. Wskaźnik Pp oblicza się dzieląc sumę dochodów po-
datkowych wszystkich powiatów, uzyskanych w roku 
poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkań-
ców kraju.

6. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej 
ustala się mnożąc liczbę stanowiącą 90% różnicy 
między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P przez liczbę 
mieszkańców danego powiatu.

7. Kwotę uzupełniającą otrzymuje powiat, w którym 
wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako ilo-
raz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia 
w kraju, zwany dalej „wskaźnikiem B”, jest wyższy 
od 1,10.

8. Wysokość należnej powiatowi kwoty uzupełniającej 
oblicza się:
1) dla powiatów, w których wskaźnik B jest nie więk-

szy niż 1,25 – mnożąc różnicę między wskaźni-
kiem B a liczbą 1,10 przez liczbę stanowiącą 10% 
wskaźnika Pp i przez liczbę mieszkańców tego 
powiatu;

2) dla powiatów, w których wskaźnik B jest większy 
niż 1,25 i nie większy niż 1,40 – mnożąc różnicę 
między wskaźnikiem B a liczbą 1,25 przez licz-
bę stanowiącą 25% wskaźnika Pp, powiększoną 
o 1,50% wskaźnika Pp, i przez liczbę mieszkań-
ców tego powiatu;

3) dla powiatów, w których wskaźnik B jest więk-
szy niż 1,40 – mnożąc różnicę między wskaź-
nikiem B a liczbą 1,40 przez liczbę stanowią-
cą 40% wskaźnika Pp, powiększoną o 5,25% 
wskaźnika Pp, i przez liczbę mieszkańców tego 
powiatu.

Art. 23.
1. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 

ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów 
określonych w art. 30.

2. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się mię-
dzy powiaty w sposób określony w art. 23a.

3. (uchylony).

Art. 23a.
1. Z kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o któ-

rej mowa w art. 23 ust. 1, wydziela się kwoty w wyso-
kości:
1) 9% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 2 

z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastęp-
cze, wykonanych w roku poprzedzającym rok 
bazowy, między powiaty, które w roku poprzedza-
jącym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem 
dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub 
dla których taka wpłata była ustalona w kwocie 
niższej od 1.000.000 zł;

2) 7% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 3, 
między powiaty wskazane przez ministra właści-
wego do spraw pracy, w których w roku budżeto-
wym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania 
tej jednostki są realizowane przez inny powiat;

3) 30% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 4, 
między powiaty, w których długość dróg powia-
towych w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
powiatu jest wyższa od średniej długości dróg 
powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca kraju;

4) 30% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 5, 
między miasta na prawach powiatu, w zależno-
ści od długości dróg wojewódzkich i krajowych 
znajdujących się w granicach miast na prawach 
powiatu;

5) 24% – rozdzielanej, w sposób określony w ust. 6, 
między powiaty, w których kwota planowanych 
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dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa 
od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku 
bazowym.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozdziela się mię-
dzy powiaty w następujący sposób:
1) dla powiatu spełniającego warunki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się kwotę wydatków 
na rodziny zastępcze, wykonanych w roku po-
przedzającym rok bazowy;

2) dla powiatów spełniających warunki, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się sumę wydatków 
na rodziny zastępcze, wykonanych w roku po-
przedzającym rok bazowy;

3) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału wydat-
ków danego powiatu, o których mowa w pkt 1, 
w łącznej kwocie wydatków powiatów ustalonej 
zgodnie z pkt 2;

4) wysokość kwoty należnej powiatowi oblicza się 
jako iloczyn współczynnika udziału, obliczone-
go w sposób określony w pkt 3, i kwoty części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozdziela się mię-
dzy powiaty w następujący sposób:
1) dla powiatu, w którym powiatowy urząd pracy 

obejmował swoim zasięgiem działania obszar 
przekraczający granice tego powiatu, oblicza się 
kwotę wydatków bieżących powiatowego urzędu 
pracy, wykonanych w roku poprzedzającym rok 
bazowy;

2) oblicza się liczbę mieszkańców zamieszkałych na 
obszarze powiatów obsługiwanych przez jeden 
powiatowy urząd pracy w roku poprzedzającym 
rok bazowy;

3) dla powiatu, o którym mowa w pkt 1, oblicza się 
kwotę wydatków bieżących powiatowego urzędu 
pracy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
jako iloraz kwoty wydatków bieżących powiato-
wego urzędu pracy wyliczonej w sposób określo-
ny w pkt 1 i liczby mieszkańców, o której mowa 
w pkt 2;

4) dla powiatu spełniającego warunki, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, wysokość kwoty należnej 
oblicza się jako iloczyn liczby mieszkańców tego 
powiatu i kwoty wydatków na jednego mieszkań-
ca, o której mowa w pkt 3;

5) jeżeli suma kwot obliczonych w sposób określo-
ny w pkt 4 dla powiatów spełniających warunki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyższa od 
kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wysokość 
kwoty należnej powiatowi mnoży się przez iloraz 

kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i sumy kwot 
obliczonych dla wszystkich powiatów;

6) jeżeli suma kwot obliczonych w sposób określo-
ny w pkt 4 dla powiatów spełniających warunki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest niższa od 
kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nadwyżkę 
środków dzieli się w sposób określony w ust. 2.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, rozdziela się mię-
dzy powiaty w następujący sposób:
1) dla powiatów spełniających warunki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, oblicza się różnicę między 
długością dróg powiatowych, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca powiatu, a średnią długo-
ścią dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca kraju;

2) oblicza się nadwyżkę długości dróg powiatowych 
w powiecie jako iloczyn różnicy między długością 
dróg powiatowych wyliczoną w sposób określony 
w pkt 1 i liczby mieszkańców powiatu;

3) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału nadwyżki 
długości dróg powiatowych w powiecie, o której 
mowa w pkt 2, w łącznej nadwyżce długości dróg 
powiatowych w powiatach spełniających warunki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) wysokość kwoty należnej powiatowi oblicza się 
jako iloczyn współczynnika udziału, obliczone-
go w sposób określony w pkt 3, i kwoty części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 3.

5. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, rozdziela się mię-
dzy miasta na prawach powiatu w następujący spo-
sób:
1) ustala się łączną długość dróg wojewódzkich 

i krajowych w granicach miast na prawach powia-
tu w kraju;

2) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału długości 
dróg wojewódzkich i krajowych w granicach mia-
sta na prawach powiatu w łącznej długości dróg 
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 
prawach powiatu w kraju, o której mowa w pkt 1;

3) wysokość kwoty należnej powiatowi oblicza się 
jako iloczyn współczynnika udziału, obliczone-
go w sposób określony w pkt 2, i kwoty części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 4.

6. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozdziela się mię-
dzy powiaty w następujący sposób:
1) dla danego powiatu oblicza się kwotę planowa-

nych dochodów powiatu na rok budżetowy jako 
sumę dochodów z tytułu części wyrównawczej 
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subwencji ogólnej i poszczególnych kwot czę-
ści równoważącej subwencji ogólnej, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-4, pomniejszoną o ustaloną 
wpłatę do budżetu państwa;

2) dla danego powiatu oblicza się kwotę plano-
wanych dochodów powiatu na rok bazowy 
jako sumę dochodów z tytułu części wyrów-
nawczej i równoważącej subwencji ogólnej, 
pomniejszoną o planowaną wpłatę do bu-
dżetu państwa;

3) dla powiatu spełniającego warunki, o których 
mowa w ust. 1 pkt 5, oblicza się różnicę między 
planowanymi dochodami, obliczonymi w sposób 
określony w pkt 1, a planowanymi dochodami, 
obliczonymi w sposób określony w pkt 2;

4) oblicza się łączną kwotę różnic dochodów obli-
czonych w sposób określony w pkt 3;

5) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału różnicy, 
o której mowa w pkt 3, w łącznej kwocie różnic, 
o której mowa w pkt 4;

6) współczynnik udziału, obliczony w sposób okre-
ślony w pkt 5, mnoży się przez kwotę części 
równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 5;

7) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 6 
jest wyższa od kwoty różnicy, o której mowa 
w pkt 3, to wysokość kwoty należnej powiatowi 
jest równa kwocie tej różnicy obliczonej w sposób 
określony w pkt 3, a nadwyżkę środków dzieli się 
w sposób określony w ust. 2;

8) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 6 
jest niższa od kwoty różnicy, o której mowa w pkt 
3, to wysokość kwoty należnej powiatowi jest 
równa kwocie obliczonej w sposób określony 
w pkt 6.

7. Planowane na rok bazowy dochody powiatu, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 6 pkt 2, oraz wpłaty, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 6 pkt 2, ustala 
się na podstawie informacji, o której mowa w art. 33 
ust. 1 pkt 2.

8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla dane-
go powiatu stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie 
z ust. 2-6.

Art. 24.

1. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla woje-
wództw stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty 
uzupełniającej.

2. Kwotę podstawową otrzymuje województwo, w którym 
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego miesz-
kańca w województwie, zwany dalej „wskaźnikiem W”, 

jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych 
dla wszystkich województw, zwany dalej „wskaźnikiem 
Ww”.

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, 
rozumie się łączne dochody z tytułu:
1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fi zycznych;
2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych.
4. Wskaźnik W oblicza się dzieląc kwotę dochodów po-

datkowych województwa, uzyskanych w roku poprze-
dzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców woje-
wództwa.

5. Wskaźnik Ww oblicza się dzieląc sumę dochodów 
podatkowych wszystkich województw, uzyskanych 
w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę 
mieszkańców kraju.

6. Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej 
ustala się mnożąc liczbę stanowiącą 72% różnicy mię-
dzy wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W przez liczbę 
mieszkańców województwa.

7. Kwotę uzupełniającą otrzymuje województwo, 
w którym liczba mieszkańców nie przekracza 3 mi-
lionów.

8. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu 
oblicza się mnożąc liczbę stanowiącą 9 % wskaźnika 
Ww przez przeliczeniową liczbę mieszkańców, ustalo-
ną dla województw o liczbie mieszkańców:
1) nie większej niż 2 miliony – jako sumę 2 milionów 

mieszkańców i 50% liczby mieszkańców powyżej 
1 miliona;

2) większej niż 2 miliony, ale nie większej niż 2,5 mi-
liona – jako sumę 2,5 miliona mieszkańców i 50% 
liczby mieszkańców powyżej 2 milionów;

3) większej niż 2,5 miliona, ale nie większej niż 3 
miliony – jako sumę 2,75 miliona mieszkańców 
i 50% liczby mieszkańców ponad 2,5 miliona.

Art. 25.
1. Część regionalną subwencji ogólnej dla województw 

ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat woje-
wództw określonych w art. 31.

2. Kwotę stanowiącą 20% części regionalnej, o której 
mowa w ust. 1, dzieli się między województwa, w któ-
rych stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej 
stopy bezrobocia w kraju.

3. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa 
w ust. 2, oblicza się w następujący sposób:
1) ustala się województwa, w których stopa bezro-

bocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezro-
bocia w kraju;
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2) oblicza się – dla kraju - procentowy udział w ogól-
nej liczbie bezrobotnych liczby bezrobotnych 
w następujących przedziałach wiekowych:
a) przedział I – do 24 lat,
b) przedział II – 25-34 lat,
c) przedział III – 35-44 lat,
d) przedział IV – 45-54 lat,

e) przedział V – 55 i więcej lat 
– zwanych dalej „przedziałami”;

3) oblicza się – dla każdego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 – procentowy udział w ogól-
nej liczbie bezrobotnych w tym województwie 
liczby bezrobotnych w poszczególnych przedzia-
łach;

4) ustala się – dla każdego z województw usta-
lonych zgodnie z pkt 1 – przedziały, w których 
procentowy udział liczby bezrobotnych w okre-
ślonym wieku w ogólnej liczbie bezrobotnych 
jest większy niż ustalony dla kraju, odrębnie dla 
każdego przedziału, udział procentowy bezro-
botnych w danym przedziale w ogólnej liczbie 
bezrobotnych;

5) ustala się – dla każdego z województw ustalonych 
zgodnie z pkt 1 – przeliczeniową liczbę bezrobot-
nych w województwie dla przedziałów ustalonych 
zgodnie z pkt 4:
a) dla przedziału I – obliczoną jako iloczyn 

wskaźnika 1,75 i liczby bezrobotnych w tym 
przedziale w województwie,

b) dla przedziału II – obliczoną jako iloczyn 
wskaźnika 1,65 i liczby bezrobotnych w tym 
przedziale w województwie,

c) dla przedziału III – obliczoną jako iloczyn 
wskaźnika 1,45 i liczby bezrobotnych w tym 
przedziale w województwie,

d) dla przedziału IV – obliczoną jako iloczyn 
wskaźnika 1,25 i liczby bezrobotnych w tym 
przedziale w województwie,

e) dla przedziału V – równą liczbie bezrobot-
nych w tym przedziale w województwie;

6) ustala się – dla każdego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 – ogólną przeliczeniową 
liczbę bezrobotnych, stanowiącą sumę przelicze-
niowych liczb bezrobotnych w przedziałach, usta-
lonych zgodnie z pkt 4;

7) ustala się – dla województw ustalonych zgodnie 
z pkt 1 - łączną przeliczeniową liczbę bezrobot-
nych, stanowiącą sumę ogólnych przeliczenio-
wych liczb bezrobotnych;

8) ustala się – dla każdego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 - współczynnik udziału ogól-

nej przeliczeniowej liczby bezrobotnych w łącznej 
przeliczeniowej liczbie bezrobotnych;

9) współczynnik udziału obliczony dla danego woje-
wództwa mnoży się przez wskaźnik 0,20 i łączną 
kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1.

4. Kwotę stanowiącą 40% części regionalnej, o której 
mowa w ust. 1, dzieli się między województwa, w któ-
rych powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od 
powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przelicze-
niu na jednego mieszkańca kraju.

5. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa 
w ust. 4, oblicza się w następujący sposób:
1) oblicza się – dla kraju – wskaźnik równy ilorazowi 

powierzchni dróg wojewódzkich i liczby miesz-
kańców kraju;

2) oblicza się dla danego województwa wskaźnik 
równy ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich 
w województwie i liczby mieszkańców tego woje-
wództwa;

3) ustala się województwa, dla których wskaźnik 
określony w pkt 2 jest wyższy od wskaźnika okre-
ślonego w pkt 1;

4) oblicza się – dla województw ustalonych zgod-
nie z pkt 3 - sumę wskaźników, o których mowa 
w pkt 2;

5) wylicza się – dla każdego z województw usta-
lonych zgodnie z pkt 3 – współczynnik udziału 
wskaźnika, o którym mowa w pkt 2, w sumie 
wskaźników obliczonej zgodnie z pkt 4;

6) współczynnik udziału obliczony dla danego woje-
wództwa mnoży się przez wskaźnik 0,40 i łączną 
kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1.

6. Kwotę stanowiącą 10% części regionalnej, o której 
mowa w ust. 1, dzieli się między województwa, w któ-
rych PKB w województwie, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca województwa, jest niższy od 75% PKB 
w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

7. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa 
w ust. 6, oblicza się w następujący sposób:
1) ustala się województwa, w których PKB w wo-

jewództwie, w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca województwa, jest niższy od 75% PKB 
w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
kraju;

2) oblicza się – dla każdego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 – różnicę pomiędzy 75% 
PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca kraju a PKB w województwie w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca województwa;

3) oblicza się – dla województw ustalonych zgodnie 
z pkt 1 – sumę różnic, o której mowa w pkt 2;
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4) oblicza się – dla każdego z województw usta-
lonych zgodnie z pkt 1 – współczynnik udziału 
różnicy, o której mowa w pkt 2, w sumie różnic 
obliczonej zgodnie z pkt 3;

5) współczynnik udziału, obliczony dla danego 
województwa mnoży się przez wskaźnik 0,10 
i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa 
w ust. 1.

8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Kwotę stanowiącą 15% części regionalnej, o któ-

rej mowa w ust. 1, dzieli się między województwa 
z uwzględnieniem wydatków bieżących na regionalne 
kolejowe przewozy pasażerskie, wykonanych w roku 
poprzedzającym rok bazowy.

11. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa 
w ust. 10, ustala się w następujący sposób:
1) dla danego województwa oblicza się wydatki 

bieżące na regionalne kolejowe przewozy pasa-
żerskie, wykonane w roku poprzedzającym rok 
bazowy;

2) oblicza się sumę wydatków, o których mowa 
w pkt 1, wszystkich województw;

3) dla danego województwa oblicza się, z dokładno-
ścią do dziesiątego miejsca po przecinku, współ-
czynnik udziału wydatków województwa, o któ-
rych mowa w pkt 1, w sumie wydatków, o której 
mowa w pkt 2;

4) współczynnik udziału, obliczony w sposób okre-
ślony w pkt 3, mnoży się przez wskaźnik 0,15 
i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa 
w ust. 1.

12. Kwotę stanowiącą 15% części regionalnej, o której 
mowa w ust. 1, dzieli się między województwa, w któ-
rych kwota planowanych dochodów na rok budżeto-
wy z tytułu części wyrównawczej i kwot wchodzących 
w skład części regionalnej subwencji ogólnej, o któ-
rych mowa w ust. 2, 4, 6 i 10, pomniejszona o pla-
nowaną wpłatę do budżetu państwa, jest niższa od 
kwoty planowanych na rok bazowy dochodów z tytułu 
części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, 
pomniejszonych o planowaną wpłatę do budżetu pań-
stwa.

13. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa 
w ust. 12, oblicza się w następujący sposób:
1) ustala się województwa, w których dochody pla-

nowane na rok budżetowy są niższe od docho-
dów planowanych na rok bazowy;

2) dla województw, o których mowa w pkt 1, oblicza 
się sumę różnic między dochodami planowanymi 
na rok budżetowy a dochodami planowanymi na 
rok bazowy;

3) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miej-
sca po przecinku, współczynnik udziału różnicy 
obliczonej dla danego województwa, w sumie 
różnic, o której mowa w pkt 2;

4) współczynnik udziału, obliczony w sposób okre-
ślony w pkt 3, mnoży się przez wskaźnik 0,15 
i łączną kwotę części regionalnej subwencji ogól-
nej dla województw, o której mowa w ust. 1;

5) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 
4 jest wyższa od różnicy między dochodami 
województwa planowanymi na rok budżetowy 
a dochodami planowanymi na rok bazowy, to wy-
sokość należnej województwu kwoty jest równa 
tej różnicy, a nadwyżkę środków dzieli się mię-
dzy wszystkie województwa w sposób określony 
w ust. 11;

6) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 
4 jest niższa od różnicy między dochodami wo-
jewództwa planowanymi na rok budżetowy a do-
chodami planowanymi na rok bazowy, to wyso-
kość należnej województwu kwoty jest równa 
kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 4.

14. Planowane na rok bazowy dochody województwa oraz 
wpłaty, o których mowa w ust. 12, ustala się na podsta-
wie informacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2.

15. Część regionalna subwencji ogólnej dla danego wo-
jewództwa stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie 
z ust. 3, 5, 7, 11 i 13.

Art. 26.
1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji 

ogólnej z przeznaczeniem na dofi nansowanie:
1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych 

i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 
prawach powiatu;

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych 
o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 
2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez mi-
nistra właściwego do spraw transportu - w kwocie 
nie mniejszej niż w roku bazowym;

3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania dro-
gami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast 
na prawach powiatu.

2. Wysokość rezerwy, o której mowa w ust. 1, ustala się 
w kwocie nie mniejszej niż kwota rezerwy przyjęta 
w ustawie budżetowej na rok bazowy na dofi nanso-
wanie zadań, o których mowa w ust. 1, skorygowana 
w przypadku zmiany zakresu realizowanych zadań.

3. Rezerwą, o której mowa w ust. 1, dysponuje minister 
właściwy do spraw fi nansów publicznych w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po 
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zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu 
terytorialnego.

Art. 27.
Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszyst-
kich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie 
ustawa budżetowa.

Art. 28.

1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji 
ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu teryto-
rialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przy-
jęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygo-
wanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany reali-
zowanych zadań oświatowych.

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,6% na 
rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dyspo-
nuje minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek sa-
morządu terytorialnego.

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
następuje nie później niż do dnia 30 listopada każde-
go roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorial-
nego minister właściwy do spraw fi nansów publicz-
nych.

5.  Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część 
oświatową subwencji ogólnej między poszczególne 
jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę 
zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświa-
towych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem 
uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem 
przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodo-
stępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi 
oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form 
wychowania przedszkolnego - w sposób określony na 
podstawie ust. 6.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek 
samorządu terytorialnego, określa, w drodze roz-
porządzenia, sposób podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej między poszczególne jednost-
ki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 
w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek 
prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu za-
wodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych 
szkołach i placówkach.

Art. 29.

1. Gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150% 
wskaźnika Gg, dokonują wpłat do budżetu państwa, 
z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 
ogólnej dla gmin.

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę miesz-
kańców gminy przez kwotę wynoszącą:
1) 20% nadwyżki wskaźnika G ponad 150% wskaź-

nika Gg – dla gmin, w których wskaźnik G jest nie 
większy niż 200% wskaźnika Gg;

2) 10% wskaźnika Gg, powiększoną o 25% nad-
wyżki wskaźnika G ponad 200 % wskaźnika Gg 
– dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 
200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg;

3) 35% wskaźnika Gg, powiększoną o 30% nad-
wyżki wskaźnika G ponad 300% wskaźnika Gg 
– dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 
300% wskaźnika Gg.

Art. 30.

1. Powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% 
wskaźnika Pp, dokonują wpłat do budżetu państwa, 
z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 
ogólnej dla powiatów.

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę miesz-
kańców powiatu przez kwotę wynoszącą:
1) 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 110% wskaź-

nika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest 
nie większy niż 120% wskaźnika Pp;

2) 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95 % nadwyż-
ki wskaźnika P ponad 120% wskaźnika Pp – dla 
powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 
120% i nie większy niż 125% wskaźnika Pp;

3) 12,75% wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nad-
wyżki wskaźnika P ponad 125% wskaźnika Pp – 
dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy 
niż 125% wskaźnika Pp.

Art. 31.
1. Województwa, w których wskaźnik W jest większy od 

110% wskaźnika Ww, dokonują wpłat do budżetu pań-
stwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwen-
cji ogólnej dla województw.

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę miesz-
kańców województwa przez kwotę wynoszącą:
1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaź-

nika Ww - dla województw, w których wskaźnik 
W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww;

2) 48% wskaźnika Ww, powiększoną o 95% nad-
wyżki wskaźnika W ponad 170 % wskaźnika Ww 
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– dla województw, w których wskaźnik W jest 
większy niż 170% wskaźnika Ww.

Art. 32.

1. Podstawę do wyliczenia wskaźników G, Gg, P, Pp, 
W i Ww oraz kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 
pkt 3, stanowią dochody wykazane za rok poprzedza-
jący rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samo-
rządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania 
wynika z przepisów o fi nansach publicznych w zakre-
sie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem 
korekt złożonych do właściwych regionalnych izb ob-
rachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
bazowego.

2. Podstawę do wyliczenia kwot, o których mowa 
w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 25 
ust. 10, stanowią wydatki wykazane za rok poprzedza-
jący rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samo-
rządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania 
wynika z przepisów o fi nansach publicznych w zakre-
sie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem 
korekt złożonych do właściwych regionalnych izb ob-
rachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
bazowego.

3. W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji 
ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której mowa w art. 21a 
ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka 
samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku 
rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu 
żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży 
drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, a w przypadku innych podatków, sto-
sując do ich obliczenia górne granice stawek podat-
ków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które 
jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, 
zalicza się także skutki fi nansowe wynikające z zasto-
sowania, przewidzianych w przepisach prawa podat-
kowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych.

4. Przy wyliczaniu części równoważącej subwencji ogól-
nej dla gmin na rok budżetowy uwzględnia się gminy 
miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie, ujęte w rejestrze 
terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) - według stanu na dzień 
1 stycznia roku bazowego.

5. Do wyliczenia kwot subwencji ogólnej przyjmuje się 
dane o długości dróg powiatowych, dróg wojewódz-
kich i krajowych w miastach na prawach powiatu oraz 
powierzchni dróg wojewódzkich, zawarte w informa-
cji o sieci dróg publicznych, o której mowa w art. 18 
ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, 

Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, 
poz. 326), przekazane przez ministra właściwego do 
spraw transportu - według stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok bazowy.

Rozdział 5
Zasady i tryb przekazywania części 

subwencji ogólnej

Art. 33.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
informuje właściwe jednostki samorządu terytorial-
nego o:
1) rocznych planowanych kwotach części subwen-

cji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych 
w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowa-
nej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fi zycz-
nych – w terminie do dnia 15 października roku 
bazowego;

2) rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wy-
nikających z ustawy budżetowej, oraz o rocznych 
wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej – 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy bu-
dżetowej;

3) zmianach kwot części subwencji ogólnej w wyni-
ku podziału rezerwy tej części subwencji.

2. Jeżeli roczne kwoty części subwencji ogólnej dla po-
szczególnych jednostek samorządu terytorialnego, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały ustalone w innej 
wysokości niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
– minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
dokonuje rozliczenia środków należnych i przekaza-
nych:
1) w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od 

rat należnych – zwiększając kolejną ratę o kwo-
tę stanowiącą różnicę między kwotą należną za 
dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, a kwotą faktycznie 
przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku, gdy raty przekazane są większe od 
rat należnych – zmniejszając kolejną ratę o kwo-
tę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie 
przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotą należną za 
dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, a jeżeli różnica jest wyż-
sza od jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2 – wstrzymując 
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przekazywanie rat aż do zlikwidowania powstałej 
nadpłaty.

3. Pozostałe po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ust. 2 
raty części subwencji ogólnej wynoszą 1/12 kwot, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, a raty części oświato-
wej subwencji ogólnej - 1/13 (2/13 za marzec) kwoty, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Jeżeli roczne kwoty wpłat jednostek samorządu te-
rytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały 
ustalone w innej wysokości niż kwoty, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 – jednostka samorządu terytorialnego 
dokonuje rozliczenia środków należnych i przekazanych:
1) w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od 

rat należnych - zwiększając kolejną ratę o kwo-
tę stanowiącą różnicę między kwotą należną za 
dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, a kwotą faktycznie 
przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku, gdy raty przekazane są większe 
od należnych - zmniejszając kolejną ratę o kwo-
tę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie 
przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotą należną za 
dany okres ustaloną na podstawie kwot, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, a jeżeli różnica jest 
wyższa od jednej raty, ustalonej na podstawie 
kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - wstrzymując 
przekazywanie rat aż do zlikwidowania powstałej 
nadpłaty.

5. Pozostałe po dokonaniu rozliczenia zgodnie z ust. 4 
raty wpłat wynoszą 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1 
pkt 2.

Art. 34.

1. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
przekazuje właściwym jednostkom samorządu teryto-
rialnego:
1) część oświatową subwencji ogólnej, w dwuna-

stu ratach miesięcznych - w terminie do 25 dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty 
wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 
2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwen-
cji ogólnej;

2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, w dwu-
nastu ratach miesięcznych - w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca;

3) część równoważącą i regionalną subwencji ogól-
nej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie 
do 25 dnia każdego miesiąca.

2. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują od-
setki ustalone jak dla zaległości podatkowych od kwo-

ty subwencji nieprzekazanej w terminach określonych 
w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmia-
ny numeru rachunku bankowego do obsługi budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, jednostka sa-
morządu terytorialnego jest zobowiązana do przeka-
zania ministrowi właściwemu do spraw fi nansów pu-
blicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia 
rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji 
o nowym rachunku bankowym.

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni 
obowiązku, o którym mowa w ust. 3, i minister wła-
ściwy do spraw fi nansów publicznych przy przekazy-
waniu środków z tytułów, o których mowa w ust. 1, 
nie dotrzyma terminów określonych w tym przepisie 
- jednostce samorządu terytorialnego nie przysługują 
odsetki, o których mowa w ust. 2.

5. Dodatkowe opłaty związane z niedopełnieniem przez 
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązku, o któ-
rym mowa w ust. 3, pobierane przez bank prowadzący 
obsługę budżetu państwa obciążają jednostkę samo-
rządu terytorialnego, która niezwłocznie, bez wezwa-
nia, dokonuje zwrotu tych opłat.

Art. 35.

1. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat 
określonych w art. 29-31 na rachunek budżetu pań-
stwa w dwunastu równych ratach w terminie do 
15 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 91. Od 
kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki 
ustalone jak dla zaległości podatkowych.

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, mimo cią-
żącego na niej obowiązku, nie dokonała w terminie – 
w całości lub w części – wpłat określonych w art. 29-31, 
minister właściwy do spraw fi nansów publicznych wy-
daje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania 
z tytułu wpłat wraz z odsetkami ustalonymi jak dla za-
ległości podatkowych.

3. Do wpłat określonych w art. 29-31 stosuje się przepisy 
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Do wpłat określonych w art. 29-31 nie stosuje się prze-
pisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa dotyczących odraczania terminu płatności 
podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkłada-
nia na raty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, 
a także umarzania zaległości podatkowej oraz odsetek 
za zwłokę.

5. Do egzekucji wpłat określonych w art. 29-31 stosuje 
się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.
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Art. 36.
1. W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu 

terytorialnego część wyrównawcza, równoważąca lub 
regionalna subwencji ogólnej jest wyższa od należnej 
lub wpłata, o której mowa w art. 29-31, została ustalo-
na w kwocie niższej od należnej, minister właściwy do 
spraw fi nansów publicznych, w drodze decyzji:
1) zmniejsza o odpowiednie kwoty części subwencji 

ogólnej w zakresie subwencji na rok budżetowy 
oraz:
a) potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzy-

maną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia 
tej części subwencji, a jeżeli nienależnie 
otrzymana kwota jest wyższa od jednej 
raty - wstrzymuje przekazywanie rat, bądź 
gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyż-
sza od kwoty pozostałej do przekazania 
do końca roku budżetowego - wstrzymuje 
przekazywanie rat i zobowiązuje do zwrotu 
pozostałej części nienależnej kwoty części 
subwencji,

b) zobowiązuje do zapłaty odsetek, ustalo-
nych jak dla zaległości podatkowych, od 
nienależnie otrzymanej kwoty, wynikającej 
ze zmniejszenia tej części subwencji;

2) zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty części 
subwencji ogólnej wraz z odsetkami ustalonymi 
jak dla zaległości podatkowych, chyba że jed-
nostka ta dokonała wcześniej zwrotu nienależnie 
otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustalonymi 
jak dla zaległości podatkowych - w zakresie sub-
wencji za lata poprzedzające rok budżetowy;

3) zwiększa kwotę wpłat od jednostki samorządu te-
rytorialnego oraz zobowiązuje do zapłaty należnej 
kwoty wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zale-
głości podatkowych.

1a. Jeżeli nienależna kwota subwencji lub kwota zwięk-
szenia wpłat, o których mowa w ust. 1, jest niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 
rok budżetowy, minister właściwy do spraw fi nansów 
publicznych nie dokonuje czynności, o których mowa 
w ust. 1.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natych-
miastowemu wykonaniu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1, minister właściwy 
do spraw fi nansów publicznych zawiadamia właściwą 
regionalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty 
części subwencji ogólnej dla jednostki samorządu te-
rytorialnego lub zwiększeniu kwoty jej wpłat.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzyskane 
nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
ustalone:

1) na rok budżetowy - podlegają zwrotowi do bu-
dżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną 
dla jednostek samorządu terytorialnego, którą 
dysponuje minister właściwy do spraw fi nansów 
publicznych w porozumieniu z reprezentacją jed-
nostek samorządu terytorialnego;

2) za lata poprzedzające rok budżetowy - podlegają 
zwrotowi do budżetu państwa i stanowią wydatek 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podlegają wpła-
cie do budżetu państwa.

6. Odsetki od kwot, o których mowa w ust. 1, jednostka 
samorządu terytorialnego nalicza:
1) od dnia następnego po dniu, w którym obcią-

żono rachunek bankowy budżetu państwa na 
podstawie polecenia przelewu z tytułu każdej 
kolejnej zawyżonej raty odpowiedniej części sub-
wencji ogólnej, a w przypadku wpłat określonych 
w art. 29-31 - od dnia następnego po dniu, w któ-
rym wpłata powinna być dokonana w prawidłowej 
wysokości;

2) do dnia:
a) zwrotu na rachunek budżetu państwa nie-

należnej kwoty lub
b) potrącenia nienależnej kwoty, lub
c) obciążenia rachunku gminy na podstawie 

polecenia przelewu z tytułu wpłaty.
7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, z przyczyn 

od siebie niezależnych, otrzymała część wyrównaw-
czą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, 
w kwocie wyższej od należnej lub dokonała wpłat okre-
ślonych w art. 29-31, w kwocie niższej od należnej, nie 
nalicza się odsetek, o których mowa w ust. 1.

7a. Jeżeli podstawą do wydania decyzji, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, są korekty sprawozdań jednostek sa-
morządu terytorialnego, których obowiązek sporzą-
dzania wynika z przepisów o fi nansach publicznych 
w zakresie sprawozdawczości budżetowej, złożone do 
właściwych regionalnych izb obrachunkowych po dniu 
30 czerwca roku bazowego, ale przed dniem ogłosze-
nia ustawy budżetowej - nie nalicza się odsetek, o któ-
rych mowa w ust. 1.

8. Decyzja o zwrocie nienależnej kwoty części subwencji 
ogólnej nie może być wydana po upływie 5 lat, licząc 
od końca roku budżetowego, za który sporządzono 
sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samo-
rządu terytorialnego, zawierające dane stanowiące 
podstawę do wyliczenia subwencji.

9. Decyzja zwiększająca kwotę wpłat od jednostki samo-
rządu terytorialnego nie może być wydana po upływie 
5 lat, licząc od końca roku budżetowego, za który spo-
rządzono sprawozdanie z wykonania budżetu jednost-
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ki samorządu terytorialnego, zawierające dane stano-
wiące podstawę do wyliczenia wpłat.

10. W przypadku stwierdzenia, że jednostka samorządu 
terytorialnego otrzymała część wyrównawczą, równo-
ważącą lub regionalną subwencji ogólnej, w kwocie 
niższej od należnej lub dokonała wpłat określonych 
art. 29-31, w kwocie wyższej od należnej - jednostce 
tej nie przysługuje zwiększenie odpowiedniej części 
subwencji ogólnej lub zmniejszenie wpłat.

Art. 37.

1. W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu 
terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej jest 
wyższa od należnej, minister właściwy do spraw fi nan-
sów publicznych, w drodze decyzji:
1) zmniejsza o odpowiednią kwotę część oświatową 

subwencji ogólnej w zakresie subwencji na rok 
budżetowy oraz potrąca z kolejnej raty nienależ-
nie otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia 
tej części subwencji, a jeżeli nienależnie otrzyma-
na kwota jest wyższa od jednej raty – wstrzymuje 
przekazywanie rat, bądź gdy nienależnie otrzy-
mana kwota jest wyższa od kwoty pozostałej 
do przekazania do końca roku budżetowego – 
wstrzymuje przekazywanie rat i zobowiązuje do 
zwrotu pozostałej części nienależnej kwoty części 
subwencji;

2) zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej czę-
ści subwencji, chyba że jednostka ta dokonała 
wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot 
– w zakresie subwencji za lata poprzedzające rok 
budżetowy.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natych-
miastowemu wykonaniu.

1b. Jeżeli nienależna kwota części oświatowej subwencji 
ogólnej, o której mowa w ust. 1, jest niższa od minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na rok bu-
dżetowy, minister właściwy do spraw fi nansów publicz-
nych nie dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

2. W przypadku określonym w ust. 1, minister właściwy 
do spraw fi nansów publicznych zawiadamia właściwą 
regionalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki sa-
morządu terytorialnego.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzyskane nienależnie 
przez jednostkę samorządu terytorialnego:
1) ustalone na rok budżetowy – podlegają zwrotowi 

do budżetu państwa i zwiększają kwotę rezerwy, 
o której mowa w art. 28 ust. 2;

2) za lata poprzedzające rok budżetowy – podlegają 
zwrotowi do budżetu państwa i stanowią wydatek 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Jeżeli w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządze-
nia wynika z odrębnych przepisów, zostały podane nie-
prawdziwe dane i jednostka samorządu terytorialnego 
otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwo-
cie niższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje 
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

5. Przepis art. 36 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 38.

1. O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do niena-
leżnie otrzymanych przez jednostki samorządu tery-
torialnego kwot części subwencji ogólnej stosuje się 
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 57 tej 
ustawy oraz:
1) art. 55 § 2 i rozdziału 7a tej ustawy w odniesieniu 

do nienależnie otrzymanych w roku budżetowym 
kwot części wyrównawczej, równoważącej lub re-
gionalnej subwencji ogólnej wraz z odsetkami;

2) rozdziału 6 i 7a tej ustawy w odniesieniu do nie-
należnie otrzymanych w roku budżetowym kwot 
części oświatowej subwencji ogólnej;

3) rozdziału 6 i art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy w od-
niesieniu do nienależnie otrzymanych w latach 
poprzedzających rok budżetowy kwot części 
oświatowej subwencji ogólnej;

4) art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy w odniesieniu do nie-
należnie otrzymanych w latach poprzedzających 
rok budżetowy kwot części wyrównawczej, rów-
noważącej lub regionalnej subwencji ogólnej wraz 
z odsetkami.

2. Przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa kompetencje organu 
podatkowego wykonuje minister właściwy do spraw 
fi nansów publicznych.

Rozdział 6
Zasady i tryb ustalania kwot części subwencji 

ogólnej, udziałów we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fi zycznych i wpłat dla 
nowych jednostek samorządu terytorialnego

Art. 39.
1. Części subwencji ogólnej dla nowych jednostek sa-

morządu terytorialnego i wpłaty od nowych jednostek 
samorządu terytorialnego oblicza się w następujący 
sposób:
1) kwoty części wyrównawczej, równoważącej i re-

gionalnej subwencji ogólnej i kwoty wpłat, obliczo-
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ne na rok budżetowy dla wszystkich, istniejących 
w roku poprzedzającym rok bazowy, jednostek 
samorządu terytorialnego, leżących na obszarze 
dzielonych jednostek samorządu terytorialnego, 
dzieli się między nowe jednostki samorządu te-
rytorialnego proporcjonalnie do liczby ich miesz-
kańców, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok bazowy, z uwzględnieniem 
zmian w podziale administracyjnym kraju wpro-
wadzonych po dniu 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok bazowy;

2) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, 
obliczone na rok budżetowy dla wszystkich, ist-
niejących w roku poprzedzającym rok bazowy, 
jednostek samorządu terytorialnego, leżących 
na obszarze dzielonych jednostek samorządu te-
rytorialnego, oblicza się dzieląc kwoty tej części 
subwencji, obliczonej zgodnie z art. 28, między 
nowe jednostki samorządu terytorialnego, pro-
porcjonalnie do zakresu zadań oświatowych.

1a. Podziałowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podle-
gają kwoty części subwencji, o których mowa w art. 33 
ust. 1 pkt 2.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fi zycznych, zaplanowany na rok budżetowy dla 
wszystkich, istniejących w roku poprzedzającym rok 
bazowy, jednostek samorządu terytorialnego, leżących 
na obszarze dzielonych jednostek samorządu teryto-
rialnego, dzieli się między nowe jednostki samorządu 
terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich mieszkań-
ców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprze-
dzającego rok bazowy, z uwzględnieniem zmian w po-
dziale administracyjnym kraju wprowadzonych po dniu 
31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

3. W przypadku połączenia jednostek samorządu teryto-
rialnego, kwoty części subwencji ogólnej i wpłat oraz 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fi zycznych dla nowej jednostki samorządu teryto-
rialnego ustala się jako sumy tych kwot ustalonych dla 
łączonych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 40.

1. Nowe jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 
jednego miesiąca od dnia podjęcia decyzji o podziale, 
w drodze uchwał podjętych przez organy stanowiące 
wszystkich zainteresowanych jednostek samorzą-
du terytorialnego, mogą uzgodnić inny, niż określony 
w art. 39, sposób podziału ostatecznych kwot części 
subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fi zycz-
nych.

2. Ustalenie nowego podziału części subwencji ogólnej, 
wpłat oraz udziału we wpływach z podatku dochodo-

wego od osób fi zycznych następuje w terminie jednego 
miesiąca od dnia otrzymania przez ministra właściwe-
go do spraw fi nansów publicznych uchwał, o których 
mowa w ust. 1.

Art. 41.

1. Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub 
więcej gmin, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fi zycznych, określony w art. 4 ust. 2, w okresie 
5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następują-
cego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, 
jest zwiększony o pięć punktów procentowych.

2.  Dla powiatu powstałego w wyniku połączenia dwóch lub 
więcej powiatów, w drodze zgodnych uchwał, wskaź-
nik udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fi zycznych, określony w art. 5 ust. 2, w okresie 
5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następują-
cego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, 
jest zwiększony o pięć punktów procentowych.

3.  Dochody z tytułu zwiększonych udziałów, o których 
mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się do dochodów podat-
kowych w rozumieniu niniejszej ustawy.

Rozdział 7
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Art. 42.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać 
dotacje z budżetu państwa na dofi nansowanie zadań 
własnych objętych kontraktem wojewódzkim, o którym 
mowa w przepisach o rozwoju regionalnym.

2. Oprócz dotacji, o których mowa w ust. 1, jednostki 
samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje 
celowe z budżetu państwa na dofi nansowanie zadań 
własnych:
1) (uchylony);
2) z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek 

oświatowych;
3) związanych z inicjatywami wspierania edukacji na 

obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc 
materialną dla młodzieży wiejskiej;

4) związanych z wdrażaniem reformy systemu 
oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych 
oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego;

5) realizowanych w celu zagospodarowania nieru-
chomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk 
Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce sa-
morządu terytorialnego na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przeję-
tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, 
poz. 363, z późn. zm.);

5a) związanych z budową i remontami obiektów spor-
towych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób nie-
pełnosprawnych;

5b) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów 
dróg powiatowych i gminnych;

6) o których mowa w odrębnych przepisach - na za-
sadach w nich określonych.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofi nansowanie zadań, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być udzielane do 
wysokości 50% planowanych wydatków jednostki sa-
morządu terytorialnego na realizację danego zadania, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, która otrzy-
mała dotację określoną w ust. 2 pkt 2, nie przezna-
czyła w danym roku budżetowym na realizację zadania 
objętego dofi nansowaniem, środków własnych w wy-
sokości co najmniej 50% planowanych wydatków na 
jego realizację, jest obowiązana zwrócić kwotę dota-
cji w wysokości ustalonej jako różnica między kwotą 
otrzymanej dotacji a wysokością wydatków poniesio-
nych ze środków własnych.

5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której 
mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na zasadach określo-
nych w przepisach o fi nansach publicznych.

6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, 
na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister wła-
ściwy do spraw oświaty i wychowania.

7. Minister właściwy do spraw kultury fi zycznej i sportu 
dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 
pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu tery-
torialnego.

8. Minister właściwy do spraw kultury fi zycznej i sportu 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofi nansowaniem 
z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania do-
tacji na te zadania, uwzględniając w szczególności 
znaczenie i charakter zadań związanych z budową i re-
montami obiektów sportowych oraz rozwijaniem spor-
tu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży a także 
sportu osób niepełnosprawnych.

9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 2 
pkt 5b.

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji z budże-
tu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, 
uwzględniając konieczność efektywnego wykorzysta-

nia oraz rozliczenia przez jednostki samorządu teryto-
rialnego otrzymanych w formie dotacji środków budże-
towych oraz zabezpieczenie przez te jednostki udziału 
własnych środków w planowanych inwestycjach, a tak-
że zachowanie dyscypliny fi nansów publicznych.

Art. 43.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymy-
wać dotacje na zadania objęte mecenatem państwa 
w dziedzinie kultury, w szczególności na dofi nansowa-
nie programów realizowanych przez instytucje fi lmowe 
i instytucje kultury, przejęte przez jednostki samorządu 
terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
zakres zadań objętych mecenatem państwa w dzie-
dzinie kultury, wykonywanych przez instytucje filmo-
we i instytucje kultury, których organizatorem jest 
jednostka samorządu terytorialnego, w tym zadań 
objętych programami realizowanymi przez instytu-
cje filmowe i instytucje kultury, które zostały przeję-
te przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 
1 stycznia 1999 r., a także sposób i tryb udzielania 
dotacji na te zadania.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, 
Rada Ministrów uwzględnia w szczególności znaczenie 
zadań lub programów dla realizowanej polityki kultu-
ralnej państwa, charakter zadań objętych mecenatem 
państwa i zadań realizowanych w ramach programów 
oraz sytuację fi nansową jednostki samorządu teryto-
rialnego i instytucji kultury oraz instytucji fi lmowej.

Art. 44.

Środki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, są prze-
kazywane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie 
międzynarodowej lub w umowie z przekazującym środki 
albo z innymi procedurami obowiązującymi przy ich wy-
korzystaniu.

Art. 45.

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania 
z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień za-
wartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od 
tych organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z za-
wartego porozumienia.

Art. 46.

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania 
z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorial-
nego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, 
otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wy-
nikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej.
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Art. 47.
1. Jednostka samorządu terytorialnego może udzie-

lać dotacji innym jednostkom samorządu teryto-
rialnego na dofinansowanie realizowanych przez 
nie zadań.

2. Wysokość dofi nansowania określa, w drodze uchwały, 
organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialne-
go, która udziela dotacji.

Art. 48.
Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na re-
alizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań na 
mocy porozumień, o których mowa w art. 45 i 46, określają 
te porozumienia.

Art. 49.
1. Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca za-

dania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu 
państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej 
realizację tych zadań.

2. Na realizację zadań wykonywanych przez stra-
że i inspekcje, o których mowa w ustawie z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, po-
wiat otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa 
w wysokości zapewniającej ich realizację przez te 
straże i inspekcje.

3. Kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, 
ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budże-
cie państwa do określania wydatków podobnego 
rodzaju.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, są przeka-
zywane przez wojewodów, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej, na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach.

5. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być 
przekazywane w sposób umożliwiający pełne i termi-
nowe wykonanie zlecanych zadań.

6. W przypadku niedotrzymania warunku określonego 
w ust. 5, jednostce samorządu terytorialnego przysłu-
guje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz 
z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości 
podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Art. 50.

Podziału dotacji celowych, o których mowa w art. 49 ust. 1, 
na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dla 
gmin i powiatów dokonuje wojewoda, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej.

Art. 50a.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego de-
cyduje o przeznaczeniu dotacji, otrzymanych z budżetu 
państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących 
zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określo-
nych w tych przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty 
utraconych dochodów własnych.

Art. 51.

Z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednost-
kom samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację 
zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwa-
niem skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem 
skutków innych klęsk żywiołowych.

Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 52–70. 

 (pominięte).

Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 71–101. 

 (pominięte).

Art. 102.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z tym 
że art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 55, art. 69 
pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99 i art. 100 wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia.
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DZIAŁ III
Zobowiązania podatkowe

Rozdział 1
Powstawanie zobowiązania podatkowego

Art. 21. 

§ 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:
1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatko-

wa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustala-

jącej wysokość tego zobowiązania.
§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na po-

datnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiąza-
nie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 
pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem 
do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy 
stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obo-
wiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, 
nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania 
podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, or-
gan podatkowy wydaje decyzję, w której określa wy-
sokość zobowiązania podatkowego.

§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podat-
kowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozu-
mieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest 
inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wy-
daje decyzję, w której określa prawidłową wysokość 
zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego 
nad należnym.

§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje się odpowiednio, gdy 
podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki 
na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, 
a obowiązku tego nie wykonał w całości lub w części.

§ 5. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na po-
datnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zo-

bowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, 
ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, 
chyba że przepisy szczególne przewidują inny spo-
sób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego 
albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, 
że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na 
wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne 
ze stanem faktycznym.

Art. 21a.

Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, 
której warunkiem, określonym w odrębnych przepisach, 
jest brak zaległości podatkowych, może złożyć wniosek do 
właściwego organu podatkowego o przeprowadzenie po-
stępowania podatkowego. Do wydania decyzji określającej 
wysokość zobowiązania podatkowego przepis art. 21 § 3 
stosuje się odpowiednio.

Art. 21b. 
Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy 
stwierdzi, że:

1) wysokość dochodu jest inna niż wykazana w de-
klaracji, a osiągnięty dochód nie powoduje po-
wstania zobowiązania podatkowego,

2) w deklaracji została wykazana strata, a osiągnię-
to dochód w wysokości niepowodującej powsta-
nia zobowiązania podatkowego

– organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wyso-
kość tego dochodu.

Art. 22. 

§ 1. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uza-
sadnionych interesem publicznym lub ważnym intere-
sem podatników:
1) zaniechać w całości lub w części poboru podat-

ków, określając rodzaj podatku, okres, w którym 
następuje zaniechanie, i grupy podatników, któ-
rych dotyczy zaniechanie;

2) zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku 
pobierania podatków lub zaliczek na podatki 

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

(Wybór przepisów)
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oraz określić termin wpłacenia podatku i wyni-
kające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne 
podatników, chyba że podatnik jest obowiązany 
do dokonania rocznego lub innego okresowego 
rozliczenia tego podatku.

§ 1a. Rozporządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczą-
ce zaniechania poboru podatku od podatników pro-
wadzących działalność gospodarczą, którzy w wyniku 
zaniechania poboru podatku staną się benefi cjentami 
pomocy w rozumieniu przepisów o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stano-
wiące pomoc publiczną, zawiera program pomocowy, 
określający przeznaczenie i warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej.

§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwol-
nić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli:
1) pobranie podatku zagraża ważnym interesom po-

datnika, a w szczególności jego egzystencji, lub
2) podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek 

byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do po-
datku należnego za rok podatkowy lub inny okres 
rozliczeniowy.

§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może 
ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podat-
nik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według 
zasad określonych w ustawach podatkowych były-
by niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku 
należnego od dochodu przewidywanego na dany rok 
podatkowy.

§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).
§ 5. W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ 

podatkowy określa termin wpłacenia przez podatnika 
podatku lub zaliczki na podatek, chyba że podatnik 
jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego 
okresowego rozliczenia tego podatku.

§ 6. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczo-
wą organów podatkowych w sprawach wymienionych 
w § 2 i 2a.

Art. 23. 

§ 1. Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania 
w drodze oszacowania, jeżeli:
1) brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych 

niezbędnych do jej określenia lub
2) dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwa-

lają na określenie podstawy opodatkowania, lub
3) podatnik naruszył warunki uprawniające do 

korzystania ze zryczałtowanej formy opodatko-
wania.

§ 2. Organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy 
opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane 
wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowo-
dami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na 
określenie podstawy opodatkowania.

§ 3. Podstawę opodatkowania określa się w drodze osza-
cowania, stosując następujące metody:
1) porównawczą wewnętrzną – polegającą na po-

równaniu wysokości obrotów w tym samym 
przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w któ-
rych znana jest wysokość obrotu;

2) porównawczą zewnętrzną – polegającą na porów-
naniu wysokości obrotów w innych przedsiębior-
stwach prowadzących działalność o podobnym 
zakresie i w podobnych warunkach;

3) remanentową – polegającą na porównaniu war-
tości majątku przedsiębiorstwa na początku i na 
końcu okresu, z uwzględnieniem wskaźnika szyb-
kości obrotu;

4) produkcyjną – polegającą na ustaleniu zdolności 
produkcyjnej przedsiębiorstwa;

5) kosztową – polegającą na ustaleniu wysokości 
obrotu na podstawie wysokości kosztów ponie-
sionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnie-
niem wskaźnika udziałów tych kosztów w obro-
cie;

6) udziału dochodu w obrocie – polegającą na 
ustaleniu wysokości dochodów ze sprzeda-
ży określonych towarów i wykonywania okre-
ślonych usług, z uwzględnieniem wysokości 
udziału tej sprzedaży (wykonanych usług) 
w całym obrocie.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie 
można zastosować metod, o których mowa w § 3, or-
gan podatkowy może w inny sposób oszacować pod-
stawę opodatkowania.

§ 5. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszaco-
wania powinno zmierzać do określenia jej w wysokości 
zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. 
Organ podatkowy, określając podstawę opodatkowa-
nia w drodze oszacowania, uzasadnia wybór metody 
oszacowania.

Art. 23a. 
Jeżeli podstawa opodatkowania została określona w dro-
dze oszacowania, a podatnik jest zobowiązany do wpłaty 
zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość 
zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania 
została oszacowana, proporcjonalnie do wysokości zo-
bowiązania podatkowego za cały rok podatkowy lub inny 
okres rozliczeniowy. Przepis art. 53a stosuje się odpo-
wiednio.
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Art. 24. 

Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty 
poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podat-
kowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklara-
cji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej 
straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a po-
niesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.

Art. 24a. 

 (uchylony).

Art. 24b.  
(uchylony).

Art. 25.

 (uchylony).

Rozdział 2
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta

Art. 26. 
Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające 
ze zobowiązań podatkowych podatki.

Art. 26a.  
§ 1. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu za-

niżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy 
opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 
13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - do wysokości zaliczki, 
do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, nie stosuje się 
przepisu art. 30 § 5.

Art. 27. 
(uchylony).

Art. 28.

§ 1. Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane 
wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania po-
datków na rzecz budżetu państwa. 

§ 2. W razie stwierdzenia, że płatnik lub inkasent pobrał 
wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej 
od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwro-
cie nienależnego wynagrodzenia.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia 

płatników i inkasentów pobierających podatki na 
rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobra-
nych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodze-
nia;

2) szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymane-
go wynagrodzenia w razie pobrania przez płatni-
ka lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub 
raty podatku nienależnie lub w wysokości wyższej 
od należnej.

§ 4. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa 
może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inka-
sentów z tytułu poboru podatków stanowiących do-
chody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub wo-
jewództwa.

Art. 29. 

§ 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeń-
skim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obej-
muje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny 
podatnika i jego małżonka.

§ 2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub 
ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zo-
bowiązań podatkowych powstałych przed dniem:
1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu 

ustawowej wspólności majątkowej;
2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym 

orzeczeniem sądu;
3) ustania wspólności majątkowej w przypadku 

ubezwłasnowolnienia małżonka;
4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separa-

cji.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatnika 

oraz inkasenta.

Art. 30. 
§ 1. Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych 

w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub poda-
tek pobrany a niewpłacony.

§ 2. Inkasent, który nie wykonał obowiązków określonych 
w art. 9, odpowiada za podatek pobrany a niewpłaco-
ny.

§ 3. Płatnik lub inkasent odpowiada za należności wymie-
nione w § 1 lub 2 całym swoim majątkiem.

§ 4. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy 
stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1 lub 2, organ 
ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej 
płatnika lub inkasenta, w której określa wysokość na-
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leżności z tytułu niepobranego lub pobranego, a nie-
wpłaconego podatku.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli odrębne prze-
pisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został 
pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach or-
gan podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności 
podatnika.

§ 6. Decyzję, o której mowa w § 4 i 5, organ podatkowy 
może wydać również po zakończeniu roku podatkowe-
go lub innego okresu rozliczeniowego.

Art. 31. 
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, 
są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków 
należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe 
wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a tak-
że zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu 
imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy 
dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierw-
szej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Art. 32. 
§ 1. Płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać 

dokumenty związane z poborem lub inkasem po-
datków do czasu upływu terminu przedawnienia 
zobowiązania płatnika lub inkasenta.

§ 1a. W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobo-
wości prawnej podmiot dokonujący likwidacji lub 
rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ 
podatkowy, nie później niż w ostatnim dniu istnie-
nia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
niemającej osobowości prawnej, o miejscu prze-
chowywania dokumentów związanych z poborem 
lub inkasem podatku.

§ 2. Po upływie okresu, o którym mowa w § 1, płatnicy 
i inkasenci obowiązani są przekazać podatnikom 
dokumenty związane z poborem lub inkasem po-
datku; dokumenty podlegają zniszczeniu, jeżeli 
przekazanie ich podatnikowi jest niemożliwe.

Rozdział 3
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań 

podatkowych

Art. 33. 
§ 1.  Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatno-

ści może być zabezpieczone na majątku podatnika, 

a w przypadku osób pozostających w związku mał-
żeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi 
uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, 
a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza 
wymagalnych zobowiązań o charakterze publiczno-
prawnym lub dokonuje czynności polegających na 
zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić 
egzekucję. W przypadku zabezpieczenia na majątku 
wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się 
odpowiednio.

§ 2. Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych 
w § 1 można dokonać również w toku postępowania 
podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wyda-
niem decyzji:
1) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowe-

go;
2) określającej wysokość zobowiązania podatkowe-

go;

3) określającej wysokość zwrotu podatku.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpiecze-

niu, z zastrzeżeniem art. 54 § 1 pkt 1, podlega również 
kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania 
na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy 
na podstawie posiadanych danych co do wysokości 
podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabez-
pieczeniu:
1) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, 

jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem 
decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego 
oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od 
tego zobowiązania na dzień wydania decyzji 
o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie nastę-
puje przed wydaniem decyzji, o której mowa 
w § 2 pkt 2.

§ 5. (uchylony).

Art. 33a.

 § 1. Decyzja o zabezpieczeniu wygasa:
1) po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowe-
go;

2) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość 
zobowiązania podatkowego;

3) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość 
zwrotu podatku.

§ 2. Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza 
zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.
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Art. 33b. 
Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia 
na majątku:

1) płatnika lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu 
wygasa z dniem doręczenia decyzji o odpowie-
dzialności podatkowej;

2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po 
doręczeniu im decyzji orzekającej o odpowiedzial-
ności podatkowej za zaległości podatkowe spół-
ki lub innej osoby prawnej, jeżeli zachodzi uza-
sadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie 
przez spółkę lub inną osobę prawną wykonane, 
a w szczególności gdy spółka lub inna osoba 
prawna trwale nie uiszcza wymagalnych zobo-
wiązań o charakterze publicznoprawnym lub 
dokonuje czynności polegających na zbywaniu 
majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić eg-
zekucję; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy 
egzekucja z majątku podatnika okazała się w ca-
łości albo w części bezskuteczna.

Art. 33c. 
§ 1. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz art. 33a § 1 

pkt 2 stosuje się odpowiednio do decyzji określa-
jącej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa 
w art. 53a.

§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a 
§ 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje się odpowiednio do 
zaległości, o których mowa w art. 52 § 1.

Art. 33d.  
§ 1. Zabezpieczenie wykonania decyzji nakładającej obo-

wiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub 
wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, o którym mowa 
w art. 33, następuje w trybie przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji albo w formie okre-
ślonej w § 2.

§ 2. Zabezpieczenie wykonania decyzji następuje przez 
przyjęcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, 
zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikające-
go z tej decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wy-

stawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów 

wartościowych emitowanych przez Skarb Pań-
stwa lub Narodowy Bank Polski - według ich war-
tości nominalnej;

6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu 
podatkowego;

7) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia orga-
nu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, 
do wyłącznego dysponowania środkami pienięż-
nymi zgromadzonymi na rachunku lokaty termi-
nowej.

§ 3. W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie 
określonej w § 2 zabezpieczenie w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w za-
kresie objętym tym wnioskiem, może nastąpić po wy-
daniu postanowienia o odmowie przyjęcia zabezpie-
czenia.

§ 4. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie w formie określo-
nej w § 2 złożono po ustanowieniu zabezpieczenia 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, zakres zabezpieczenia ustanowione-
go w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji uchyla się lub zmienia, w zakresie przy-
jętego zabezpieczenia.

Art. 33e.  
Gwarantem lub poręczycielem może być osoba wpisana do 
wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 
19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 
i Nr 273, poz. 2703).

Art. 33f.  
§ 1. Strona może dowolnie wybrać formę lub formy zabez-

pieczenia, o których mowa w art. 33d § 2.
§ 2. W przypadku przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa 

w art. 33d § 2, strona może wystąpić o przedłużenie 
terminu przyjętego zabezpieczenia.

Art. 33g.  
W sprawie przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 
33d § 2, lub przedłużenia terminu przyjętego zabezpiecze-
nia, o którym mowa w art. 33f § 2, wydaje się postanowie-
nie, na które przysługuje zażalenie.

Art. 34. 

§ 1. Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorial-
nego przysługuje hipoteka na wszystkich nierucho-
mościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy 
prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań 
podatkowych powstałych w sposób przewidziany 
w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podat-
kowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz 
odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana dalej „hi-
poteką przymusową”.
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§ 2. W zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących 
dochód jednostki samorządu terytorialnego pobiera-
nych przez urzędy skarbowe wniosek o wpis hipoteki 
przymusowej do sądu składa właściwy naczelnik urzę-
du skarbowego.

§ 3. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:
1) część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi 

udział podatnika;
2) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwła-

sności łącznej podatnika i jego małżonka;
3) nieruchomość stanowiąca przedmiot współ-

własności łącznej wspólników spółki cywilnej 
lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca 
udział wspólników spółki cywilnej – z tytułu zale-
głości podatkowych spółki.

§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest również:
1) użytkowanie wieczyste;
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego;
3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
4) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej;

5) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
§ 5. Do hipotek określonych w § 3 i 4 stosuje się od-

powiednio przepisy dotyczące hipoteki na nierucho-
mości.

§ 6. Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do należno-
ści przypadających od płatnika, inkasenta, następcy 
prawnego lub osób trzecich.

Art. 35. 
§ 1. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpi-

su do księgi wieczystej, z zastrzeżeniem art. 38 § 2.

§ 2. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest:

1) doręczona decyzja:
a) ustalająca wysokość zobowiązania podat-

kowego,
b) określająca wysokość zobowiązania podat-

kowego,
c) określająca wysokość odsetek za zwłokę,
d) o odpowiedzialności podatkowej płatnika 

lub inkasenta,
e) o odpowiedzialności podatkowej osoby 

trzeciej,
f) o odpowiedzialności spadkobiercy,
g) określająca wysokość zwrotu podatku;

2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpiecze-
nia, jeżeli może być wystawione, na podstawie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-

ministracji bez wydawania decyzji, o której mowa 
w pkt 1.

§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej do-
konuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu po-
datkowego.

Art. 36.  

(uchylony).

Art. 37.

(uchylony).

Art. 38. 

§ 1. Organy podatkowe mogą występować z wnioskiem 
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości podat-
nika, płatnika, inkasenta, następców prawnych oraz 
osób trzecich odpowiadających za zaległości podatko-
we.

§ 2. Jeżeli przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada 
księgi wieczystej, zabezpieczenie zobowiązań po-
datkowych dokonywane jest przez złożenie wniosku 
o wpis do zbioru dokumentów.

Art. 39.  
§ 1. W toku postępowania podatkowego lub kontroli podat-

kowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewyko-
nania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy 
wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do 
złożenia oświadczenia o:
1) nieruchomościach oraz prawach majątkowych, 

które mogą być przedmiotem hipoteki przymuso-
wej;

2) rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach 
majątkowych, które mogą być przedmiotem za-
stawu skarbowego.

§ 2. Strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia 
oświadczenia.

§ 3. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za fałszywe zeznania. Odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie 
szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych 
albo podanie wartości nieodpowiadającej rzeczywistej 
wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

§ 4. Organ podatkowy jest obowiązany uprzedzić osobę 
wezwaną o prawie odmowy złożenia tego oświadcze-
nia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe ze-
znania.

§ 5. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
w celu zapewnienia jednolitości składanych oświad-
czeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formula-
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rza oświadczenia, o którym mowa w § 1, uwzględnia-
jąc:
1) dane identyfi kujące osobę składającą oświadcze-

nie;
2) rodzaj, miejsce położenia i powierzchnię nie-

ruchomości, rodzaj prawa majątkowego, które 
może być przedmiotem hipoteki przymusowej, 
miejsce położenia rzeczy, w stosunku do któ-
rej przysługuje prawo majątkowe, numer księgi 
wieczystej lub zbioru dokumentów i oznaczenie 
sądu właściwego do prowadzenia księgi wie-
czystej lub zbioru dokumentów, stan prawny 
nieruchomości wraz z ewentualnymi obciąże-
niami oraz szacunkową wartość nieruchomości 
lub praw;

3) rodzaj rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw 
majątkowych, które mogą być przedmiotem za-
stawu skarbowego, dane identyfi kujące te rzeczy 
lub prawa, ich stan prawny wraz z ewentualnymi 
obciążeniami oraz szacunkową wartość rzeczy 
ruchomych lub praw.

Art. 40. 

(uchylony).

Art. 41. 

§ 1. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu teryto-
rialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powsta-
łych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, 
a także z tytułu zaległości podatkowych stanowią-
cych ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych za-
ległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich 
będących własnością podatnika oraz stanowiących 
współwłasność łączną podatnika i jego małżon-
ka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach 
majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy 
lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co 
najmniej 10.000 zł*, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy 
lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz 
mogące być przedmiotem hipoteki.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należności 
przypadających od płatników lub inkasentów, następ-
ców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za 
zaległości podatkowe.

Art. 42. 

§ 1. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru 
zastawów skarbowych.

§ 2. Zastaw skarbowy wpisany wcześniej ma pierwszeń-
stwo przed zastawem skarbowym wpisanym póź-
niej.

§ 3. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowe-
go właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo 
przed jego wierzycielami osobistymi, z zastrzeżeniem 
§ 4.

§ 4. W przypadku gdy rzecz ruchoma lub prawo majątkowe 
zostały obciążone zastawem ujawnionym w innym re-
jestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, 
zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed 
zastawem wpisanym później.

§ 5. Zastaw skarbowy wygasa:
1) z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania 

podatkowego albo
2) z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów 

skarbowych, albo
3) z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu za-

stawu.
§ 6. O dokonaniu wpisu oraz wykreśleniu zastawu skar-

bowego naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia 
podatnika, płatnika lub inkasenta, następcę prawnego 
lub osobę trzecią odpowiadającą za zaległości podat-
kowe, z zastrzeżeniem art. 42a § 2.

§ 7. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego na-
stępuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji.

Art. 42a. 
§ 1. Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych 

następuje, jeżeli rzecz lub prawo obciążone zastawem 
skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowiły 
własności podatnika, płatnika, inkasenta, następcy 
prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za za-
ległości podatkowe. Wniosek o wykreślenie wpisu 
składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym osoba 
powołująca się na swoje prawo własności powzięła 
wiadomość o ustanowieniu zastawu.

§ 2. W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru zastawów 
skarbowych w przypadku określonym w § 1 wydaje się 
decyzję.

Art. 43. 
§ 1. Rejestry zastawów skarbowych prowadzone są przez 

naczelników urzędów skarbowych.
§ 2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi mi-

nister właściwy do spraw fi nansów publicznych.

* Z dniem 1 stycznia 2010 r. występująca w art. 41 §1 kwota 
została podwyższona do 11.300 zł, zgodnie z obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wy-
sokości kwoty wymienionej w art. 41 §1 ustawy – Ordynacja 
podatkowa (M.P. Nr 53, poz. 749).
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Art. 44. 

§ 1. Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany 
jest na podstawie doręczonej decyzji:
1) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowe-

go;
2) określającej wysokość zobowiązania podatkowe-

go;
3) określającej wysokość odsetek za zwłokę;
4) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub in-

kasenta;
5) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej;
6) o odpowiedzialności spadkobiercy;

7) określającej wysokość zwrotu podatku.
§ 2. Dla zobowiązań podatkowych powstających w sposób 

przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 podstawę wpisu za-
stawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli 
wykazane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało 
wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być 
dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu 
terminu płatności zobowiązania podatkowego.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do należności 
przypadających od płatników lub inkasentów.

Art. 45.  
Spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątko-
wych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, 
dokonuje organ podatkowy.

Art. 45a.  
(uchylony).

Art. 46. 

§ 1. Organ prowadzący rejestr, na wniosek zainteresowa-
nego, wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych 
zawierający informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa 
zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpie-
czonego zastawem skarbowym zobowiązania podat-
kowego lub zaległości podatkowej.

§ 2. Za wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, pobiera się 
opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa.

§ 2a. Wydanie wypisu, o którym mowa w § 1, nie narusza 
przepisów o tajemnicy skarbowej.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór rejestrów, o których mowa w art. 43, sposób 

prowadzenia tych rejestrów, uwzględniając termin 
wpisu zastawu skarbowego do rejestru oraz ter-
min przekazywania informacji z rejestrów do Cen-
tralnego Rejestru Zastawów Skarbowych;

2) wysokość opłaty, o której mowa w § 2, uwzględ-
niając koszty związane z wydaniem wypisu.

Rozdział 4
Terminy płatności

Art. 47. 

§ 1. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia do-
ręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego.

§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalen-
darzowo terminy płatności podatku, zaliczki na poda-
tek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość 
zobowiązania podatkowego nie została doręczona co 
najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, 
pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty po-
datku, obowiązuje termin określony w § 1.

§ 3. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpła-
cić podatek, za termin płatności uważa się ostatni 
dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podat-
kowego, wpłata powinna nastąpić.

§ 4. Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, 
w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, 
powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podat-
ku.

§ 4a. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień nastę-
pujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepi-
sami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna 
nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jed-
nostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin 
późniejszy.

§ 5. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
może określić, w drodze rozporządzenia, terminy 
płatności poszczególnych podatków, zaliczek na po-
datek lub rat podatku, wskazując dzień, miesiąc i rok, 
w którym upływa termin płatności.

Art. 48.  
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypad-

kach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub 
interesem publicznym może odraczać terminy prze-
widziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjąt-
kiem terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, 
art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 
i art. 118.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do terminów do-
tyczących płatników lub inkasentów.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych okre-
śli, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową 
organów podatkowych w sprawach, o których mowa 



—  136  — 

w § 1, uwzględniając właściwość organów w zakresie 
czynności, dla których przewidziane są terminy, oraz 
termin udzielanego odroczenia.

Art. 49. 
§ 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 

pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem płatności jest dzień, 
w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata 
odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na ja-
kie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa 
wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 2.  Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik 
nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub za-
ległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 
lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został 
rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz 
z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podat-
ku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem 
lub ratą staje się odpowiednio termin określony 
w art. 47 § 1-3.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczo-
nych lub rozłożonych na raty należności płatników lub 
inkasentów.

Art. 50. 
Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych może, 
w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane 
w przepisach prawa podatkowego z wyjątkiem terminów 
określonych w art. 68-71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 
§ 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118, określając grupy po-
datników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, 
których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień 
upływu przedłużonego terminu.

Rozdział 5
Zaległość podatkowa

Art. 51. 
§ 1. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony 

w terminie płatności.
§ 2.  Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą 

w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym rów-
nież zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podat-
ku.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z ty-
tułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków 
niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub 
inkasenta.

Art. 52. 

§ 1. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, 

o których mowa w art. 73 § 2, została wykazana 
nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, 
a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zalicze-
nia na poczet zaległości podatkowych bądź bie-
żących lub przyszłych zobowiązań podatkowych;

2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go niena-
leżnie lub w wysokości wyższej od należnej lub 
został on zaliczony na poczet zaległości podat-
kowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań 
podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie 
nastąpiło to z jego winy;

3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobra-
ne nienależnie lub w wysokości wyższej od należ-
nej;

4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwro-
tu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet 
zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań 
podatkowych.

§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio wobec:
1) byłego wspólnika spółki niemającej osobowości 

prawnej,
2) osoby fi zycznej, która zaprzestała wykonywania 

działalności gospodarczej
– w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po roz-
wiązaniu spółki w przypadku, o którym mowa w pkt 1, 
lub po zakończeniu działalności gospodarczej w przy-
padku, o którym mowa w pkt 2, na zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach.

§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zwrot 
nadpłaty lub zwrot podatku został dokonany w trybie 
przewidzianym w art. 274.

Rozdział 6
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna

Art. 53. 

§ 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, 
naliczane są odsetki za zwłokę.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do należności, o któ-
rych mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych 
w terminie zaliczek na podatek, w części przekra-
czającej wysokość podatku należnego za rok podat-
kowy.

§ 3.  Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, 
następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za 
zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 
§ 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.
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§ 4. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następują-
cego po dniu upływu terminu płatności podatku lub 
terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowią-
zany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu 
podatkowego.

§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 1, odsetki 
za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia:
1) zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu opro-

centowania lub zaliczenia na poczet zaległości 
podatkowych lub na poczet bieżących lub przy-
szłych zobowiązań podatkowych;

2) pobrania wynagrodzenia.

Art. 53a.  
§ 1. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu 

roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego 
organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążą-
cego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wyso-
kość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub 
zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, 
organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość 
odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podat-
kowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, 
a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie – od-
setki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyj-
mując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na po-
datek od towarów i usług.

Art. 54. 

§ 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się:
1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej 

kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpiecze-
niem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze 
sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub 
praw, zostały zaliczone na poczet zaległości po-
datkowych;

2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, 
o którym mowa w art. 227 § 1, do dnia otrzymania 
odwołania przez organ odwoławczy;

3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, 
o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia doręcze-
nia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja 
organu odwoławczego nie została wydana w ter-
minie, o którym mowa w art. 139 § 3;

4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu 
– od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu 
postępowania do dnia doręczenia postanowienia 
o podjęciu zawieszonego postępowania;

5)  jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzy-
krotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej 

przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polece-
nie przesyłki listowej;

6)  (uchylony);
7) za okres od dnia wszczęcia postępowania podat-

kowego do dnia doręczenia decyzji organu pierw-
szej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona 
w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postę-
powania;

7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch 
lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości 
związanych z popełnionymi w deklaracji błędami 
rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli 
w tym okresie nie zostały one ujawnione przez 
organ podatkowy;

8) w zakresie przewidzianym w odrębnych usta-
wach.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóź-
nienia w wydaniu decyzji przyczyniła się strona lub jej 
przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn nie-
zależnych od organu.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie 
uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego 
rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji.

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie prze-
niesienia na poczet zobowiązań podatkowych zajętych 
uprzednio rzeczy lub praw majątkowych.

§ 5.  (uchylony).

Art. 55. 
§ 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu 

podatkowego.
§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę 
zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości 
podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, 
w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości po-
datkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Art. 56. 
§ 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawo-

wej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, 
ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku 
Polskim.

§ 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty 
deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty 
i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia 
korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną 
stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, 
o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest 
zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
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1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamia-
rze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypad-
kach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po za-
kończeniu kontroli podatkowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub pod-

wyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub 
podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania 
kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym 
stopa ta uległa zmianie.

§ 3.  Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych ogła-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawkę od-
setek za zwłokę, o której mowa w § 1, oraz obniżoną 
stawkę odsetek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

Art. 57. 
§ 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 

lub 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę 
prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości po-
datkowej.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłasza-
nej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za zwło-
kę.

§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy 
zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obo-
wiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa 
w § 1.

§ 4. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płat-
ności, o których mowa w art. 49 § 1; w razie niedotrzy-
mania terminu płatności przepis art. 49 § 2 i 3 oraz art. 
55 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną 
wydania decyzji, o której mowa w § 1, były klęska ży-
wiołowa lub wypadek losowy.

§ 6. Organ podatkowy może odstąpić od ustalenia opłaty 
prolongacyjnej, jeżeli wydanie decyzji, o której mowa 
w § 1, następuje w związku z postępowaniem układo-
wym lub na podstawie odrębnych ustaw.

§ 7. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa 
może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wyso-
kości nie większej niż określona w § 2 – z tytułu 
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatno-
ści podatków oraz zaległości podatkowych stano-
wiących dochód odpowiednio - gminy, powiatu lub 
województwa. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowied-
nio.

§ 8. Przepisy § 1-4 i 7 stosuje się również do odroczo-
nych lub rozłożonych na raty należności płatników 
lub inkasentów, następców prawnych oraz osób 
trzecich.

Art. 58. 

Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady naliczania 
odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.

Rozdział 7
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych

Art. 59. 
§ 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w czę-

ści wskutek:
1) zapłaty;
2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
3) potrącenia;
4) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podat-

ku;
5) zaniechania poboru;
6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątko-

wych;
7) przejęcia własności nieruchomości lub prawa ma-

jątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
8) umorzenia zaległości;
9) przedawnienia;
10) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie 

art. 14m.
§ 2. Zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości 

lub w części wskutek:
1) wpłaty;
2) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podat-

ku;
3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 

67d § 3;
4) przejęcia własności nieruchomości lub przejęcia 

prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyj-
nym;

5) przedawnienia;
6) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie 

art. 14m.

Art. 60. 

§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwo-

ty podatku w kasie organu podatkowego lub 
na rachunek tego organu w banku, w placówce 
pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościo-
wo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez 
płatnika lub inkasenta;
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2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia 
rachunku bankowego podatnika lub rachunku po-
datnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku ban-
kowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej 
niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uwa-
ża się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpła-
cana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym 
organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni robo-
czych. W razie przekroczenia tego terminu za termin 
zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku 
bankowym organu podatkowego.

§ 2.  Przepisy § 1 i 1a stosuje się również do wpłat doko-
nywanych przez płatnika lub inkasenta.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego, może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz 
polecenia przelewu na rachunek organu podatkowe-
go, uwzględniając dane identyfi kujące wpłacającego 
oraz tytuł wpłaty.

§ 4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych 
mogą być składane również w formie dokumentu 
elektronicznego przy użyciu oprogramowania udo-
stępnionego przez banki lub inną instytucję fi nanso-
wą uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych 
albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną 
instytucją przyjmującą zlecenie.

§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno 
zawierać dane identyfi kujące wpłacającego, w tym 
numer identyfi kacji podatkowej, oraz powinno wska-
zywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne 
podanie tych informacji stanowi podstawę do odmo-
wy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przele-
wu.

§ 6. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych 
następuje poprzez międzybankowy system rozliczeń 
elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej 
lub poprzez system elektronicznych rozrachunków 
międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 61. 

§ 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących 
działalność gospodarczą i obowiązanych do pro-
wadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów następuje w formie polece-
nia przelewu.

§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o któ-
rych mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.

§ 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w ro-
zumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095, z późn. zm.) może nastąpić również w go-
tówce.

§ 2. Formę rozliczeń, o której mowa w § 1, stosuje się rów-
nież do wpłat kwot podatków pobranych przez płatni-
ków, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone w § 1.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzo-

ną działalnością gospodarczą;
2) gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego, jest dokonywana papierami warto-
ściowymi lub znakami akcyzy;

3) do pobierania podatków przez płatników lub inka-
sentów.

§ 4. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
może, w drodze rozporządzenia, dopuścić zapła-
tę niektórych podatków papierami wartościowymi, 
określając szczegółowe zasady stosowania tej formy 
zapłaty podatku, termin i sposób dokonania zapłaty, 
rodzaj papieru wartościowego oraz sposób obliczenia 
jego wartości dla potrzeb zapłaty podatku.

Art. 61a.  
§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa 

mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, 
stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, 
powiatu lub województwa, kartą płatniczą.

§ 2. W przypadku wymienionym w § 1 za termin dokonania 
zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego podatnika, płatnika lub inkasenta lub ra-
chunku podatnika, płatnika lub inkasenta w spółdziel-
czej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Art. 62. 

§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych ty-
tułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, 
począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym ter-
minie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet 
którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

§ 2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zali-
czek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na po-
czet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcze-
śniejszym terminie płatności.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokony-
wania wpłat na poczet rat, na jakie rozłożono podatek 
lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę 
oraz rat podatku.

§ 4. Do wpłat zaliczanych na poczet zaległości podatkowej 
stosuje się art. 55 § 2. W sprawie zaliczenia wpłaty na 
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poczet zaległości podatkowych wydaje się postano-
wienie, na które służy zażalenie.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wpłat 
dokonywanych przez płatników, inkasentów, następ-
ców prawnych oraz osoby trzecie.

Art. 62a.  
Przepisy dotyczące zapłaty podatku stosuje się odpowied-
nio do zaliczenia na poczet zobowiązania podatkowego 
środków pieniężnych przyjętych jako zabezpieczenie na 
podstawie art. 33d § 2 pkt 6 i 7.

Art. 63.  
§ 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z za-

strzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolonga-
cyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia 
przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się 
do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki 
kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 
pełnych złotych.

§ 2.  Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków 
nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 64. 
§ 1. Zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe 

wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek 
podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wy-
magalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Pań-
stwa z tytułu:
1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na 

podstawie art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilne-
go;

2) prawomocnej ugody sądowej zawartej 
w związku z zaistnieniem okoliczności prze-
widzianych w art. 417 lub art. 4172 Kodeksu 
cywilnego;

3) nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości na 
cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub wy-
właszczenia nieruchomości na podstawie przepi-
sów o gospodarce nieruchomościami;

4) odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymcza-
sowe aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego 
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
karnego;

5) odszkodowania uzyskanego na podstawie prze-
pisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na 
rzecz bytu Państwa Polskiego;

6) odszkodowania orzeczonego w decyzji organu 
administracji rządowej.

§ 2.  Przepis § 1 stosuje się również do wzajemnych, 
bezspornych i wymagalnych wierzytelności po-
datnika wobec państwowych jednostek budżeto-
wych z tytułu zamówień wykonanych przez niego 
na podstawie umów zawartych w trybie przepisów 
o zamówieniach publicznych, pod warunkiem że 
potrącenie jest dokonywane przez tego podatnika 
i z tej wierzytelności.

§ 2a. Do potrącenia zaległości podatkowych wraz z odset-
kami za zwłokę przepis art. 55 § 2 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 3. Potrącenia z tytułów wymienionych w § 1 i 2 można 
również dokonać z urzędu.

§ 4. Na wniosek podatnika wierzytelności z tytułów wy-
mienionych w § 1 i 2 mogą być również zaliczane na 
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

§ 5. Potrącenie następuje z dniem:
1) złożenia wniosku, który został uwzględniony;

2) wydania z urzędu postanowienia o potrąceniu.
§ 6. Odmowa potrącenia następuje w drodze decyzji.
§ 6a. Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na 

które służy zażalenie.
§ 7. Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało 

potrącone z wierzytelności podatnika, jest obowiązana 
wpłacić równowartość wygasłego podatku do organu 
podatkowego w terminie 7 dni od dnia dokonania po-
trącenia. Od niewpłaconej w terminie równowartości 
wygasłego podatku nalicza się odsetki za zwłokę.

Art. 65. 

§ 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 64 § 1, przysługuje 
również podatnikom w stosunku do gminy, powiatu lub 
województwa z tytułu:
1) prawomocnego wyroku sądowego wydanego na 

podstawie art. 417 lub art. 4172 Kodeksu cywilne-
go;

2) prawomocnej ugody sądowej zawartej w związku 
z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 
417 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego;

3) nabycia przez gminę, powiat lub województwo 
nieruchomości na cele uzasadniające jej wy-
właszczenie lub wywłaszczenia nieruchomości 
na podstawie przepisów o gospodarce nierucho-
mościami;

4) odszkodowania orzeczonego w decyzji wydanej 
przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), sta-
rostę lub marszałka województwa.

§ 2. Przepisy art. 64 § 2-7 stosuje się odpowiednio.
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Art. 66. 
§ 1. Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiąza-

nia podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy 
lub praw majątkowych na rzecz:
1) Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podat-

kowe z tytułu podatków stanowiących dochody 
budżetu państwa;

2) gminy, powiatu lub województwa – w zamian za 
zaległości podatkowe z tytułu podatków stano-
wiących dochody ich budżetów.

§ 2. Przeniesienie następuje na wniosek podatnika:
1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na 

podstawie umowy zawartej, za zgodą właściwe-
go naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika 
urzędu celnego, między starostą wykonującym 
zadanie z zakresu administracji rządowej a po-
datnikiem;

2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na 
podstawie umowy zawartej między wójtem, bur-
mistrzem (prezydentem miasta), starostą albo 
marszałkiem województwa a podatnikiem.

§ 3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisem-
nej.

§ 3a. Starosta powiadamia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego lub właściwego naczelnika urzędu celne-
go o zawarciu umowy, o której mowa w § 2, przesyła-
jąc jednocześnie jej kopię.

§ 3b. Wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody, o której 
mowa w § 2 pkt 1, następuje w drodze postanowie-
nia.

§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin wyga-
śnięcia zobowiązania podatkowego uważa się dzień 
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątko-
wych.

§ 5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, 
organ podatkowy pierwszej instancji wydaje decyzję 
stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowe-
go. Przepis art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 67.  
(uchylony).

Rozdział 7a
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Art. 67a. 

§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeże-
niem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć 
zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległo-
ści podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 
lub odsetki określone w decyzji, o której mowa 
w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podat-
kowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyj-
ną.

§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również 
umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej 
części, w jakiej została umorzona zaległość podatko-
wa.

Art. 67b. 
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzą-

cego działalność gospodarczą może udzielać ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych 
w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis – w zakre-

sie i na zasadach określonych w bezpośrednio 
obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 
dotyczących pomocy w ramach zasady de mi-
nimis;

3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrzą-

dzonych przez klęski żywiołowe lub inne 
nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji 
poważnych zakłóceń w gospodarce o cha-
rakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przed-
siębiorców działających w ramach przed-
sięwzięcia gospodarczego podejmowanego 
w interesie europejskim,

d) udzielaną w celu promowania i wspierania 
kultury, dziedzictwa narodowego, nauki 
i oświaty,

e) będącą rekompensatą za realizację usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospo-
darczym powierzonych na podstawie od-
rębnych przepisów,

f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
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l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone 

na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
§ 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których 

mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 
pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidu-
alna albo w ramach programów pomocowych określo-
nych w odrębnych przepisach.

§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których 
mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 
pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako 
pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi 
lub samorządowymi albo udzielana w ramach progra-
mów pomocowych określonych w odrębnych przepi-
sach.

§ 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których 
mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych 
w § 1 pkt 3 lit. f-i, lit. l oraz lit. m mogą być udzielane 
po spełnieniu szczegółowych warunków określonych 
na podstawie § 5 i 6.

§ 5.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szcze-
gółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypad-
kach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i oraz lit. l wraz ze 
wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są 
jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopusz-
czalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy 
państwa określone w przepisach prawa wspólnotowe-
go.

§ 6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, 
inne niż określone w § 1 pkt 3 lit. a-l, przeznaczenia 
pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz szcze-
gółowe warunki udzielania tych ulg dla określonych 
przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskaza-
niem przypadków, w których ulgi udzielane są jako 
pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczal-
ność i warunki udzielania pomocy państwa określone 
w przepisach prawa wspólnotowego.

Art. 67c. 
§ 1. Przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje się 

odpowiednio do należności przypadających od płatni-
ków lub inkasentów.

§ 2. Przepisy art. 67a oraz art. 67b stosuje się odpowiednio 
do należności przypadających od spadkobierców po-
datnika lub płatnika oraz osób trzecich.

Art. 67d. 
§ 1. Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spła-

cie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 
67a § 1 pkt 3, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 
się kwoty przewyższającej wydatki egzeku-
cyjne;

2) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pię-
ciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postę-
powaniu egzekucyjnym;

3) kwota zaległości podatkowej nie została zaspo-
kojona w zakończonym postępowaniu likwidacyj-
nym lub upadłościowym;

4) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt-
ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające eg-
zekucji na podstawie odrębnych przepisów albo 
pozostawił przedmioty codziennego użytku do-
mowego, których łączna wartość nie przekracza 
kwoty 5.000 zł, i jednocześnie brak jest spadko-
bierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka 
samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości 
orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby 
trzeciej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, de-
cyzję umarzającą zaległość podatkową pozostawia się 
w aktach sprawy.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 3 i 4 i § 2 stosuje się odpowiednio do 
umarzania zaległości płatnika lub inkasenta.

Art. 67e. 
Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, 
w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową poszcze-
gólnych organów podatkowych w sprawach stosowania ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych, uwzględniając wyso-
kość kwoty będącej przedmiotem ulgi oraz terminy wpłat 
podatku lub zaległości podatkowej.

Rozdział 8
Przedawnienie

Art. 68. 
§ 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 

§ 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zo-
bowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:
1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym 

w przepisach prawa podatkowego,
2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich da-

nych niezbędnych do ustalenia wysokości zobo-
wiązania podatkowego,
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zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie 
powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wyso-
kość tego zobowiązania została doręczona po upływie 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy.

§ 3. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od 
towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca 
to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym po-
wstał obowiązek podatkowy.

§ 4. Zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nie-
znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przy-
chodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych 
nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie 
została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca 
roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania 
rocznego dla podatników podatku dochodowego od 
osób fi zycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy 
decyzja.

§ 5. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wy-
danie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia za-
gadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Za-
wieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, 
w którym decyzja innego organu stała się ostateczna 
lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jed-
nak niż przez 2 lata.

Art. 69. 
§ 1. W razie niedopełnienia przez podatnika warunków 

uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi 
podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej 
zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, w któ-
rym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa 
do ulgi.

§ 2. Termin do wydania decyzji, o której mowa w § 1, 
wynosi 3 lata od końca roku podatkowego, w którym 
nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do 
ulgi podatkowej, a jeżeli podatnik nie zgłosił orga-
nowi podatkowemu utraty prawa do ulgi co najmniej 
na 2 miesiące przed upływem tego terminu - termin 
do wydania decyzji, o której mowa w § 1, wynosi 
5 lat.

§ 3. Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego na-
stępuje na podstawie stanu prawnego obowiązującego 
w dniu powstania obowiązku podatkowego oraz istnie-
jącego w tym dniu stanu faktycznego.

§ 4. Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, zobowiązanie 
podatkowe ustalane jest na rok kalendarzowy lub na 
inny okres, decyzja, o której mowa w § 1, wydawana 
jest na podstawie stanu prawnego obowiązującego 
w dniu nabycia prawa do ulgi.

Art. 70. 
§ 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności podatku.

§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a roz-
poczęty ulega zawieszeniu:
1) od dnia wydania decyzji, o których mowa 

w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płat-
ności odroczonego podatku lub zaległości po-
datkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty 
zaległości podatkowej;

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie 
przedłużenia terminu płatności podatku, wydane-
go przez ministra właściwego do spraw fi nansów 
publicznych, do dnia upływu przedłużonego ter-
minu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upa-
dłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia 
biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu 
uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu po-
stępowania upadłościowego.

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wsku-
tek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym 
podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu 
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia 
następującego po dniu, w którym zastosowano środek 
egzekucyjny.

§ 5.  (uchylony).
§ 6.  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowe-

go zostaje zawieszony z dniem:
1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestęp-

stwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli 
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykro-
czenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowią-
zania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na 
decyzję dotyczącą tego zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszech-
ny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego 
lub prawa;

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpie-
czenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub do-
ręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

§ 7. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następują-
cego po dniu:
1) prawomocnego zakończenia postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykro-
czenie skarbowe;
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2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orze-
czenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem 
jego prawomocności;

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszech-
nego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia 
stosunku prawnego lub prawa;

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
5) zakończenia postępowania zabezpieczającego 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji.

§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe 
zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, 
jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowią-
zania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu 
hipoteki lub zastawu.

Art. 70a.

§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa 
w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, 
jeżeli możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania 
podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub innych ratyfi kowanych umów mię-
dzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska, a ustalenie lub określenie przez organ podat-
kowy wysokości tego zobowiązania uzależnione jest 
od uzyskania odpowiednich informacji od organów 
innego państwa.

§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym 
mowa w § 1, następuje od dnia wystąpienia przez 
organ podatkowy z wnioskiem do organu innego 
państwa do dnia uzyskania przez organ podat-
kowy żądanej informacji - jednak nie dłużej niż 
przez okres 3 lat.

§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa 
w § 1, może następować wielokrotnie; w takich przy-
padkach okres łącznego zawieszenia terminu przedaw-
nienia nie może przekraczać 3 lat.

Art. 70b.  
(uchylony).

Art. 71.  
Przepisy art. 70 stosuje się odpowiednio do należności płat-
ników lub inkasentów z tytułu niepobranych albo niewpła-
conych podatków.

Rozdział 9
Nadpłata

Art. 72. 

§ 1. Za nadpłatę uważa się kwotę:
1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego po-

datku;
2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub 

w wysokości większej od należnej;
3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika 

lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa 
w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wyso-
kości większej od należnej;

4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią 
lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpo-
wiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania podatkowego spadko-
dawcy określono je nienależnie lub w wysokości 
większej od należnej.

§ 2. Jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, na 
równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która 
została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę.

Art. 73. 

§ 1. Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem:
1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego 

lub w wysokości większej od należnej;
2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub 

w wysokości większej od należnej;
3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności 

wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności 
podatkowej, jeżeli należność ta została określona 
nienależnie lub w wysokości większej od należ-
nej;

4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku 
w wysokości większej od wysokości pobranego 
podatku;

5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę na-
leżności wynikającej z decyzji o odpowiedzialno-
ści podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli 
należność ta została określona nienależnie lub 
w wysokości większej od należnej;

6) (uchylony).

§ 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia:
1) zeznania rocznego - dla podatników podatku do-

chodowego;
2) deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników 

podatku akcyzowego;
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3) deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy 
– dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
i przedsiębiorstw państwowych;

4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów 
i usług – dla podatników podatku od towarów 
i usług.

Art. 74.  
Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego lub orzeczenia Europejskiego Trybuna-
łu Sprawiedliwości, a podatnik, którego zobowiązanie 
podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 
§ 1 pkt 1:

1) złożył jedną z deklaracji, o których mowa w art. 73 
§ 2, lub inną deklarację, z której wynika wysokość 
zobowiązania podatkowego – wysokość nadpłaty 
określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składa-
jąc równocześnie skorygowaną deklarację;

2) został rozliczony przez płatnika – wysokość nad-
płaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, 
składając równocześnie zeznanie (deklarację), 
o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1;

3) nie był obowiązany do składania deklaracji – wy-
sokość nadpłaty określa podatnik we wniosku 
o jej zwrot.

Art. 74a. 

W przypadkach niewymienionych w art. 73 § 2 i art. 74 
wysokość nadpłaty określa organ podatkowy.

Art. 75. 
§ 1. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez 

płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, 
może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podat-
ku.

§ 2. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje również:
1) podatnikom, których zobowiązanie podatkowe 

powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 
pkt 1, jeżeli:
a) w zeznaniach (deklaracjach), o których 

mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiąza-
nie podatkowe nienależne lub w wysokości 
większej od należnej i wpłacili zadeklarowa-
ny podatek albo wykazali nadpłatę w wyso-
kości mniejszej od należnej,

b) w deklaracjach innych niż wymienione 
w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji 
dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, 
wykazali zobowiązanie podatkowe niena-
leżne lub w wysokości większej od należnej 
i wpłacili zadeklarowany podatek,

c) nie będąc obowiązanymi do składania ze-
znań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku 
nienależnego lub w wysokości większej od 
należnej;

2) płatnikom lub inkasentom, jeżeli:
a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili 

podatek w wysokości większej od wysoko-
ści pobranego podatku,

b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili 
podatek w wysokości większej od należnej,

c) nie będąc obowiązanymi do składania de-
klaracji, wpłacili podatek w wysokości więk-
szej od należnej.

§ 3.  W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i b 
oraz w pkt 2 lit. a i b, podatnik, płatnik lub inkasent 
równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są 
obowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklara-
cję).

§ 4. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (dekla-
racji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca 
nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

§ 5. Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa 
w § 4, dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej 
od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi 
nie nalicza się odsetek za zwłokę. W tym zakresie nie 
wszczyna się postępowania w sprawach o przestęp-
stwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

§ 6. Przepisów § 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 nie stosuje się, jeżeli 
ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podat-
ku.

§ 7. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych okre-
śli, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową 
organów podatkowych w sprawach, o których mowa 
w § 1, uwzględniając w szczególności rodzaj podatku 
i przypadki poboru podatku przez płatnika.

Art. 76.  
§ 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają za-

liczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych 
wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę okre-
ślonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bie-
żących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku 
podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży 
wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części 
na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z za-
strzeżeniem § 2.

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości 
kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, 
podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości 
podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odse-
tek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa 
w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, 
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a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań 
podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania 
nadpłaty płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległo-
ści podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych 
lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywa-
niem obowiązków płatnika lub inkasenta.

Art. 76a. 
§ 1. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych 

oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się 
postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku 
zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych 
przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowied-
nio.

§ 2. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych 
następuje z dniem:
1) powstania nadpłaty – w przypadkach, o których 

mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;

2) złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Art. 76b. 
Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się od-
powiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa 
w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia deklaracji 
wykazującej zwrot podatku.

Art. 76c. 
Nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po 
zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. Jeżeli 
jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, 
wydanej w związku z art. 75 § 1, zwrot nadpłaty następuje 
w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji.

Art. 77.

 § 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
1) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyle-

niu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:
a) ustalającej wysokość zobowiązania podat-

kowego,
b) określającej wysokość zobowiązania podat-

kowego,
c) o odpowiedzialności podatkowej płatnika 

lub inkasenta,
d) o odpowiedzialności podatkowej osoby 

trzeciej lub spadkobiercy, 
z zastrzeżeniem § 3;

2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej 
nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty;

3) 14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowe-
mu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, 
ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchyla-
jącego decyzję organu podatkowego pierwszej 
instancji lub stwierdzającego jej nieważność, 
z zastrzeżeniem § 3;

4) 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa 
w art. 74;

5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub dekla-
racji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, z za-
strzeżeniem § 2;

6) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdze-
nie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem 
(deklaracją) w przypadkach, o których mowa 
w art. 75 § 3, lecz nie wcześniej niż w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklara-
cji, o których mowa w art. 73 § 2;

7) 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa 
w art. 73 § 2 pkt 4.

§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji:
1) w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 – nad-

płata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od 
dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;

2) przez podatnika – nadpłata podlega zwrotowi 
w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 
pkt 1 lit. a-d, lub stwierdzenia jej nieważności, jeżeli 
następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub 
stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub 
od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu 
orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem 
jego prawomocności, uchylającego decyzję lub stwier-
dzającego jej nieważność, zostanie wydana decyzja 
w tej samej sprawie, nadpłata, którą stanowi różnica 
między podatkiem wpłaconym a podatkiem wynikają-
cym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni 
od dnia wydania nowej decyzji.

§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie, 
o którym mowa w § 3, nadpłata stanowiąca kwotę 
wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, 
której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez 
zbędnej zwłoki.

Art. 77a. 
Organ podatkowy może, na wniosek podatnika, w przy-
padkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać 
zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek do-
chodowy.

Art. 77b. 

§ 1. Zwrot nadpłaty następuje:
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1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, płat-
nika lub inkasenta obowiązanego do posiadania 
rachunku bankowego;

2) w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent 
nie są obowiązani do posiadania rachunku ban-
kowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na 
rachunek bankowy.

§ 2. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:
1) obciążenia rachunku bankowego organu podat-

kowego na podstawie polecenia przelewu;

2) złożenia przekazu pocztowego;
3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatko-

wy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podat-
nika w kasie.

§ 3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów 
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega 
zwrotowi wyłącznie w kasie.

§ 4. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest po-
mniejszana o koszty jej zwrotu.

Art. 77c.  
§ 1. Nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku 

dochodowym od osób fi zycznych jest pomniejszana 
o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekaza-
nej na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie 
z wnioskiem podatnika, o którym mowa w odrębnych 
przepisach, ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek 
groszy w dół kwotę 1% podatku należnego wynikają-
cego z tej korekty.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do nadpłat wyni-
kających z decyzji.

Art. 78. 
§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości rów-

nej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zale-
głości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Nadpłaty, o których mowa w art. 76 § 2, nie podlegają 
oprocentowaniu.

§ 3. Oprocentowanie przysługuje:
1) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 

lit. a-d, z zastrzeżeniem pkt 2, oraz w przypadku, 
o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 – od dnia po-
wstania nadpłaty;

2) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 
pkt 1 lit. a-d - od dnia wydania decyzji o zmianie 
lub uchyleniu decyzji, jeżeli organ podatkowy nie 
przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub 
uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwróco-
na w terminie;

3) w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 
i pkt 6 - od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie 
nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (de-
klaracją):
a) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w ter-

minie 30 dni od dnia wydania decyzji stwier-
dzającej nadpłatę,

b) jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie 
została wydana w terminie 2 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nad-
płaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu 
decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub 
inkasent,

c) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w ter-
minie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 6, 
chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty 
przyczynił się podatnik, płatnik lub inka-
sent;

4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 
i § 2 – od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata 
nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od 
dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których 
mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, lub od dnia skorygo-
wania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub 
art. 274a;

5) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 7 
– od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie 
została zwrócona w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 
4, lub od dnia skorygowania deklaracji w trybie 
art. 274 lub art. 274a.

§ 4. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do 
dnia zwrotu nadpłaty, zaliczenia jej na poczet za-
ległych lub bieżących zobowiązań podatkowych 
lub dnia złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na 
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z za-
strzeżeniem § 5 pkt 2.

§ 5.  W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 opro-
centowanie przysługuje za okres:
1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - 

pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku 
o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia 
w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub 
publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono 
lub zmieniono w całości lub w części akt norma-
tywny;

2) od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od 
dnia wejścia w życie orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego lub publikacji sentencji 
orzeczenia Europejskiego Trybunału Spra-
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wiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono 
lub zmieniono w całości lub w części akt nor-
matywny – jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty 
został złożony po upływie 30 dni od dnia wej-
ścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub od dnia, w którym uchylono lub zmienio-
no w całości lub w części ten akt.

Art. 78a. 

Jeżeli kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwo-
ty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem, zwróconą kwotę 
zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty nadpłaty oraz 
kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu 
zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowa-
nia.

Art. 79. 

§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie 
może zostać wszczęte w czasie trwania postępo-
wania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz 
w okresie między zakończeniem kontroli a wszczę-
ciem postępowania - w zakresie zobowiązań podat-
kowych, których dotyczy postępowanie lub kontro-
la.

§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty 
wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiąza-
nia podatkowego.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe 
przewidują inny tryb zwrotu podatku.

Art. 80. 

§ 1. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin jej zwrotu.

§ 2. Po upływie terminu określonego w § 1 wygasa 
również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie 
nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań po-
datkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty 
na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań 
podatkowych.

§ 3. Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nad-
płaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowią-
zań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu 
nadpłaty.

Rozdział 9a
Podpisywanie deklaracji

Art. 80a. 
§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklara-

cja, w tym deklaracja składana za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, może być podpisana tak-
że przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inka-
senta.

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz za-
wiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa skła-
da się organowi podatkowemu właściwemu w spra-
wach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa-
nej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnic-
twa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi 
urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewiden-
cji podatników i płatników.

§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpi-
sania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełno-
mocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, 
jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpi-
sywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatko-
wym.

§ 5.  Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór pełnomoc-
nictwa do podpisywania deklaracji składanej za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór 
zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, 
uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identy-
fi kujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełno-
mocnika.

Art. 80b. 
Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie de-
klaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub 
inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

Rozdział 10
Korekta deklaracji

Art. 81.  
§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podat-

nicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio 
złożoną deklarację.
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§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie 
korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym 
uzasadnieniem przyczyn korekty.

Art. 81a.  
(uchylony).

Art. 81b. 

§ 1.  Uprawnienie do skorygowania deklaracji:
1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania 

podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakre-
sie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:
a) kontroli podatkowej,
b) postępowania podatkowego – w zakresie 

nieobjętym decyzją określającą wysokość 
zobowiązania podatkowego.

§ 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 
pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

§ 3.  (uchylony).

Art. 81c. 
(uchylony).

Rozdział 11
Informacje podatkowe

Art. 82. 
§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej oraz osoby fi zyczne prowadzące 
działalność gospodarczą są obowiązane do sporzą-
dzania i przekazywania informacji:
1) na pisemne żądanie organu podatkowego – 

o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywil-
noprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć 
wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub 
wysokość zobowiązania podatkowego osób lub 
jednostek, z którymi zawarto umowę;

2) bez wezwania przez organ podatkowy - o umo-
wach zawartych z nierezydentami w rozumieniu 
przepisów prawa dewizowego;

3) w zakresie i na zasadach określonych w odręb-
nych ustawach.

§ 2.  Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredyto-
we obowiązane są do sporządzania i przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw fi nansów publicz-
nych, w formie dokumentu elektronicznego, comie-
sięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych 

rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia na-
stępnego miesiąca.

§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych na pisemne żądanie naczelnika urzędu skar-
bowego lub naczelnika urzędu celnego obowiązane 
są do sporządzenia i przekazania informacji o skład-
kach płatnika i ubezpieczonego.

§ 2b. (uchylony).
§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister właściwy 

do spraw fi nansów publicznych udostępnia naczel-
nikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów 
celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb 
celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.

§ 3.  Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredy-
towe oraz inne instytucje finansowe, na pisemne 
żądanie ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych lub jego upoważnionego przedstawi-
ciela, są obowiązane do udzielenia informacji w ra-
zie wystąpienia władz państw obcych – w zakresie 
i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa 
oraz wynikających z ratyfikowanych umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania i innych ratyfiko-
wanych umów międzynarodowych, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4. Żądanie, o którym mowa w § 3, oznacza się klauzulą: 
„Tajemnica skarbowa”, a jego przekazanie następuje 
w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierają-
cych informacje niejawne stanowiące tajemnicę służ-
bową w rozumieniu przepisów o ochronie informacji 
niejawnych.

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, 
o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, oraz termin ich 
przekazania.

§ 6. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia:
1) przypadki oraz zakres informacji, o których 

mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe zasady, 
termin oraz tryb ich sporządzania i przekazy-
wania, ze szczególnym uwzględnieniem powią-
zań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy 
rezydentami i nierezydentami w rozumieniu 
przepisów prawa dewizowego oraz posiadania 
przez nierezydentów przedsiębiorstw, oddzia-
łów i przedstawicielstw na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

2) organy administracji rządowej lub samorządowej 
obowiązane do przekazywania informacji podat-
kowych bez wezwania przez organ podatkowy, 
zakres tych informacji, a także tryb ich sporzą-
dzania oraz terminy przekazywania.

§ 7. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
mając na uwadze usprawnienie przekazywania i prze-
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twarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, 
w drodze rozporządzenia:
1) format i tryb przekazywania dokumentu elektro-

nicznego, uwzględniając jego zabezpieczenie 
przed nieuprawnionym dostępem;

2) wzór informacji o założonych i zlikwidowanych 
rachunkach bankowych oraz rachunkach w spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych, o których mowa w § 2, uwzględniając nu-
mer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, 
dane identyfi kujące posiadacza rachunku, w tym 
nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce 
zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer 
identyfi katora posiadacza rachunku, kod kraju 
posiadacza rachunku, numer identyfi kacji podat-
kowej.

§ 8.  Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za 
pośrednictwem instytucji, o których mowa w art. 105 
ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo ban-
kowe.

Art. 82a. 

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą obowiązane są do 
gromadzenia, sporządzania i przekazywania, bez 
wezwania przez organ podatkowy, informacji o wy-
nagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi 
(wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot 
będący nierezydentem osobom fizycznym będącym 
nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa de-
wizowego, świadczącym te usługi (wykonującym 
pracę), jeżeli:
1) w związku z umowami o unikaniu podwójnego 

opodatkowania oraz innymi ratyfi kowanymi umo-
wami międzynarodowymi, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na 
powstanie obowiązku podatkowego lub wyso-
kość zobowiązania podatkowego osób otrzymu-
jących wynagrodzenie;

2) podmiot będący nierezydentem bezpośrednio lub 
pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli 
podmiotu, którego dotyczy obowiązek informacyj-
ny, albo posiada udział w kapitale tego podmiotu 
uprawniający do co najmniej 5 % wszystkich praw 
głosu.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres informa-
cji, o których mowa w § 1, a także szczegółowe 
zasady, termin oraz tryb ich sporządzania, ze 
szczególnym uwzględnieniem czasu pobytu nie-
rezydenta w kraju, danych identyfikujących nie-
rezydenta i podmiot wypłacający nierezydentowi 

wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia, formy 
i termin jego wypłaty.

Art. 83. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w po-
rozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem wła-
ściwym do spraw administracji publicznej określi, w dro-
dze rozporządzenia, zakres i termin przekazywania in-
formacji, o których mowa w art. 82 § 1, przez organy lub 
jednostki podległe tym ministrom, uwzględniając dane 
identyfikujące strony zawartej umowy oraz tryb ich prze-
kazywania zapewniający szczególną ochronę informacji 
w nich zawartych.

Art. 84. 

§ 1. Sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowią-
zani sporządzać i przekazywać właściwym organom 
podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń praw-
nych, które mogą spowodować powstanie zobowiąza-
nia podatkowego.

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw fi nansów publicznych, okre-
śli, w drodze rozporządzenia, rodzaje informacji, ich 
formę, z uwzględnieniem formy wypisu aktu, zakres, 
terminy oraz sposób przekazywania informacji przez 
sądy, komorników sądowych i notariuszy.

Art. 85. 
Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych może 
określić, w drodze rozporządzenia, w zakresie niezbędnym 
do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków po-
datkowych oraz korzystania z uprawnień przewidzianych 
w przepisach prawa podatkowego, grupy podmiotów obo-
wiązanych do składania zeznań, wykazów, informacji lub 
deklaracji oraz ustalać zakres danych zawartych w tych 
dokumentach, a także terminy ich składania i rodzaje doku-
mentów, które powinny być do nich dołączone.

Art. 86. 
§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatko-

wych przechowują księgi i związane z ich prowadze-
niem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnie-
nia zobowiązania podatkowego.

§ 2. W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości praw-
nej podmiot dokonujący jej likwidacji lub rozwiązania 
zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy, nie 
później niż w ostatnim dniu istnienia tej osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej, o miejscu przechowywa-
nia ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych 
z ich prowadzeniem.
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Rozdział 12
Rachunki

Art. 87. 
§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podat-

nicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani 
są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić 
rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wy-
konanie usługi.

§ 2. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa 
w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty 
roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub 
hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, 
chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, 
stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy 
lub hodowli.

§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano 
rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem to-
waru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 
7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. 
Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało 
zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, 
wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia żądania.

§ 4. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, 
jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 mie-
sięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usłu-
gi.

§ 5. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, 
które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględnia-
jąc w szczególności dane identyfi kujące sprzedawcę 
i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz ozna-
czenie wartości i rodzaju transakcji.

Art. 88. 
§ 1. Podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani 

kolejno je numerować i przechowywać kopie tych 
rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu 
upływu okresu przedawnienia zobowiązania podat-
kowego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do podatników 
obowiązanych do żądania rachunków.

Art. 89.  
(uchylony).

Art. 90.  
(uchylony).

Rozdział 13
Odpowiedzialność solidarna

Art. 91. 
Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatko-
we stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań 
cywilnoprawnych.

Art. 92. 
§ 1. Jeżeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatni-

cy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobo-
wiązania podatkowe, a zobowiązania te powstają 
w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, odpo-
wiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym dorę-
czono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania 
podatkowego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do zobowiązań podatko-
wych pobieranych w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego. W tym przypadku zasady odpowiedzial-
ności solidarnej stosuje się z chwilą doręczenia decyzji 
(nakazu płatniczego) osobie, na którą, zgodnie z od-
rębnymi przepisami, wystawia się decyzję (nakaz płat-
niczy).

§ 3. Małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie 
odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowie-
dzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna 
jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

§ 4. Do wierzytelności o zwrot nadpłaty, o której mowa 
w § 3, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o wie-
rzytelnościach cywilnoprawnych.

Rozdział 14
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz 

podmiotów przekształconych

Art. 93. 

§ 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łącze-
nia się:
1) osób prawnych,
2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych
– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach 
prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączą-
cych się osób lub spółek.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej 
łączącej się przez przejęcie:
1) innej osoby prawnej (osób prawnych);
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2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek 
handlowych).

§ 3.  (uchylony).

Art. 93a. 

§ 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1) przekształcenia innej osoby prawnej,
2) przekształcenia spółki niemającej osobowości 

prawnej
– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach 
prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształca-
nej osoby lub spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:
1) osobowej spółki handlowej zawiązanej (powsta-

łej) w wyniku przekształcenia:
a) innej spółki niemającej osobowości praw-

nej,

b) spółki kapitałowej;
2) spółki niemającej osobowości prawnej, do której 

osoba fi zyczna wniosła na pokrycie udziału wkład 
w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Art. 93b. 
Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do łą-
czenia się i przekształceń komunalnych zakładów budże-
towych.

Art. 93c.  
§ 1. Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powsta-

łe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub 
z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w prze-
pisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby 
prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielo-
nymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na 
skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - 
także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorga-
nizowaną część przedsiębiorstwa.

Art. 93d. 
Przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw 
i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podsta-
wie przepisów prawa podatkowego.

Art. 93e. 
Przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne 
ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz 
inne ratyfi kowane umowy międzynarodowe, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Art. 94. 
Przepisy art. 93 § 1, art. 93d i art. 93e, z zastrzeżeniem 
art. 95, stosuje się również do nabywców przedsiębiorstw 
państwowych oraz do spółek, które na podstawie przepisów 
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa.

Art. 95. 

§ 1. Odpowiedzialność nabywców lub spółek, o których 
mowa w art. 94, z tytułu:
1) odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

zlikwidowanego przedsiębiorstwa,
2) oprocentowania przypadających do zwrotu zali-

czek naliczonego podatku od towarów i usług
– ograniczona jest do odsetek (oprocentowania) nali-
czonych do dnia wykreślenia przedsiębiorstwa z reje-
stru przedsiębiorstw państwowych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do odpowie-
dzialności Skarbu Państwa lub gminy, powiatu albo 
województwa z tytułu oprocentowania nadpłat oraz 
oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów 
i usług.

Art. 96. 
Odsetki za zwłokę oraz oprocentowanie, o których mowa 
w art. 95, naliczane są nadal:

1) po upływie 14 dni od dnia doręczenia spółce de-
cyzji określającej wysokość zobowiązania podat-
kowego lub wydania decyzji w sprawie zwrotu za-
liczek naliczonego podatku od towarów i usług;

2) począwszy od dnia otrzymania przez organ po-
datkowy wniosku o zwrot nadpłaty lub o zwrot 
różnicy podatku od towarów i usług.

Art. 97. 

§ 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przej-
mują przewidziane w przepisach prawa podatkowego 
majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

§ 2. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, 
spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze nie-
majątkowym, związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spad-
kobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej 
działalności na ich rachunek.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do praw i obo-
wiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę 
funkcji płatnika.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do praw i obowiąz-
ków wynikających z decyzji wydanych na podstawie 
przepisów prawa podatkowego.



—  153  — 

Art. 97a. 
(uchylony).

Art. 98. 

§ 1. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiąza-
nia podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Ko-
deksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz 
o odpowiedzialności za długi spadkowe.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności 
spadkobierców za:
1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległo-

ści, o których mowa w art. 52 § 1;
2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 

spadkodawcy;
3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu spra-

wowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub 
inkasenta;

4) niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na nali-
czony podatek od towarów i usług oraz ich opro-
centowanie;

5) opłatę prolongacyjną;
6) koszty postępowania podatkowego;
7) koszty upomnienia i koszty postępowania egze-

kucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy 
powstałe do dnia otwarcia spadku.

§ 3. (uchylony).

Art. 99. 

Bieg terminów przewidzianych w art. 68, 70, 71, 77 § 1 oraz 
art. 80 § 1 ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy 
do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w któ-
rym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Art. 100.  
§ 1.  Organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie 

miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w od-
rębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności po-
szczególnych spadkobierców lub określają wysokość 
nadpłaty albo zwrotu podatku.

§ 2.  W decyzji organ podatkowy określa wysokość zna-
nych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodaw-
cy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z zastrzeżeniem 
§ 2a.

§ 2a. Wydając decyzję, organ podatkowy określa prawidło-
wą wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość 
poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do 
skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatko-
wego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub 
zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż 

wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę 
albo spadkodawca deklaracji nie złożył.

§ 3. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań, 
o których mowa w § 2, wynosi 14 dni od dnia dorę-
czenia decyzji.

Art. 101.

§ 1. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spad-
kodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zali-
czek naliczonego podatku od towarów i usług nali-
czane są do dnia otwarcia spadku.

§ 2. Odsetki za zwłokę oraz oprocentowanie, o których 
mowa w § 1, naliczane są nadal w przypadku niedo-
trzymania przez spadkobierców terminu określonego 
w art. 100 § 3.

§ 3. (uchylony).

Art. 102. 

§ 1. Przepisy art. 100 i 101 stosuje się, jeżeli:
1) w stosunku do spadkodawcy nie zostało wszczę-

te postępowanie podatkowe lub
2) postępowanie podatkowe, którego stroną był 

spadkodawca, zostało zakończone decyzją osta-
teczną.

§ 2. W razie śmierci strony w toku postępowania w spra-
wach dotyczących praw lub obowiązków wymienio-
nych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstę-
pują jej spadkobiercy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do następców 
prawnych, o których mowa w art. 93-93c i art. 94.

Art. 103. 

§ 1. Organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o:
1) złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od 

decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach 
do sądu administracyjnego;

2) decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 
pkt 1 lub 2, jeżeli nie upłynął termin płatności od-
roczonego podatku lub zaległości podatkowej lub 
termin płatności rat;

3) decyzjach i postanowieniach, które zostały do-
ręczone spadkodawcy, a w dniu jego śmierci nie 
upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, za-
żalenia lub skargi do sądu administracyjnego;

4) wszczętej kontroli podatkowej;
5) złożonych przez spadkodawcę wnioskach 

o wszczęcie postępowania;
6) postępowaniach wszczętych z urzędu wobec 

spadkodawcy.
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§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, termi-
ny do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu 
administracyjnego biegną ponownie od dnia doręcze-
nia zawiadomienia.

Art. 104. 

§ 1. Jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku do-
chodowego od osób fizycznych, organ podatkowy 
informuje spadkobierców, na podstawie posiada-
nych danych, o wysokości dochodu lub przychodu 
spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zali-
czek na podatek lub podatku, podając równocze-
śnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub 
kwotę nadpłaty.

§ 2. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do 
ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, za-
wiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych 
wydatków.

§ 3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ po-
datkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą 
wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdza-
jącą nadpłatę.

§ 4. (uchylony).

Art. 105. 

§ 1. Oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz 
spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków nali-
czane jest do dnia otwarcia spadku.

§ 2. Przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz 
zwroty podatków, a także oprocentowanie z tych ty-
tułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom 
w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu 
woli, pod warunkiem złożenia w organie podatko-
wym:
1) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdze-

niu nabycia spadku;
2) zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadko-

bierców o podziale tych należności.
§ 3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa 

w § 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia prawo-
mocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku kwoty należnych nadpłat i zwrotów podatku, 
a także kwoty oprocentowania z tych tytułów składa-
ne są do depozytu organu podatkowego. Nadpłata lub 
zwrot podatku są pomniejszane o koszty przechowy-
wania w depozycie.

§ 4. Oprocentowanie naliczane jest nadal, jeżeli zwrot nad-
płaty lub zwrot podatku nie został dokonany w terminie 
15 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w § 2 pkt 2.

Art. 106. 
§ 1. Zapisobierca, który otrzymał należny mu zapis, ponosi 

odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spad-
kodawcy.

§ 2. Zakres odpowiedzialności zapisobiercy ograniczony 
jest do wartości otrzymanego zapisu.

§ 3. Do odpowiedzialności zapisobiercy stosuje się odpo-
wiednio art. 97 § 1 oraz art. 98-104.

Rozdział 15
Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Art. 107. 
§ 1. W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniej-

szym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika 
odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z po-
datnikiem również osoby trzecie.

§ 1a. Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem 
solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte 
przez niego zaległości podatkowe.

§ 2. Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby 
trzecie odpowiadają również za:
1) podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone 

przez płatników lub inkasentów;
2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;
3) niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego po-

datku od towarów i usług oraz za oprocentowanie 
tych zaliczek;

4) koszty postępowania egzekucyjnego.

Art. 108.

§ 1. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ 
podatkowy orzeka w drodze decyzji.

§ 2. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatko-
wej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed:
1) upływem terminu płatności ustalonego zobowią-

zania;

2) dniem doręczenia decyzji:
a) określającej wysokość zobowiązania podat-

kowego,
b) o odpowiedzialności podatkowej płatnika 

lub inkasenta,
c) w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego po-

datku od towarów i usług,
d) określającej wysokość należnych odsetek 

za zwłokę;
3) dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego - 

w przypadku, o którym mowa w § 3.
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§ 3. W razie wystawienia tytułu wykonawczego na podsta-
wie deklaracji, na zasadach przewidzianych w przepi-
sach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
przed orzeczeniem o odpowiedzialności osoby trzeciej 
nie wymaga się uprzedniego wydania decyzji określa-
jącej wysokość zobowiązania podatkowego i decyzji, 
o której mowa w art. 53a.

§ 4. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o od-
powiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być 
wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku 
podatnika okazała się w całości lub w części bezsku-
teczna.

Art. 109. 
§ 1.  W sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trze-

ciej przepisy art. 29, art. 47 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 3, 
art. 55, art. 57, art. 59, art. 60 oraz art. 64-66 stosuje 
się odpowiednio.

§ 2. W razie niedotrzymania terminu płatności osoba trze-
cia odpowiada również za naliczone po dniu wydania 
decyzji o jej odpowiedzialności podatkowej odsetki za 
zwłokę od:
1) zaległości podatkowych;
2) należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
3) niezwróconych w terminie zaliczek na naliczony 

podatek od towarów i usług.

Art. 110. 

§ 1. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym 
swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za za-
ległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych 
powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, 
jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego 
mu udziału w majątku wspólnym.

§ 2. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, nie obejmu-
je:
1) niepobranych należności wymienionych 

w art. 107 § 2 pkt 1;
2) odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych 

powstałych po dniu uprawomocnienia się orze-
czenia o rozwodzie.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie unie-
ważnienia małżeństwa oraz separacji.

Art. 111. 
§ 1. Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim 

majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym 
działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wy-
nikające z tej działalności i powstałe w okresie, w któ-
rym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykony-

waniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego 
działalności.

§ 2. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, nie dotyczy 
osób, które w okresie stałego współdziałania z podat-
nikiem były osobami, wobec których na podatniku cią-
żył obowiązek alimentacyjny - w zakresie wynikającym 
z obowiązku alimentacyjnego.

§ 3. Za członków rodziny podatnika uważa się zstęp-
nych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstęp-
nych, osobę pozostającą w stosunku przysposobie-
nia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym 
pożyciu.

§ 4. Przepis § 1 stosuje się również do małżonków, którzy 
zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólno-
ści majątkowej, których wspólność majątkowa została 
zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozostających 
w separacji.

§ 5. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1:
1) ograniczona jest do wysokości uzyskanych ko-

rzyści;
2) nie obejmuje niepobranych należności wymienio-

nych w art. 107 § 2 pkt 1, z wyjątkiem należności, 
które nie zostały pobrane od osób wymienionych 
w § 3 i 4.

Art. 112. 

§ 1.   Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem 
solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia 
zaległości podatkowe związane z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu 
należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległo-
ściach.

§ 2.  (uchylony).
§ 3.  Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony 

do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorga-
nizowanej części.

§ 4. Zakres odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje:
1) należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
2) odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 

oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 
§ 2 pkt 3, powstałych po dniu nabycia.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do nabywców będących 
małżonkami lub członkami rodziny podatnika, o któ-
rych mowa w art. 111 § 3.

§ 6. Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, 
które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym 
mowa w art. 306g.

§ 7.  Nabywca odpowiada również za zaległości po-
datkowe i inne należności zbywcy, wymienione 
w art. 107 § 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2, 
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powstałe po dniu wydania zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsię-
biorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli od 
dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia upłynę-
ło więcej niż 30 dni.

Art. 112a.  
Przepisu art. 112 nie stosuje się do nabycia w postępowa-
niu egzekucyjnym oraz upadłościowym.

Art. 113. 

Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia 
prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych 
rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się 
imieniem i nazwiskiem, nazwą lub fi rmą tej osoby, osoba 
ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym 
swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe pod-
czas prowadzenia tej działalności.

Art. 114. 
§ 1. Właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wie-

czysty rzeczy lub prawa majątkowego pozostający 
z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego 
w związku, o którym mowa w § 2, odpowiada za za-
ległości podatkowe użytkownika powstałe w związku 
z działalnością gospodarczą prowadzoną przez użyt-
kownika, jeżeli dana rzecz lub prawo są związane 
z działalnością gospodarczą lub służą do jej prowa-
dzenia.

§ 2.  Związek, o którym mowa w § 1, ma miejsce, gdy pod-
czas trwania użytkowania między:
1) właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użyt-

kownikiem wieczystym rzeczy lub prawa majątko-
wego a ich użytkownikiem lub

2) osobami pełniącymi funkcje zarządzające, 
nadzorcze albo kontrolne w podmiocie będą-
cym właścicielem, samoistnym posiadaczem 
lub użytkownikiem wieczystym rzeczy lub 
prawa majątkowego a osobami pełniącymi 
takie funkcje w podmiocie będącym ich użyt-
kownikiem

– istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapi-
tałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku 
pracy.

§ 3. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, ograniczona 
jest do równowartości rzeczy lub praw majątkowych 
będących przedmiotem użytkowania.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym 
charakterze.

Art. 114a. 
§ 1. Dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowia-

da całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem 
będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym 
lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zale-
głości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych 
wynikających z opodatkowania nieruchomości, po-
wstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli między dzierżawcą lub 
użytkownikiem a podatnikiem istnieją powiązania 
o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątko-
wym w rozumieniu przepisów o podatku dochodo-
wym albo wynikające ze stosunku pracy.

§ 2. Zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub użytkowni-
ka nieruchomości nie obejmuje należności wymienio-
nych w art. 107 § 2.

Art. 115. 

§ 1. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz 
komplementariusz spółki komandytowej albo koman-
dytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem 
solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za 
zaległości podatkowe spółki.

§ 2.  Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności 
byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zo-
bowiązań, których termin płatności upływał w czasie, 
gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione 
w art. 52 powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. 
Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie 
odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowia-
dają osoby będące wspólnikami w momencie rozwią-
zania spółki.

§ 3. (uchylony).
§ 4. Orzeczenie o odpowiedzialności, o której mowa w § 1, 

za zaległości podatkowe spółki z tytułu zobowiązań po-
datkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 
§ 1 pkt 1 nie wymaga uprzedniego wydania decyzji, 
o których mowa w art. 108 § 2 pkt 2. W tym przypadku 
określenie wysokości zobowiązań podatkowych spół-
ki, orzeczenie o odpowiedzialności płatnika (inkasenta), 
zwrocie zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług 
lub określenie wysokości należnych odsetek za zwło-
kę następuje w decyzji, o której mowa w art. 108 § 1.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się również w przypadku rozwiąza-
nia spółki.

Art. 116. 

§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej 
w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim 
majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja 
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z majątku spółki okazała się w całości lub w części 
bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek 

o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postę-
powanie zapobiegające ogłoszeniu upadło-
ści (postępowanie układowe) albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
lub niewszczęcie postępowania zapobiega-
jącego ogłoszeniu upadłości (postępowa-
nia układowego) nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja 
umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych 
spółki w znacznej części.

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zale-
głości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin 
płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obo-
wiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienio-
ne w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków 
członka zarządu.

§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji 
nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki 
odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólni-
cy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 
1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka 
zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spół-
ki w organizacji.

Art. 116a. 

Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymie-
nione w art. 116 odpowiadają solidarnie całym swoim ma-
jątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami. 
Przepisy art. 116 stosuje się odpowiednio.

Art. 117.  
§ 1. Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powsta-

łe w wyniku podziału (osoby nowo zawiązane) odpo-
wiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległo-
ści podatkowe osoby prawnej dzielonej, jeżeli majątek 
przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez 
wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, 
nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 2. Zakres odpowiedzialności osób prawnych przejmują-
cych lub osób prawnych nowo zawiązanych ograni-
czony jest do wartości aktywów netto nabytych, wyni-
kających z planu podziału.

§ 3. Zakres odpowiedzialności osób prawnych przejmują-
cych lub osób prawnych nowo zawiązanych przy po-
dziale przez wydzielenie ograniczony jest do zaległości 

z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych do dnia 
wydzielenia.

§ 4. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio do orze-
kania o odpowiedzialności podatkowej za zaległości 
podatkowe osoby prawnej wykreślonej z właściwego 
rejestru na skutek jej podziału.

Art. 117a.  
§ 1. Gwarant lub poręczyciel, którego zabezpieczenie zo-

stało przyjęte przez organ podatkowy, odpowiada ca-
łym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, płat-
nikiem, inkasentem, ich następcą prawnym lub osobą 
trzecią, za zobowiązanie wynikające z decyzji, która 
jest przedmiotem zabezpieczenia, wraz z odsetkami za 
zwłokę, oraz kosztami postępowania egzekucyjnego 
powstałymi w związku z wykonaniem tej decyzji - do 
wysokości kwoty gwarancji lub poręczenia i w terminie 
wskazanym w gwarancji lub poręczeniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do gwaranta lub poręczyciela, 
którego zabezpieczenie zostało przyjęte przez organ 
podatkowy, w związku ze zwrotem podatku od towa-
rów i usług.

Art. 118. 
§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podat-

kowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzo-
wego, w którym powstała zaległość podatkowa, upły-
nęło 5 lat.

§ 2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, 
o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym została dorę-
czona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby 
trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się 
odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po 
jego przerwaniu wynosi 3 lata.

Art. 119.  
§ 1. Kwota, o której mowa w art. 41 § 1, podlega w każdym 

roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaź-
nikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w sto-
sunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, 
a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie 
ulega zmianie.

§ 2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, 
w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Staty-
stycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku, kwotę, o któ-
rej mowa w art. 41 § 1, w zaokrągleniu do pełnych se-
tek złotych, z pominięciem dziesiątek złotych.
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DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Art. 1. 

Ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, organy właściwe 
oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny fi -
nansów publicznych.

Art. 2.  
Określenia zawarte w dziale II: „fi nanse publiczne”, „środ-
ki publiczne”, „jednostka sektora fi nansów publicznych”, 
„budżet”, „plan fi nansowy”, „wydatek”, „dotacja”, „rezer-
wa”, „sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia 
środków publicznych i ich rozdysponowania” oraz „kontro-
la zarządcza” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 
27  sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240).

Art. 3. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do należności celnych 
i należności podatkowych stanowiących dochody budżetu 
państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ II
Odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny fi nansów publicznych

Rozdział 1
Zakres odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych

Art. 4. 
Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów pu-
blicznych podlegają:

1) osoby wchodzące w skład organu wykonujące-
go budżet lub plan fi nansowy jednostki sektora 
fi nansów publicznych albo jednostki niezaliczanej 
do sektora fi nansów publicznych otrzymującej 
środki publiczne lub zarządzającego mieniem 
tych jednostek;

2) kierownicy jednostek sektora fi nansów publicz-
nych;

3) pracownicy jednostek sektora fi nansów publicz-
nych, którym powierzono określone obowiązki 
w zakresie gospodarki fi nansowej lub czynności 
przewidziane w przepisach o zamówieniach pu-
blicznych;

4) osoby gospodarujące środkami publicznymi prze-
kazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora 
fi nansów publicznych.

Art. 5. 

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 
jest:
1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednost-

ki samorządu terytorialnego lub innej jednostki 
sektora fi nansów publicznych albo ustalenie ta-
kiej należności w wysokości niższej niż wynikają-
ca z prawidłowego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skar-
bu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub innej jednostki sektora fi nansów publicznych 
albo pobranie lub dochodzenie tej należności 
w wysokości niższej niż wynikająca z prawidło-
wego obliczenia;

3) niezgodne z przepisami umorzenie należności 
Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorial-
nego lub innej jednostki sektora fi nansów publicz-
nych albo dopuszczenie do przedawnienia tej na-
leżności;

4) niedochodzenie nadmiernie lub nienależnie po-
branych środków pochodzących:
a) z budżetu Unii Europejskiej,
b) ze źródeł zagranicznych, niepodlegających 

zwrotowi, innych niż wymienione w lit. a.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)



—  159  — 

2. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest do-
puszczenie przez kierownika jednostki sektora fi nan-
sów publicznych do uszczuplenia wpływów należnych 
Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialne-
go lub innej jednostce sektora fi nansów publicznych 
wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków 
w zakresie kontroli zarządczej.

3. Przepisy ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 nie mają zastosowania 
do należności z tytułu składek, do poboru których są 
obowiązani Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezes 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Art. 6. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1) nieprzekazanie do budżetu w należnej wysoko-

ści pobranych dochodów należnych Skarbowi 
Państwa lub jednostce samorządu terytorialne-
go lub nieterminowe przekazanie tych docho-
dów;

2) niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wy-
sokości dochodów przez jednostkę budżetową, 
nadwyżki środków obrotowych przez zakład 
budżetowy albo nadwyżki środków fi nansowych 
przez agencję wykonawczą lub nieterminowe do-
konanie tej wpłaty.

Art. 7. 

Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest prze-
znaczenie dochodów, z wyłączeniem dochodów własnych 
oraz dochodów gromadzonych na rachunku funduszu mo-
tywacyjnego, uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na 
wydatki ponoszone w tej jednostce.

Art. 8. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest:

1) przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub try-
bu jej udzielania;

2) nierozliczenie przekazanej dotacji lub nietermino-
we rozliczenie tej dotacji;

3) nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi 
do budżetu.

Art. 9. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest:

1) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przezna-
czeniem określonym przez udzielającego dota-
cję;

2) nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nietermino-
we rozliczenie tej dotacji;

3) niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości 
lub nieterminowe dokonanie zwrotu tej dotacji.

Art. 10. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest dokona-
nie zmiany w budżecie lub planie fi nansowym jednostki sek-
tora fi nansów publicznych bez upoważnienia albo z prze-
kroczeniem zakresu upoważnienia.

Art. 11. 
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

dokonanie wydatku ze środków publicznych bez 
upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upo-
ważnienia.

2. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora fi -
nansów publicznych do dokonania wydatku powodują-
cego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocz-
nym planie fi nansowym jednostki wskutek zaniedbania 
lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej.

Art. 12. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest przezna-
czenie środków rezerwy budżetowej na inny cel niż określo-
ny w decyzji o ich przyznaniu.

Art. 13. 

Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest:
1) przyznanie lub przekazanie środków pochodzą-

cych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi, bez zachowania lub 
z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich 
przyznaniu lub przekazaniu;

2) przyznanie lub przekazanie środków na realizację 
zadań Wspólnej Polityki Rolnej bez zachowania 
procedur obowiązujących przy uruchamianiu tych 
środków;

3) wykorzystanie środków, o których mowa w pkt 1, 
niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie 
z obowiązującymi procedurami.

Art. 14. 

Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest nieopła-
cenie przez jednostkę sektora fi nansów publicznych:

1) składek na ubezpieczenia społeczne,
2) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3) składek na Fundusz Pracy,
4) składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych,
5) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych
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– albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca 
z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem ter-
minu zapłaty.

Art. 15. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest zacią-
gnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekro-
czeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań 
jednostki sektora fi nansów publicznych.

Art. 16.

1. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest nie-
wykonanie zobowiązania jednostki sektora fi nansów 
publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, 
kar lub opłat.

2. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora fi -
nansów publicznych do niewykonania zobowiązania 
jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek 
zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakre-
sie kontroli zarządczej.

Art. 17. 
1. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 

udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach pu-
blicznych;

2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych dotyczących:
a) przesłanek stosowania poszczególnych 

trybów udzielenia zamówienia publiczne-
go,

b) obowiązku przekazania lub zamieszczenia 
ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego,

c) obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych;

3) którego przedmiot lub warunki zostały określone 
w sposób naruszający zasady uczciwej konkuren-
cji;

4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem 
przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli na-
ruszenie to miało wpływ na wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest za-
warcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o za-

mówieniach publicznych lub na czas nieoznaczo-

ny, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych 
w przepisach o zamówieniach publicznych;

3) (uchylony);
4) przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu 

z naruszeniem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych.

3. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych, określających przesłanki upoważniające 
do unieważnienia tego postępowania.

4. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub 
inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego 
oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach 
publicznych.

5. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest nie-
wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego 
postępowania na podstawie przepisów o zamówie-
niach publicznych.

6. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego 
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicz-
nych.

7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 
dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora 
finansów publicznych do popełnienia naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania 
lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej.

Art. 17a.  
1. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest za-

warcie umowy koncesji:
1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany 

zgodnie z przepisami o koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi;

2) z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi dotyczących obowiązku 
przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w po-
stępowaniu o zawarcie umowy koncesji;

3) której przedmiot lub warunki zostały określone 
w sposób naruszający zasady uczciwej konku-
rencji;

4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem 
przepisów o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik 
postępowania o zawarcie umowy koncesji.
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2. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest za-
warcie umowy koncesji:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) z pominięciem terminu, w jakim może ona być 

zawarta, z wyłączeniem przypadków dopuszczo-
nych w przepisach o koncesji na roboty budowla-
ne lub usługi;

3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi, z wyłącze-
niem przypadków dopuszczonych w przepisach 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi;

4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez wojewódzki 
sąd administracyjny w sprawie skargi na czyn-
ność wyboru oferty najkorzystniejszej z wyłącze-
niem przypadku dopuszczonego w przepisach 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

3. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji 
z naruszeniem przepisów o koncesji na roboty budow-
lane lub usługi.

4. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest 
zmiana umowy koncesji z naruszeniem przepisów 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

5. Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest do-
puszczenie przez kierownika jednostki sektora fi nan-
sów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny 
fi nansów publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 i 3, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia 
obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Art. 18. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest:

1) zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia in-
wentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie 
inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. 
zm.);

2) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie 
sprawozdania z wykonania procesów gromadze-
nia środków publicznych i ich rozdysponowania 
albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych 
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej.

Art. 18a. 
Naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych jest zanie-
chanie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce 
sektora fi nansów publicznych do tego zobowiązanej, wsku-
tek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawie-
rania umowy z usługodawcą.

Rozdział 2
Zasady odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych

Art. 19. 
1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów 

publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn na-
ruszający dyscyplinę fi nansów publicznych określony 
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnie-
nia.

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych ponosi osoba, której można przypisać 
winę w czasie popełnienia naruszenia.

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych ponosi także osoba, która wydała polece-
nie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę fi nan-
sów publicznych.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do czynów, o których 
mowa w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2 oraz 
art. 17 ust. 7.

Art. 20. 
1. Osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1, uczestnicząca 

w podejmowaniu uchwały zawierającej polecenie lub 
upoważnienie do popełnienia czynu naruszającego 
dyscyplinę fi nansów publicznych, w przypadku nie-
zgłoszenia sprzeciwu do tej uchwały, odpowiada na 
zasadach określonych w art. 19 ust. 3.

2. Za zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, 
uważa się zgłoszenie sprzeciwu do uchwały na piśmie 
albo ustnie do protokołu, jak również głosowanie prze-
ciwko uchwale w przypadku głosowania imiennego.

Art. 21. 
Naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych uważa się za 
popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zanie-
chał działania, do którego był obowiązany.

Art. 22. 
1. Odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyśl-

ne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych.

2. Naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych jest po-
pełnione umyślnie, jeżeli sprawca miał zamiar je po-
pełnić, to jest chciał je popełnić albo przewidując moż-
liwość jego popełnienia na to się godził.

3. Naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych jest po-
pełnione nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając za-
miaru jego popełnienia popełnił je jednak na skutek 
niezachowania ostrożności wymaganej w danych oko-
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licznościach, mimo że możliwość popełnienia narusze-
nia dyscypliny fi nansów publicznych przewidywał albo 
mógł przewidzieć.

Art. 23. 
1. Nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie sta-

nowi naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, nie 
wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość 
była usprawiedliwiona.

2. Nie popełnia naruszenia dyscypliny fi nansów publicz-
nych osoba, która z powodu choroby psychicznej lub 
innego zakłócenia czynności psychicznych nie mogła 
w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokiero-
wać swoim postępowaniem.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy zakłócenie czynno-
ści psychicznych zostało spowodowane wprawieniem 
się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w wyniku wła-
snego działania.

Art. 24. 

1. Jeżeli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dys-
cypliny fi nansów publicznych obowiązuje ustawa inna 
niż w czasie popełnienia tego naruszenia, stosuje się 
ustawę nową, z tym że należy stosować ustawę obo-
wiązującą w czasie popełnienia naruszenia, jeżeli jest 
ona względniejsza dla sprawcy.

2. Jeżeli według nowej ustawy określone działanie lub 
zaniechanie objęte orzeczeniem nie stanowi już naru-
szenia dyscypliny fi nansów publicznych, ukaranie ule-
ga zatarciu z mocy prawa.

Art. 25. 
1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów 

publicznych jest niezależna od odpowiedzialności 
określonej innymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3.

2. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o prze-
stępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo 
wykroczenie skarbowe, o czyn stanowiący równo-
cześnie naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, 
postępowanie o naruszenie dyscypliny fi nansów pu-
blicznych zawiesza się do czasu zakończenia postę-
powania karnego, postępowania w sprawie o wykro-
czenie albo postępowania w sprawie o przestępstwo 
skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

3. W razie prawomocnego skazania za przestępstwo, 
przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykrocze-
nie skarbowe, będące równocześnie naruszeniem dys-
cypliny fi nansów publicznych, wszczęte postępowanie 
o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych podlega 
umorzeniu.

Art. 26. 
Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych działanie lub zaniechanie, o którym mowa w art. 7, 
11, 12, 15 i w art. 16 ust. 2, skutkujące przekroczeniem 
uprawnień do wydatkowania środków publicznych, do 
zaciągania zobowiązań albo niewykonaniem zobowiązań 
w kwocie nieprzekraczającej w roku budżetowym łącznie 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), zwanego dalej 
„przeciętnym wynagrodzeniem”.

Art. 27. 
1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych w przypadku działa-
nia lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu ogra-
niczenia skutków zdarzenia losowego.

2. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust. 1, 
jest zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrz-
ne, którego nie można przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody 
niewspółmiernie większej niż spowodowana dzia-
łaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę 
finansów publicznych.

Art. 28. 

1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny fi nansów publicznych, którego stopień szkodli-
wości dla fi nansów publicznych jest znikomy.

2. Przy ocenie stopnia szkodliwości naruszenia dyscy-
pliny fi nansów publicznych dla fi nansów publicznych 
uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, spo-
sób i okoliczności ich naruszenia, a także skutki naru-
szenia, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) wysokość uszczuplonych środków publicznych;
2) kwotę środków publicznych niewpłaconych lub 

niezwróconych na właściwy rachunek budżetu 
państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
innej jednostki sektora fi nansów publicznych;

3) kwotę środków publicznych wydatkowanych bez 
upoważnienia lub z jego przekroczeniem albo nie-
zgodnie z przeznaczeniem;

4) wysokość zobowiązań zaciągniętych bez upo-
ważnienia lub z jego przekroczeniem;

5) kwotę odsetek, kar i opłat zapłaconych wskutek 
zwłoki w opłaceniu należności.
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Art. 29. 
1. Osoba, która naruszyła dyscyplinę fi nansów publicz-

nych wskutek wykonania polecenia przełożonego 
albo kierownika jednostki, albo dysponenta środków 
publicznych, organu nadzorującego lub organu założy-
cielskiego, nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed 
wykonaniem polecenia zgłosiła pisemnie zastrzeżenie 
i, pomimo tego zastrzeżenia, otrzymała pisemne po-
twierdzenie wykonania polecenia albo polecenie nie 
zostało odwołane albo zmienione. W tym przypad-
ku odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała 
się pod pisemnym poleceniem wykonania polecenia, 
a przy braku takiego dokumentu - osoba, która wydała 
polecenie.

2. Osoba, która naruszyła dyscyplinę fi nansów publicz-
nych wskutek wykonania uchwały organu, o którym 
mowa w art. 4 pkt 1, nie ponosi odpowiedzialności, je-
żeli przed wykonaniem uchwały zgłosiła pisemnie za-
strzeżenie i, pomimo tego zastrzeżenia, otrzymała pi-
semne potwierdzenie wykonania uchwały lub uchwała 
nie została uchylona albo zmieniona; w tym przypadku 
odpowiedzialność ponosi każdy z członków organu, 
który podpisał się pod pisemnym potwierdzeniem wy-
konania uchwały, a przy braku takiego dokumentu – 
każdy z członków organu, który nie zgłosił sprzeciwu 
do uchwały, która nie została uchylona albo zmienio-
na.

Art. 30. 
Ukaranie osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych nie ogranicza praw Skarbu Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sek-
tora fi nansów publicznych do dochodzenia odszkodowania 
za poniesioną szkodę.

Rozdział 3
Kary za naruszenie dyscypliny fi nansów 

publicznych oraz ich wymiar

Art. 31. 

1. Karami za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych 
są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowa-

niem środkami publicznymi.
2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od jedno-

krotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodze-

nia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny fi -
nansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie 
za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, 
w którym doszło do tego naruszenia.

3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagro-
dzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wy-
mierza się w wysokości od jednokrotności do pięcio-
krotności przeciętnego wynagrodzenia.

4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi wymierza się na okres 
od roku do 5 lat.

Art. 32. 
1. Ukaranie karą nagany lub karą pieniężną wywołuje, 

określone w odrębnych przepisach, skutki wynikające 
z ujemnej lub negatywnej oceny kwalifi kacyjnej.

2. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi wyklucza, 
przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możli-
wość:

1) pełnienia funkcji:
a) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrek-

tora generalnego,
b) członka zarządu,
c) skarbnika, głównego księgowego lub za-

stępcy głównego księgowego,
d) kierownika lub zastępcy kierownika komórki 

bezpośrednio odpowiedzialnej za wykony-
wanie budżetu lub planu fi nansowego

– jednostki sektora fi nansów publicznych;
2) reprezentowania interesów majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
innej jednostki sektora fi nansów publicznych;

3) członkostwa w organach stanowiących, nadzor-
czych i wykonawczych państwowych i samorzą-
dowych osób prawnych.

3. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi nie ogranicza 
prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) na 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Art. 33. 
1. Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny 

fi nansów publicznych wymierza karę według swego 
uznania, w granicach określonych w ustawie, uwzględ-
niając skutki i stopień szkodliwości naruszenia dyscy-
pliny fi nansów publicznych dla fi nansów publicznych, 
stopień winy, jak również cele kary w zakresie społecz-
nego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscy-
plinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukarane-
go.
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2. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia mo-
tywy i sposób działania, okoliczności działania lub 
zaniechania, jak również właściwości, warunki osobi-
ste osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych, jej doświadczenie zawodowe, 
sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych 
oraz zachowanie po naruszeniu dyscypliny fi nansów 
publicznych.

3. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia 
się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 34. 
1. Karę określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 wymierza się 

w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny fi nansów 
publicznych, a w szczególności działania lub zaniecha-
nia:
1) którego skutkiem jest znaczące uszczuplenie 

środków publicznych, zaciągnięcie bez upoważ-
nienia zobowiązań albo zapłata znacznej kwoty 
odsetek, kar lub opłat;

2) świadczącego o nagannym niedopełnieniu obo-
wiązku należytej staranności zawodowej;

3) świadczącego o uporczywym lekceważeniu za-
sad gospodarowania środkami publicznymi.

2. Karę określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 można wymierzyć 
w przypadku ponownego ukarania za naruszenie dys-
cypliny fi nansów publicznych.

Art. 35. 
Karę upomnienia wymierza się w przypadku naruszenia 
dyscypliny fi nansów publicznych popełnionego nieumyślnie 
lub w przypadku gdy stopień szkodliwości naruszenia dys-
cypliny fi nansów publicznych nie jest znaczny.

Art. 36. 
1. W przypadkach zasługujących na szczególne 

uwzględnienie można, biorąc pod uwagę rodzaj 
i okoliczności naruszenia dyscypliny finansów pu-
blicznych lub właściwości i warunki osobiste spraw-
cy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia.

2. Jako okoliczności łagodzące można uwzględnić 
w szczególności:
1) działanie lub zaniechanie ze szczególnych pobu-

dek lub w szczególnych warunkach, zasługują-
cych na uwzględnienie, w tym w celu zapobieże-
nia szkodzie w mieniu publicznym;

2) wyróżnianie się przed popełnieniem naruszenia 
dyscypliny fi nansów publicznych wzorowym speł-
nianiem obowiązków zawodowych;

3) przyczynienie się do usunięcia szkodliwych na-
stępstw naruszenia dyscypliny fi nansów publicz-
nych lub podjęcie o to starań.

3. Odstąpienia od wymierzenia kary nie stosuje się wo-
bec sprawcy naruszenia dyscypliny fi nansów publicz-
nych popełnionego w czasie, gdy nie uległo zatarciu 
ukaranie prawomocnie orzeczone za inne naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych.

Art. 37. 
Sprawcy, który dopuścił się kilku czynów stanowiących na-
ruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, a sprawa o te 
czyny jest objęta jednym postępowaniem, wymierza się jed-
ną karę za wszystkie czyny.

Rozdział 4
Przedawnienie oraz zatarcie ukarania

Art. 38. 
1. Karalność naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych 

ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły 3 lata. 
Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie 
o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, karal-
ność ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okre-
su.

2. W razie stwierdzenia nieważności prawomocnego po-
stanowienia lub orzeczenia komisji orzekającej w spra-
wie o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, 
karalność ustaje po upływie 2 lat od dnia stwierdzenia 
nieważności prawomocnego postanowienia lub orze-
czenia.

3. W razie uchylenia prawomocnego postanowienia lub 
orzeczenia komisji orzekającej w sprawie o naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych, karalność ustaje po 
upływie 2 lat od dnia uchylenia prawomocnego posta-
nowienia lub orzeczenia.

4. W razie wznowienia postępowania w sprawie o naru-
szenie dyscypliny fi nansów publicznych zakończonego 
prawomocnym postanowieniem lub orzeczeniem, ka-
ralność ustaje po upływie 2 lat od dnia wydania posta-
nowienia o wznowieniu postępowania.

Art. 39. 
1. Nie można wykonać kary za naruszenie dyscypliny fi -

nansów publicznych, jeżeli od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia upłynęły 2 lata.

2. Przedawnienie wykonania kary nie biegnie w okre-
sie wstrzymania z urzędu jej wykonania, wskutek 
zaskarżenia do sądu prawomocnego orzeczenia 
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zgodnie z art. 169, a w przypadku kary pieniężnej 
także w okresie odroczenia tej kary lub jej spłaty 
w ratach.

Art. 40. 
1. Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny fi nansów 

publicznych następuje z mocy prawa, jeżeli od dnia 
wykonania kary lub przedawnienia jej wykonania upły-
nęły 2 lata.

2. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie uka-
rania z mocy prawa następuje po upływie roku od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia.

3. Z chwilą zatarcia ukarania uważa się je za niebyłe.

Art. 41. 

Na wniosek ukaranego lub jego przełożonego, pozy-
tywnie zaopiniowany przez Głównego Rzecznika Dys-
cypliny Finansów Publicznych, minister właściwy do 
spraw finansów publicznych może postanowić o za-
tarciu ukarania za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przed upływem terminu, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1 i 2.

DZIAŁ III
Organy właściwe w sprawach 

o naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych

Rozdział 1
Organy orzekające w sprawach o naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych

Art. 42. 
1. Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dys-

cypliny fi nansów publicznych pierwszej instancji są ko-
misje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych, zwane dalej „komisjami orzeka-
jącymi”.

2. Organem orzekającym w sprawach o naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych drugiej instancji jest 
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Narusze-
nie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej 
„Główną Komisją Orzekającą”.

3. Kadencja komisji orzekających i Głównej Komisji Orze-
kającej trwa 4 lata.

Art. 43.

1. W skład komisji orzekającej wchodzi przewodniczący, 
jeden lub dwóch jego zastępców i od 5 do 21 członków 
komisji.

2. W skład Głównej Komisji Orzekającej wchodzi 
przewodniczący, jeden lub dwóch jego zastępców 
i 21 członków Komisji.

Art. 44. 
1. Przewodniczący kieruje pracą komisji orzekających 

i Głównej Komisji Orzekającej, czuwa nad sprawnym 
przebiegiem postępowania i w tym celu wydaje posta-
nowienia i zarządzenia oraz podejmuje inne czynności 
określone w ustawie.

2. Zastępca przewodniczącego, w zakresie spraw przeka-
zanych przez przewodniczącego, podejmuje wszystkie 
czynności określone w ustawie dla przewodniczące-
go.

3. Przewodniczący, ich zastępcy i członkowie komisji 
orzekających i Głównej Komisji Orzekającej są obo-
wiązani do udziału w szkoleniach z zakresu problema-
tyki fi nansów publicznych i prawa.

Art. 45. 

1. Członkowie komisji orzekających i Głównej Komisji 
Orzekającej są niezawiśli w zakresie orzekania w spra-
wach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych 
i podlegają tylko przepisom prawa.

2. Członkowie komisji orzekających i Głównej Komisji 
Orzekającej orzekają w granicach określonych ustawą 
oraz na mocy przekonania opartego na ocenie dowo-
dów, rozstrzygają samodzielnie nasuwające się zagad-
nienia prawne i nie są związani rozstrzygnięciami in-
nych organów, z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu.

Rozdział 2
Komisje orzekające i ich właściwość

Art. 46. 

Komisjami orzekającymi są:
1) wspólna komisja orzekająca;
2) resortowe komisje orzekające przy ministrach 

kierujących działem lub działami administracji 
rządowej;

3) komisja orzekająca przy Szefi e Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów;

4) regionalne komisje orzekające przy regionalnych 
izbach obrachunkowych.
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Art. 47. 

1. Wspólna komisja orzekająca orzeka w sprawach o na-
ruszenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie 
realizacji budżetu państwa w częściach:
1) Kancelaria Sejmu;
2) Kancelaria Senatu;
3) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Sąd Najwyższy;
5) Naczelny Sąd Administracyjny;
6) Trybunał Konstytucyjny;

7) Najwyższa Izba Kontroli;
8) Rzecznik Praw Obywatelskich;
9) Rzecznik Praw Dziecka;
10) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
11) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-

wych;
12) Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
13) Krajowe Biuro Wyborcze;
14) Państwowa Inspekcja Pracy;

15) Krajowa Rada Sądownictwa.
2. Wspólna komisja orzekająca orzeka również w spra-

wach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych 
w odniesieniu do jednostek otrzymujących środki pu-
bliczne przekazane z części budżetu państwa określo-
nych w ust. 1.

Art. 48. 
Resortowa komisja orzekająca orzeka w sprawach o naru-
szenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie dotyczą-
cym:

1) realizacji budżetu państwa w częściach, którymi 
dysponuje minister kierujący działem lub działa-
mi administracji rządowej, z wyłączeniem środ-
ków przekazanych jednostkom, o których mowa 
w art. 51 pkt 1 i 4;

2) organów i jednostek podległych lub nadzorowa-
nych przez ministra oraz jednostek im podległych 
lub przez nie nadzorowanych;

3) innych jednostek otrzymujących środki publiczne 
przekazane z części budżetu państwa lub innych 
środków publicznych, którymi dysponuje minister 
lub organy i jednostki, o których mowa w pkt 2.

Art. 49. 
Resortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym 
do spraw administracji publicznej orzeka także w sprawach 
o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie 
dotyczącym:

1) osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewo-
dy, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego 
i głównego księgowego części budżetowej, której 
dysponentem jest wojewoda;

2) osób pełniących funkcje marszałka wojewódz-
twa, członka zarządu województwa i głównego 
księgowego budżetu województwa (skarbnika 
województwa).

Art. 50. 
Komisja orzekająca przy Szefi e Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny fi nan-
sów publicznych w zakresie dotyczącym:

1) realizacji budżetu Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów;

2) samorządowych kolegiów odwoławczych;
3) organów i jednostek nadzorowanych przez Preze-

sa Rady Ministrów oraz jednostek im podległych 
lub przez nie nadzorowanych, z wyłączeniem 
osób, o których mowa w art. 49 pkt 1, oraz jedno-
stek, o których mowa w art. 51 pkt 3;

4) osób pełniących funkcje sekretarza stanu, podse-
kretarza stanu, dyrektora generalnego naczelne-
go lub centralnego urzędu administracji rządowej 
i głównego księgowego części budżetowej, z wy-
łączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 1;

5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne 
przekazane z części budżetu państwa lub innych 
środków publicznych, którymi dysponuje Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub organy 
i jednostki wymienione w pkt 3.

Art. 51. 

Regionalna komisja orzekająca orzeka w sprawach o naru-
szenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie dotyczą-
cym:

1) jednostek samorządu terytorialnego, ich związ-
ków i stowarzyszeń, z wyłączeniem osób, o któ-
rych mowa w art. 49 pkt 2;

2) realizacji budżetu wojewody;
3) jednostek podległych i nadzorowanych przez wo-

jewodę;
4) samorządowych jednostek organizacyjnych, 

w tym samorządowych osób prawnych;
5) innych jednostek otrzymujących środki publiczne 

przekazane z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych środków publicznych, 
którymi dysponują te jednostki;

6) innych jednostek w zakresie środków otrzyma-
nych z budżetu wojewody lub z innych środków, 
którymi dysponuje wojewoda.
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Rozdział 3
Zasady powoływania komisji orzekających 

i Głównej Komisji Orzekającej

Art. 52. 
Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków wspólnej 
komisji orzekającej powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Są oni powoływani spośród kandydatów 
zgłoszonych przez:

1) Szefa Kancelarii Prezydenta;
2) Marszałka Sejmu;
3) Marszałka Senatu;
4) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
5) Rzecznika Praw Obywatelskich;
6) Rzecznika Praw Dziecka;
7) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji;
8) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-

wych;
9) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu;

10) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;
11) Głównego Inspektora Pracy;
12) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
13) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
14) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;
15) Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownic-

twa.

Art. 53. 
1. Przewodniczących komisji, o których mowa 

w art. 46 pkt 2-4, i ich zastępców powołuje i od-
wołuje, na wniosek ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów. Są 
oni powoływani spośród kandydatów zgłoszonych, 
odnośnie do:
1) resortowej komisji orzekającej przy ministrze kie-

rującym działem lub działami administracji rządo-
wej – przez tego ministra;

2) komisji orzekającej przy Szefi e Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów – przez Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów;

3) regionalnej komisji orzekającej przy regionalnej 
izbie obrachunkowej – przez prezesa tej izby.

2. Członków komisji, o których mowa w art. 46 pkt 2-4, 
powołuje i odwołuje, na wniosek przewodniczącego 
komisji orzekającej, Prezes Rady Ministrów.

Art. 54. 
1. Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej i jego 

zastępcę powołuje i odwołuje, na wniosek ministra 
właściwego do spraw fi nansów publicznych, Prezes 
Rady Ministrów.

2. Członków Głównej Komisji Orzekającej powołuje i od-
wołuje, na wniosek Przewodniczącego tej Komisji, Pre-
zes Rady Ministrów.

Art. 55. 
1. W skład komisji orzekającej oraz Głównej Komisji 

Orzekającej powołuje się osobę, która wyraziła zgodę 
na pracę w komisji oraz:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 

publicznych;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe popełnione umyśl-
nie;

4) nie była prawomocnie ukarana za naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych;

5) posiada wyższe wykształcenie, z zastrzeżeniem 
ust. 2;

6) posiada odpowiednią wiedzę z zakresu problema-
tyki fi nansów publicznych i prawa oraz niezbędne 
doświadczenie zawodowe.

2. Przewodniczący komisji orzekającej oraz Głównej Ko-
misji Orzekającej oraz ich zastępcy powinni posiadać 
wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne.

3. Nie można łączyć członkostwa w komisji orzekają-
cej i Głównej Komisji Orzekającej, być członkiem 
więcej niż jednej komisji orzekającej, a także łączyć 
członkostwa w tych komisjach z funkcją rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych, Głównego Rzecz-
nika Dyscypliny Finansów Publicznych lub ich za-
stępców.

4. Członkiem wspólnej komisji orzekającej nie może być 
kierownik i zastępca kierownika komórki bezpośrednio 
odpowiedzialnej za wykonanie budżetu państwa w za-
kresie części, o których mowa w art. 47 ust. 1.

5. Członkiem resortowej komisji orzekającej nie może być 
kierownik i zastępca kierownika komórki bezpośred-
nio odpowiedzialnej za wykonanie budżetu państwa 
w zakresie części, której dysponentem jest właściwy 
minister, lub planu fi nansowego jednostki budżetowej 
- urzędu obsługującego ministra.

6. Członkiem komisji orzekającej przy Szefi e Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów nie może być kierownik i za-
stępca kierownika komórki bezpośrednio odpowie-
dzialnej za wykonywanie budżetu państwa w zakresie 
części Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
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7. Członkiem regionalnej komisji orzekającej nie może być 
kierownik i zastępca kierownika komórki bezpośrednio 
odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu państwa 
w zakresie części, której dysponentem jest wojewoda, 
lub planu fi nansowego jednostki budżetowej – urzędu 
wojewódzkiego.

Art. 56. 
1. Przed upływem kadencji członkostwo w komisji orze-

kającej lub Głównej Komisji Orzekającej wygasa w ra-
zie:
1) rezygnacji z członkostwa;
2) śmierci;
3) utraty obywatelstwa polskiego;
4) utraty praw publicznych;
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) prawomocnego skazania za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
7) prawomocnego ukarania za naruszenie dyscypli-

ny fi nansów publicznych;
8) powołania na stanowisko, o którym mowa 

w art. 55 ust. 4-7;
9) zniesienia lub połączenia organów, przy których 

powołano komisje orzekające.
2. Członka komisji orzekającej lub Głównej Komisji orze-

kającej można odwołać w razie:
1) nieusprawiedliwionego niewykonywania przez 

niego obowiązków lub rażąco niedbałego ich wy-
konywania;

2) zachowania uchybiającego godności członka ko-
misji;

3) trwałej niemożności wykonywania obowiązków 
członka komisji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz art. 55 stosuje się odpowiednio 
do przewodniczących i zastępców przewodniczącego 
komisji.

4. Wygaśnięcie członkostwa w komisji orzekającej stwier-
dza przewodniczący komisji, a wygaśnięcie człon-
kostwa przewodniczącego komisji lub jego zastępcy 
– stwierdza Przewodniczący Głównej Komisji Orzeka-
jącej.

5. Wygaśnięcie członkostwa w Głównej Komisji Orzeka-
jącej stwierdza Przewodniczący Głównej Komisji Orze-
kającej, a wygaśnięcie członkostwa Przewodniczą-
cego Głównej Komisji Orzekającej lub jego zastępcy 
stwierdza Prezes Rady Ministrów.

6. Skład komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzeka-
jącej może być uzupełniony w czasie trwania kaden-
cji.

Rozdział 4
Organy właściwe do wypełniania funkcji 

oskarżyciela

Art. 57. 
1. Organami właściwymi do prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego w sprawach o naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych oraz wypełniania funkcji oskar-
życiela w pierwszej instancji są rzecznicy dyscypliny 
fi nansów publicznych, zwani dalej „rzecznikami dyscy-
pliny”, i ich zastępcy.

2. Zastępca rzecznika dyscypliny w zakresie spraw prze-
kazanych przez rzecznika dyscypliny wykonuje zadania 
i podejmuje wszystkie czynności określone w ustawie 
dla rzecznika dyscypliny.

3. W zakresie sprawowanej funkcji rzecznik dyscypliny 
jest przełożonym swoich zastępców.

Art. 58. 
1. Organem właściwym do wypełniania funkcji oskarży-

ciela w drugiej instancji jest Główny Rzecznik Dyscy-
pliny Finansów Publicznych, zwany dalej „Głównym 
Rzecznikiem”, i jego zastępcy.

2. Zastępca Głównego Rzecznika w zakresie spraw prze-
kazanych przez Głównego Rzecznika wykonuje zada-
nia i podejmuje wszystkie czynności określone w usta-
wie dla Głównego Rzecznika.

3. Główny Rzecznik jest w zakresie sprawowanej funkcji 
przełożonym swoich zastępców oraz rzeczników dys-
cypliny i ich zastępców.

4. Rzecznicy dyscypliny i ich zastępcy są obowiązani do 
udziału w szkoleniach z zakresu problematyki fi nansów 
publicznych i prawa.

Art. 59. 
W zakresie sprawowanej funkcji Główny Rzecznik, rzecznik 
dyscypliny i ich zastępcy działają na rzecz fi nansów publicz-
nych oraz reprezentują w prowadzonym postępowaniu inte-
resy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
i innych jednostek sektora fi nansów publicznych.

Rozdział 5
Zasady powoływania Głównego Rzecznika 

i rzeczników dyscypliny

Art. 60. 

1. Głównego Rzecznika powołuje i odwołuje Prezes Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw fi -
nansów publicznych.
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2. Zastępców Głównego Rzecznika powołuje i odwołuje 
Prezes Rady Ministrów na wniosek Głównego Rzecz-
nika.

Art. 61. 
Rzecznika dyscypliny właściwego w sprawach rozpatrywa-
nych przez wspólną komisję orzekającą i jego zastępców 
powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 62. 
1. Rzeczników dyscypliny właściwych w sprawach roz-

patrywanych przez komisje, o których mowa w art. 46 
pkt 2-4, i ich zastępców, powołuje i odwołuje Główny 
Rzecznik.

2. Główny Rzecznik zwraca się do Szefa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami 
administracji rządowej oraz prezesów regionalnych izb 
obrachunkowych o przedstawienie, w terminie 30 dni, 
kandydatów na rzeczników dyscypliny lub zastępców 
rzecznika.

3. Główny Rzecznik może powołać rzecznika dyscypliny 
lub zastępcę rzecznika właściwego w sprawach roz-
poznawanych przez więcej niż jedną komisję orzeka-
jącą, jak również spośród innych osób, niż wymienione 
w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwego 
ministra albo prezesa regionalnej izby obrachunkowej.

4. Główny Rzecznik może, na wniosek lub z urzędu, wy-
znaczyć do prowadzenia postępowania lub wypełnia-
nia obowiązków oskarżyciela w danej sprawie innego, 
niż wynika to z jego właściwości, rzecznika dyscypliny 
lub jego zastępcę.

Art. 63. 

1. Rzecznikiem dyscypliny lub jego zastępcą może być 
osoba, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji rzecz-
nika dyscypliny oraz:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 

publicznych;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe popełnione umyśl-
nie;

4) nie była prawomocnie ukarana za naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych;

5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub 
ekonomiczne;

6) posiada odpowiednią wiedzę z zakresu problema-
tyki fi nansów publicznych i prawa oraz niezbędne 
doświadczenie zawodowe.

2. Do rzeczników dyscypliny i ich zastępców stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 55 ust. 4-7. Funkcji rzecz-
nika dyscypliny, Głównego Rzecznika i ich zastępców 
nie można łączyć z członkostwem w komisji orzekają-
cej lub Głównej Komisji Orzekającej.

Art. 64. 
O powołaniu lub odwołaniu rzecznika dyscypliny lub jego 
zastępcy powiadamia się odpowiednio Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, właściwego ministra, prezesa re-
gionalnej izby obrachunkowej i przewodniczącego komisji 
orzekającej.

Rozdział 6
Uprawnienia członków organów orzekających 
i rzeczników oraz funkcjonowanie i obsługa 

komisji i rzeczników

Art. 65. 
1. Przewodniczącym, ich zastępcom, członkom komi-

sji orzekających oraz Głównej Komisji Orzekającej, 
rzecznikom dyscypliny, Głównemu Rzecznikowi i ich 
zastępcom, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje ryczał-
towe wynagrodzenie miesięczne wypłacane z budżetu 
państwa.

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięczne-
go, o którym mowa w ust. 1, członka komisji orzekają-
cej i Głównej Komisji Orzekającej wynosi odpowiednio 
0,2 i 0,4 przeciętnego wynagrodzenia.

3. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięczne-
go, o którym mowa w ust. 1, przewodniczącego ko-
misji orzekającej i Przewodniczącego Głównej Komisji 
Orzekającej wynosi odpowiednio 0,4 i 0,8 przeciętnego 
wynagrodzenia.

4. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia miesięczne-
go, o którym mowa w ust. 1, zastępcy przewodniczą-
cego komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekającej 
wynosi odpowiednio 0,3 i 0,6 przeciętnego wynagro-
dzenia.

5. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenie miesięcznego, 
o którym mowa w ust. 1, Głównego Rzecznika i jego 
zastępcy wynosi odpowiednio 0,8 i 0,6 przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego, a rzecznika dyscypliny 
i jego zastępcy odpowiednio 0,4 i 0,3 tego wynagro-
dzenia.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu-
guje osobom powołanym spośród osób zatrudnionych 
w komórce organizacyjnej zapewniającej obsługę 
prawną i administracyjno-techniczną, o której mowa 
w art. 70 ust. 1 i 2.
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Art. 66.

 1. Członkom składu orzekającego, oskarżycielowi i proto-
kolantowi, o ile protokolant nie wykonuje obowiązków 
wynikających z zatrudnienia, przysługuje wynagrodze-
nie ryczałtowe za udział w rozprawie lub posiedzeniu.

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1, przewodniczącego składu orzekają-
cego komisji orzekającej wynosi 0,08, członka składu 
orzekającego i oskarżyciela 0,07 przeciętnego wyna-
grodzenia, a protokolanta 0,05 tego wynagrodzenia.

3. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1, przewodniczącego składu orzekające-
go Głównej Komisji Orzekającej wynosi 0,12, członka 
składu orzekającego i oskarżyciela wynosi 0,1 prze-
ciętnego wynagrodzenia, a protokolanta 0,05 tego wy-
nagrodzenia.

4. Jeżeli członek składu orzekającego został wyznaczony 
do rozpoznania w tym samym dniu więcej niż jednej 
sprawy, przysługuje mu wynagrodzenie ryczałtowe jak 
za jedną rozprawę lub posiedzenie. Przepis stosuje się 
odpowiednio do protokolanta.

Art. 67. 
1. O powołaniu w skład komisji orzekającej lub Głównej 

Komisji Orzekającej albo do pełnienia funkcji rzecznika 
dyscypliny, Głównego Rzecznika i ich zastępców, za-
wiadamia się osobę powołaną oraz jej pracodawcę.

2. O wygaśnięciu członkostwa albo odwołaniu ze skła-
du komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orzekają-
cej przed upływem kadencji albo odwołaniu z funkcji 
rzecznika, Głównego Rzecznika lub ich zastępcy, za-
wiadamia się osobę odwołaną lub której członkostwo 
wygasło oraz jej pracodawcę.

3. Wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy 
z osobą wchodzącą w skład komisji orzekającej lub 
Głównej Komisji Orzekającej, a także w okresie 6 mie-
sięcy po upływie kadencji, wygaśnięciu członkostwa 
lub odwołaniu ze składu komisji - w przypadku gdy jest 
on pracownikiem jednostki sektora fi nansów publicz-
nych - wymaga uprzedniej zgody Przewodniczącego 
Głównej Komisji Orzekającej.

Art. 68. 

1. Pracodawca osoby powołanej w skład komisji orzeka-
jącej lub Głównej Komisji Orzekającej albo pełniącej 
funkcję rzecznika dyscypliny, Głównego Rzecznika lub 
ich zastępcy jest obowiązany zwolnić ją na czas nie-
zbędny do wywiązania się ze sprawowanej funkcji albo 
udziału w szkoleniach, określonych w art. 44 ust. 3 oraz 
art. 58 ust. 4, z zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia za ten czas. Podstawą do zwolnienia z pracy jest 
wezwanie lub pismo przewodniczącego komisji orze-

kającej lub Głównej Komisji Orzekającej albo rzecznika 
dyscypliny lub Głównego Rzecznika.

2. Pracodawca osoby wezwanej na rozprawę w charak-
terze świadka jest obowiązany zwolnić ją z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności 
w pracy. Podstawą do zwolnienia z pracy jest wezwa-
nie przewodniczącego komisji orzekającej lub Głównej 
Komisji Orzekającej.

Art. 69. 
1. Osobom wchodzącym w skład komisji orzekających 

i Głównej Komisji Orzekającej, rzecznikom dyscypliny, 
Głównemu Rzecznikowi i ich zastępcom przysługuje 
zwrot kosztów przejazdu i noclegów, zgodnie z przepi-
sami o wysokości oraz warunkach ustalania należności 
przysługujących pracownikom zatrudnionym w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

2. Świadkom wezwanym na rozprawę przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu, zgodnie z przepisami o wysokości 
oraz warunkach ustalania należności przysługujących 
pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samo-
rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowych na obszarze kraju.

Art. 70. 

1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrowie 
oraz prezesi regionalnych izb obrachunkowych za-
pewniają siedzibę, obsługę prawną i administracyjno-
techniczną komisji orzekającej oraz rzecznika i jego 
zastępcy właściwych w sprawach tej komisji, a także 
ponoszą wydatki związane z ich funkcjonowaniem, 
wypłatą wynagrodzeń i szkoleniem, z zastrzeżeniem 
ust. 3, oraz zwrotem świadkom kosztów przejazdu, fi -
nansowane z budżetu państwa.

2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
zapewnia siedzibę, obsługę prawną i organizacyjno-
techniczną Głównej Komisji Orzekającej, Głównego 
Rzecznika i jego zastępców, a także ponosi wydatki 
związane z ich funkcjonowaniem, wypłatą wynagro-
dzeń i szkoleniem oraz zwrotem świadkom kosztów 
przejazdu, fi nansowane z budżetu państwa.

3. W przypadku powołania rzecznika dyscypliny lub 
jego zastępcy spośród kandydatów niezgłoszonych 
przez organy, o których mowa w art. 62 ust. 2, wy-
datki związane z wypłatą mu wynagrodzenia i szko-
leniem ponosi minister właściwy do spraw finansów 
publicznych.

Art. 71. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
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1) regulamin działania komisji orzekających i Głów-
nej Komisji Orzekającej,

2) zakres zadań organizacyjno-prawnej i biurowej 
obsługi komisji orzekających, rzeczników dyscy-
pliny oraz Głównej Komisji Orzekającej i Główne-
go Rzecznika,

3) warunki organizowania i prowadzenia szkolenia 
członków komisji orzekających, Głównej Komisji 
Orzekającej i rzeczników dyscypliny,

4) rodzaje dokumentacji kwalifikowanej jako ma-
teriały archiwalne oraz terminy, w których akta 
spraw o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych podlegają zniszczeniu w całości lub 
w części albo przekazaniu archiwom państwo-
wym

– mając na uwadze zapewnienie sprawnego i skutecznego 
działania organów właściwych w sprawach naruszenia dys-
cypliny fi nansów publicznych.

DZIAŁ IV
Postępowanie w sprawach o naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych

Rozdział 1
Zasady postępowania w sprawach o naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych

Art. 72. 
1. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny fi -

nansów publicznych, zwane dalej „postępowaniem”, 
jest dwuinstancyjne.

2. Postępowanie obejmuje postępowanie wyjaśnia-
jące prowadzone przez rzecznika dyscypliny, 
postępowanie przed komisją orzekającą oraz po-
stępowanie odwoławcze przed Główną Komisją 
Orzekającą.

3. Komisja orzeka na rozprawie lub posiedzeniu w skła-
dzie trzech osób. Rozstrzygnięcia składu orzekające-
go są podejmowane w drodze głosowania i zapadają 
większością głosów.

Art. 73. 
1. Stronami postępowania przed komisją orzekającą 

i Główną Komisją Orzekającą są obwiniony o naru-
szenie dyscypliny fi nansów publicznych, zwany dalej 
„obwinionym”, oraz oskarżyciel.

2. Oskarżycielem przed komisją orzekającą jest rzecznik 
dyscypliny, który występuje z wnioskiem o ukaranie, 
z zastrzeżeniem art. 114 ust. 2, a oskarżycielem przed 
Główną Komisją Orzekającą jest Główny Rzecznik.

3. Obwinionym jest osoba, wobec której oskarżyciel wy-
stąpił z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych.

Art. 74. 

1. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony w toku ca-
łego postępowania.

2. Obwinionemu przysługuje prawo do przedstawiania 
dowodów na swoją obronę oraz składania wniosków 
dowodowych.

3. Obwinionemu przysługuje prawo do korzystania z po-
mocy jednego obrońcy.

Art. 75. 
1. Obrońcą obwinionego może być osoba uprawniona 

do obrony zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze, 
osoba uprawniona do świadczenia pomocy prawnej 
zgodnie z przepisami o radcach prawnych albo inna 
osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, upoważniona przez obwinionego.

2. Obwiniony może udzielić upoważnienia do obrony na 
piśmie lub ustnie do protokołu.

3. Obrońca może podejmować wszystkie czynności okre-
ślone dla obwinionego oraz przysługują mu wszystkie 
prawa określone dla obwinionego, a jego udział w po-
stępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim 
obwinionego. Obrońca może podejmować czynności 
jedynie na korzyść obwinionego.

4. Obrońca może bronić kilku obwinionych, jeżeli ich inte-
resy nie pozostają w sprzeczności.

Art. 76. 
1. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych nie zostanie udowodniona i potwierdzona 
prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych.

2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej 
niewinności i może bez podania powodów odmówić 
składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne 
pytania.

3. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na ko-
rzyść obwinionego.

4. Podstawą rozstrzygania mogą być jedynie dowody 
ujawnione w postępowaniu przed organem orzekają-
cym.
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Art. 77. 
Prawa określone w art. 74-76 przysługują także osobie, wo-
bec której rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyja-
śniające.

Art. 78. 
1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, 

z zastrzeżeniem ust. 3, gdy:
1) zarzucanego czynu nie popełniono;
2) w zarzucanym czynie brak jest znamion narusze-

nia dyscypliny fi nansów publicznych;
3) nastąpiło przedawnienie karalności;
4) obwiniony zmarł;
5) obwiniony na mocy przepisów szczególnych nie 

podlega orzecznictwu w sprawach o naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych;

6) w sprawie o ten sam czyn, popełniony przez 
tego samego obwinionego, zostało wydane pra-
womocne postanowienie lub orzeczenie komisji 
orzekającej albo w tej samej sprawie przeciwko 
temu samemu obwinionemu toczy się przed ko-
misją orzekającą wcześniej wszczęte postępowa-
nie;

7) zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 27 
ust. 1 lub art. 28 ust. 1;

8) zachodzi inna okoliczność wykluczająca z mocy 
ustawy orzekanie w sprawie o naruszenie dyscy-
pliny fi nansów publicznych.

2. Okoliczności wymienione w ust. 1 uwzględnia się 
z urzędu w każdej fazie postępowania i wydaje posta-
nowienie o umorzeniu postępowania.

3. Jeżeli okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
stwierdzono po przeprowadzeniu postępowania do-
wodowego przed organem orzekającym, wydaje się 
orzeczenie o uniewinnieniu.

Art. 79. 

Sprawy o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, 
pozostające ze sobą w ścisłym związku lub dotyczące na-
ruszenia dyscypliny fi nansów publicznych popełnionego 
przez więcej niż jedną osobę, rozpoznaje się łącznie, chyba 
że zachodzą okoliczności uniemożliwiające łączne rozpo-
znanie sprawy.

Art. 80. 

1. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane 
badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające 
zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

2. Organy prowadzące postępowanie są obowiązane, 
w niezbędnym zakresie, pouczać jego uczestników 

o ciążących na nich obowiązkach i przysługujących im 
prawach oraz udzielać im wyjaśnień i informacji o tych 
prawach i obowiązkach, tak aby w toku postępowania 
jego uczestnicy nie ponieśli szkody z powodu niezna-
jomości przepisów, dotyczących postępowania w spra-
wach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych.

Art. 81. 
1. Z wnioskiem o ukaranie występuje się do komi-

sji orzekającej, zgodnie z właściwością określoną 
w art. 47-51.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, na 
wniosek przewodniczącego komisji orzekającej złożo-
ny przed skierowaniem wniosku o ukaranie do rozpo-
znania, wyznacza, w drodze postanowienia, do rozpo-
znania wniosku o ukaranie inną komisję orzekającą niż 
wynika to z jej właściwości, jeżeli wniosek o ukaranie 
dotyczy członka komisji orzekającej albo rzecznika 
dyscypliny lub jego zastępcy, właściwego w sprawach 
tej komisji.

3. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej wyzna-
cza, w drodze postanowienia, do rozpoznania wniosku 
o ukaranie inną komisję orzekającą niż wynika to z jej 
właściwości, jeżeli z powodu wyłączenia członków ko-
misji właściwej do rozpoznania sprawy jej rozpoznanie 
przed daną komisją nie jest możliwe.

4. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej roz-
strzyga, w drodze postanowienia, spory o właściwość 
między komisjami orzekającymi.

Art. 82. 
Główna Komisja Orzekająca, uchylając orzeczenie komi-
sji orzekającej, stwierdzając nieważność prawomocnego 
rozstrzygnięcia lub wydając postanowienie o wznowieniu 
postępowania, może postanowić o przekazaniu sprawy 
do ponownego rozpoznania przez inną komisję orzeka-
jącą.

Art. 83. 
1. Członek komisji orzekającej lub Głównej Komisji Orze-

kającej podlega wyłączeniu od udziału w rozpoznawa-
niu sprawy, jeżeli:
1) sprawa dotyczy go bezpośrednio, jego małżonka, 

krewnego lub powinowatego w linii prostej albo 
osoby pozostającej z nim w stosunku przysposo-
bienia;

2) brał udział w wydaniu postanowienia lub orze-
czenia uchylonego albo uznanego za nieważne 
z mocy prawa;

3) brał udział w rozpoznawaniu sprawy w niższej in-
stancji;
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4) występował w sprawie w charakterze świadka lub 
oskarżyciela.

2. Wyłączenie członka komisji orzekającej lub Głównej 
Komisji Orzekającej od udziału w rozpoznawaniu spra-
wy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, następuje 
z urzędu.

3. Wyłączenie członka komisji orzekającej lub Głównej 
Komisji Orzekającej od udziału w rozpoznawaniu spra-
wy następuje również na wniosek tego członka, oskar-
życiela, obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli między 
nim a oskarżycielem, obwinionym lub jego obrońcą, 
zachodzi stosunek tego rodzaju, że może budzić wąt-
pliwości co do jego bezstronności.

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 stosuje się odpowied-
nio do wyłączenia od udziału w rozpoznawaniu sprawy 
oskarżyciela i protokolanta.

Art. 84. 
1. W sprawie wyłączenia członka komisji orzekającej 

lub Głównej Komisji Orzekającej na wniosek roz-
strzygają, odpowiednio przed rozprawą lub posie-
dzeniem, przewodniczący tych komisji. O wyłącze-
niu członka składu orzekającego, oskarżyciela lub 
protokolanta rozstrzyga, przed odczytaniem wnio-
sku o ukaranie, przewodniczący składu orzekające-
go. Jeżeli wniosek o wyłączenie dotyczy przewod-
niczącego składu orzekającego – w sprawie jego 
wyłączenia rozstrzyga odpowiednio przewodniczą-
cy komisji orzekającej lub Przewodniczący Głównej 
Komisji Orzekającej.

2. W sprawie wyłączenia rzecznika dyscypliny od 
udziału w rozpoznawaniu zawiadomienia o naru-
szeniu dyscypliny finansów publicznych rozstrzyga 
Główny Rzecznik.

Art. 85. 
1. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania orzeczenia albo 

postanowienia, wydaje się zarządzenia.

2. Postanowienie powinno zawierać co najmniej:
1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydają-

cych postanowienie;
2) datę wydania postanowienia;
3) wskazanie sprawy oraz kwestii, której postano-

wienie dotyczy;
4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej;
5) uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego 

wymagania;
6) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia środ-

ka zaskarżenia albo informację o jego nieprzysłu-
giwaniu;

7) wskazanie osoby lub osób, którym jest przekazy-
wane.

3. Uzasadnienie postanowienia powinno zawierać przed-
stawienie faktów i dowodów, które stanowiły podstawę 
wydania postanowienia, oraz wyjaśnienie podstawy 
prawnej postanowienia.

4. Zażalenie na postanowienie przysługuje, jeżeli ustawa 
tak stanowi.

5. Przepisy ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 oraz ust. 4 stosuje się 
odpowiednio do zarządzeń.

Art. 86. 
1. Instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane, 

w zakresie swojego działania, udzielać pomocy orga-
nom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych, w szczególności wydawać opi-
nie, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne 
znaczenie dla sprawy wymaga wiadomości specjal-
nych lub specjalistycznych.

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydaje opinie, 
w terminie określonym przez organ prowadzący postę-
powanie, w sprawach dotyczących przepisów o zamó-
wieniach publicznych.

Rozdział 2
Dowody

Art. 87. 
Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia 
sprawy istotne znaczenie.

Art. 88. 
Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To 
samo dotyczy faktów znanych z urzędu organowi pro-
wadzącemu postępowanie, należy jednak zwrócić na nie 
uwagę stron.

Art. 89. 
1. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany do 

wyczerpującego zebrania i wszechstronnego rozpa-
trzenia materiału dowodowego.

2. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie 
dowodu oraz określić okoliczności, które mają być 
udowodnione, a także można określić sposób przepro-
wadzenia dowodu.

3. Wniosek dowodowy może zostać oddalony, jeżeli:
1) okoliczność, która ma zostać udowodniona, nie 

ma znaczenia dla sprawy;
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2) okoliczność, której dotyczy wniosek, została już 
udowodniona zgodnie z twierdzeniem wniosko-
dawcy;

3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej 
okoliczności;

4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza 
do przedłużenia postępowania;

5) dowodu nie da się przeprowadzić.
4. Podstawą oddalenia wniosku dowodowego nie może 

być fakt, że dotychczas przeprowadzone dowody 
wskazują fakty odmienne od tych, które wnioskodawca 
zamierza udowodnić.

5. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszko-
dzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, nawet jeżeli 
nie ujawniły się nowe okoliczności.

Art. 90. 

Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, występują-
ca z wnioskiem dowodowym, w tym o dowód z wyjaśnień 
świadków, obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, 
o których stwierdzenie wnosi. Obowiązek dotyczy również 
wskazania świadków, których wyjaśnienia mają stwierdzać 
te fakty, tak aby wezwanie ich przez organ prowadzący po-
stępowanie było możliwe.

Art. 91.

1. Osoba wezwana w charakterze świadka ma obowią-
zek, na żądanie organu prowadzącego postępowanie, 
złożyć wyjaśnienia na piśmie, a jeżeli okaże się to nie-
zbędne, stawić się na wezwanie, w szczególności na 
rozprawie i złożyć zeznania ustnie.

2. Świadek, który nie może stawić się na rozprawę z po-
wodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się po-
konać przeszkody, może być przesłuchany w miejscu 
swojego pobytu przez:
1) wyznaczonego członka składu orzekającego lub
2) członka innej komisji orzekającej, jeżeli byłoby 

to uzasadnione ze względu na odległość, która 
dzieli siedzibę komisji od miejsca pobytu świad-
ka, a zwróci się o to przewodniczący komisji roz-
poznającej sprawę.

3. Przed rozpoczęciem przesłuchania, świadka należy 
pouczyć o odpowiedzialności karnej za zeznanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy.

4. Świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na po-
szczególne pytania, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić 
jego samego, jego małżonka, krewnego lub powino-
watego w linii prostej albo osobę pozostającą z nim 
w stosunku przysposobienia na odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych lub odpo-
wiedzialność określoną odrębnymi przepisami.

5. Świadek może odmówić udzielenia odpowiedzi na 
pytania co do okoliczności objętych tajemnicą pań-
stwową lub służbową, chyba że zostanie zwolniony 
z obowiązku zachowania tajemnicy, w trybie i na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach. Zwolnienia 
można odmówić tylko wtedy, gdy złożenie wyjaśnień 
lub udzielenie odpowiedzi wyrządzić mogło poważną 
szkodę państwu.

6. Świadek może odmówić odpowiedzi na poszczególne 
pytania ze względu na obowiązek zachowania tajemni-
cy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, co 
do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, 
chyba że sąd zwolni go od obowiązku zachowania ta-
jemnicy. Zwolnienie to może dotyczyć wyłącznie oko-
liczności, która nie może być ustalona w postępowaniu 
przed komisją orzekającą lub w postępowaniu odwo-
ławczym na podstawie innych dowodów.

Art. 92. 
Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie 
dla sprawy wymaga wiadomości specjalnych lub specjali-
stycznych, organ prowadzący postępowanie zasięga opinii 
organów lub instytucji, o których mowa w art. 86.

Rozdział 3
Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny 

fi nansów publicznych

Art. 93. 
1. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wska-

zujących na naruszenie dyscypliny fi nansów publicz-
nych, zwane dalej „zawiadomieniem”, składa nie-
zwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny:
1) kierownik jednostki sektora fi nansów publicz-

nych,
2) kierownik jednostki otrzymującej środki publicz-

ne,
3) organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora 

fi nansów publicznych,
4) organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-

nego,
4a) komisja stała organu stanowiącego samorządu 

terytorialnego,
5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzą-

cej kontrolę jednostki sektora fi nansów publicz-
nych,

6) dysponent przekazujący środki publiczne jednost-
ce niezaliczanej do sektora fi nansów publicznych

– zwany dalej „zawiadamiającym”.
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2. Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania in-
formacji niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia.

Art. 94. 

1. Zawiadomienie zawiera co najmniej:
1) datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, ad-

res i podpis zawiadamiającego;
2) określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny fi -

nansów publicznych wraz z podaniem sposobu, 
czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepi-
su prawa;

3) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naru-
szenia dyscypliny fi nansów publicznych, a także 
jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicz-
nych, przekroczenie upoważnienia do dokony-
wania wydatków ze środków publicznych, do 
zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobo-
wiązań albo zapłata odsetek, kar lub opłat – okre-
ślenie ich wysokości;

4) informację, czy przedstawione naruszenie dys-
cypliny fi nansów publicznych jest przedmiotem 
postępowania karnego, postępowania w sprawie 
o wykroczenie, postępowania w sprawie o prze-
stępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

2. Zawiadomienie zawiera również, w miarę możliwości, 
wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 
osoby, która naruszyła dyscyplinę fi nansów publicz-
nych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego 
przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia, a tak-
że nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy.

3. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera imienia, nazwiska, 
stanowiska służbowego lub adresu zawiadamiające-
go, pozostawia się je bez rozpoznania.

4. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek 
z elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub podpisu 
zawiadamiającego, rzecznik dyscypliny zwraca zawia-
domienie, wskazując braki złożonego zawiadomienia.

5. Jeżeli zawiadomienie nie zawiera któregokolwiek 
z elementów wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4, rzecznik 
dyscypliny uzupełnia braki we własnym zakresie albo 
wskazuje je zawiadamiającemu, wzywając go jedno-
cześnie do ponownego złożenia uzupełnionego zawia-
domienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
doręczenia wezwania.

Art. 95. 
Jeżeli rzecznik dyscypliny otrzymał informację o naruszeniu 
dyscypliny fi nansów publicznych od osób lub podmiotów 
innych niż wymienione w art. 93 ust. 1, przekazuje tę in-
formację kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, oraz 
organowi sprawującemu nadzór nad tą jednostką.

Rozdział 4
Czynności sprawdzające i postępowanie 

wyjaśniające

Art. 96. 
1. Na podstawie zawiadomienia rzecznik dyscypliny po-

dejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, 
czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wy-
jaśniającego.

2. Rzecznik dyscypliny może wzywać zawiadamiają-
cego, kierownika jednostki, której zawiadomienie 
dotyczy, oraz organ sprawujący nad nią nadzór 
lub dysponenta, który przekazał środki publiczne 
do złożenia wyjaśnień, przekazania opinii oraz do 
wydania albo okazania dokumentu mającego zna-
czenie w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania.

3. Dokumenty, opinie lub inne informacje, objęte obo-
wiązkiem zachowania tajemnicy państwowej lub służ-
bowej, przekazuje się rzecznikowi dyscypliny tylko 
w przypadku zwolnienia z obowiązku zachowania ta-
jemnicy, w trybie i na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach.

Art. 97. 
1. Rzecznik dyscypliny, w terminie nie dłuższym niż 60 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia, powinien za-
kończyć czynności sprawdzające i wydać postanowie-
nie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo 
o odmowie jego wszczęcia.

2. Jeżeli postanowienie o wszczęciu postępowania wy-
jaśniającego nie obejmuje wszystkich naruszeń dys-
cypliny fi nansów publicznych wskazanych w zawiado-
mieniu, rzecznik dyscypliny wydaje - w zakresie tych 
naruszeń – postanowienie o odmowie wszczęcia po-
stępowania wyjaśniającego.

3. Jeżeli zakończenie czynności sprawdzających nie jest 
możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 1, Główny 
Rzecznik może, na uzasadniony wniosek rzecznika 
dyscypliny, przedłużyć ten termin na czas oznaczony, 
nie dłużej jednak niż o 90 dni.

4. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności 
gdy ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego jest uzależnione od 
wydania ostatecznej decyzji ustalającej należność 
Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialne-
go lub innej jednostki sektora finansów publicznych, 
Główny Rzecznik może przedłużyć termin zakoń-
czenia czynności sprawdzających na czas nieozna-
czony.
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Art. 98. 

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniają-
cego powinno zawierać dodatkowo:
1) imię i nazwisko osoby, wobec której postępowanie 

zostało wszczęte, adres pracodawcy i stanowisko 
zajmowane przez tę osobę w czasie popełnienia 
naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych;

2) określenie naruszenia dyscypliny fi nansów pu-
blicznych będącego przedmiotem postępowania 
wraz z podaniem naruszonego przepisu prawa.

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniają-
cego nie wymaga uzasadnienia.

Art. 99. 
Rzecznik dyscypliny może wszcząć postępowanie wyja-
śniające:

1) wobec osoby, która nie była wymieniona w zawia-
domieniu;

2) w zakresie czynu, którego nie wymieniono w za-
wiadomieniu.

Art. 100. 
1. Rzecznik dyscypliny odmawia wszczęcia postępowa-

nia wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi wystąpienie oko-
liczności wymienionej w art. 78 ust. 1.

2. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego powinno zawierać dodatkowo określe-
nie naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych, bę-
dącego przedmiotem czynności sprawdzających, wraz 
z podaniem czasu jego popełnienia oraz naruszonego 
przepisu prawa.

Art. 101. 
1. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego doręcza się zawiadamiającemu, które-
mu służy zażalenie na to postanowienie.

2. W wyniku rozpoznania zażalenia Główny Rzecznik, 
w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy zażalone 
postanowienie lub je uchyla, w całości lub w części. 
Uchylając postanowienie Główny Rzecznik poleca 
rzecznikowi dyscypliny:
1) wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub
2) uzupełnienie czynności sprawdzających i wyzna-

cza termin na wydanie nowego postanowienia.

Art. 102. 
1. Rzecznik dyscypliny doręcza postanowienie o wszczę-

ciu postępowania wyjaśniającego osobie, wobec której 
postępowanie zostało wszczęte.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo, w terminie 
określonym przez rzecznika dyscypliny, do złożenia 
wyjaśnień lub wniosków dowodowych na piśmie lub 
do protokołu. Niezłożenie wyjaśnień lub wniosków do-
wodowych w tym terminie uznaje się za odmowę ich 
złożenia.

Art. 103. 
1. Rzecznik dyscypliny może wzywać świadków do zło-

żenia wyjaśnień, na piśmie lub ustnie do protokołu, 
oraz do przesłania dokumentu mającego znaczenie 
w sprawie.

2. Pracodawca osoby wezwanej przez rzecznika dyscy-
pliny w charakterze świadka jest obowiązany zwolnić 
ją z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas 
nieobecności w pracy. Podstawą do zwolnienia z pracy 
jest wezwanie rzecznika dyscypliny.

3. W postępowaniu wyjaśniającym rzecznik dyscypliny 
sporządza protokół z czynności mających istotne zna-
czenie dla sprawy. Protokół podpisują osoby uczest-
niczące w czynności, a w przypadku odmowy jego 
podpisania rzecznik dyscypliny zamieszcza stosowną 
adnotację.

Art. 104. 
1. Rzecznik dyscypliny, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, wy-
stępuje z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscy-
pliny fi nansów publicznych, zwanym dalej „wnioskiem 
o ukaranie”, albo wydaje postanowienie o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego lub jego zawieszeniu.

2. Jeżeli wystąpienie z wnioskiem o ukaranie lub umo-
rzenie postępowania wyjaśniającego nie jest możliwe 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, Główny Rzecznik 
może, na uzasadniony wniosek rzecznika dyscypliny, 
przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłużej 
jednak niż o 30 dni.

Art. 105. 
Rzecznik dyscypliny informuje obwinionego i zawiadamiają-
cego o wystąpieniu z wnioskiem o ukaranie.

Art. 106. 
1. Rzecznik dyscypliny zawiesza postępowanie wyjaśnia-

jące w związku z wystąpieniem okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 2.

2. Rzecznik dyscypliny umarza postępowanie wyjaśniają-
ce, jeżeli stwierdzi wystąpienie okoliczności wymienio-
nej w art. 78 ust. 1.

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniają-
cego powinno zawierać dodatkowo:
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1) imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby, wo-
bec której wszczęto postępowanie wyjaśniające, 
oraz zajmowane przez nią stanowisko w czasie 
popełnienia naruszenia dyscypliny fi nansów pu-
blicznych;

2) określenie naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, będącego przedmiotem postępo-
wania wyjaśniającego, wraz z podaniem czasu 
jego popełnienia oraz naruszonego przepisu 
prawa.

Art. 107. 

Jeżeli we wniosku o ukaranie rzecznik dyscypliny nie po-
stawił zarzutu naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych 
wszystkim osobom, wobec których wszczął postępowanie 
wyjaśniające, wydaje – w stosunku do tych osób – postano-
wienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Art. 108. 

1. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniają-
cego, z wyłączeniem wydanego na podstawie art. 78 
ust. 1 pkt 4, doręcza się osobie, wobec której było ono 
wszczęte. Osobie tej służy zażalenie na postanowienie 
o umorzeniu postępowania.

2. W wyniku rozpoznania zażalenia Główny Rzecznik, 
w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy zażalone 
postanowienie lub je uchyla, w całości lub w części. 
Uchylając postanowienie Główny Rzecznik:
1) poleca rzecznikowi dyscypliny wystąpić z wnio-

skiem o ukaranie albo
2) zmienia zażalone postanowienie, albo
3) poleca rzecznikowi dyscypliny uzupełnić postę-

powanie wyjaśniające i wyznacza termin wystą-
pienia z wnioskiem o ukaranie albo wydania no-
wego postanowienia.

3. Główny Rzecznik doręcza postanowienie osobie, która 
wniosła zażalenie. Na postanowienie kończące postę-
powanie osobie tej służy zażalenie do Głównej Komisji 
Orzekającej.

Rozdział 5
Wniosek o ukaranie

Art. 109. 
1. Z wnioskiem o ukaranie występuje rzecznik dyscypli-

ny.
2. Z wnioskiem o ukaranie może także - za naruszenie 

dyscypliny fi nansów publicznych, ujawnione w wyniku 
kontroli przeprowadzonej w danej jednostce lub kon-

troli dotyczącej zamówienia publicznego – wystąpić 
Najwyższa Izba Kontroli, Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych i prezes regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 110. 

1. Wniosek o ukaranie zawiera:
1) oznaczenie organu oraz osoby występującej 

z wnioskiem o ukaranie;
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinione-

go;
3) wskazanie miejsca zatrudnienia, adresu praco-

dawcy i stanowiska zajmowanego przez obwinio-
nego w czasie popełnienia zarzucanego narusze-
nia dyscypliny fi nansów publicznych;

4) określenie zarzucanego naruszenia dyscypli-
ny fi nansów publicznych wraz ze wskazaniem 
sposobu i czasu jego popełnienia, naruszonego 
przepisu prawa oraz przepisu ustawy, pod który 
zarzucany czyn podpada;

5) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naru-
szenia dyscypliny fi nansów publicznych, a także 
jeżeli nastąpiło uszczuplenie środków publicz-
nych, przekroczenie upoważnienia do dokony-
wania wydatków ze środków publicznych, do 
zaciągnięcia zobowiązań lub niewykonanie zobo-
wiązań albo zapłata odsetek, kar lub opłat – okre-
ślenie ich wysokości;

6) wskazanie dowodów;
7) informację, czy obwiniony przed popełnieniem 

zarzucanego naruszenia dyscypliny fi nansów 
publicznych był karany za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych;

8) określenie, jakiej kary domaga się oskarżyciel;
9) uzasadnienie oparte na wynikach postępowania 

wyjaśniającego.
2. Do wniosku o ukaranie dołącza się zebrany materiał 

dowodowy oraz dowody i wyjaśnienia przedstawione 
przez obwinionego na swoją obronę lub informację 
o odmowie ich złożenia.

3. Do wniosku o ukaranie dołącza się, w miarę możliwo-
ści, także:
1) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, ob-

liczonego jak za urlop wypoczynkowy, otrzymy-
wanego przez obwinionego w czasie popełnienia 
zarzucanego naruszenia dyscypliny fi nansów 
publicznych oraz nazwę i adres aktualnego pra-
codawcy tej osoby;

2) opinię przełożonych o sposobie wywiązywania 
się obwinionego z obowiązków służbowych.

4. Organowi, o którym mowa w art. 109 ust. 2, przysłu-
guje uprawnienie do żądania informacji niezbędnych 
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do wniesienia wniosku o ukaranie zgodnie z ust. 1-3. 
Przepisy art. 96 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6
Postępowanie przed komisją orzekającą

Art. 111. 

1. Komisje orzekające badają swoją właściwość z urzę-
du.

2. Stwierdzenie nieważności i przekazanie sprawy wła-
ściwej komisji orzekającej może nastąpić w każdej fa-
zie postępowania, jednakże nie dłużej niż do otwarcia 
postępowania dowodowego.

Art. 112. 
1. Przewodniczący komisji orzekającej dokonuje wstęp-

nej kontroli wniosku o ukaranie.
2. Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom 

wymienionym w art. 110 ust. 1 i 2, przewodniczący 
komisji orzekającej, w terminie 14 dni od dnia jego 
otrzymania, zarządza zwrot wniosku do uzupełnienia 
organowi, który z nim wystąpił.

3. W zarządzeniu o zwrocie wniosku o ukaranie do uzu-
pełnienia należy wskazać braki wniosku oraz określić 
termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Na za-
rządzenie o zwrocie wniosku o ukaranie przysługuje, 
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, zażalenie do 
Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej za 
pośrednictwem przewodniczącego komisji, który wy-
dał to zarządzenie.

4. W wyniku rozpoznania zażalenia Przewodniczący 
Głównej Komisji Orzekającej, w terminie 7 dni od dnia 
jego doręczenia, w drodze zarządzenia, uchyla lub 
utrzymuje w mocy zarządzenie przewodniczącego ko-
misji orzekającej.

Art. 113. 
1. Jeżeli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom wy-

mienionym w art. 110 ust. 1 i 2, przewodniczący komisji 
orzekającej, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania 
zarządza doręczenie odpisu wniosku obwinionemu, 
kieruje wniosek do rozpoznania na posiedzenie albo 
rozprawę, wyznacza ich terminy oraz skład orzekają-
cy.

2. W zarządzeniu o doręczeniu odpisu wniosku o ukara-
nie należy wskazać miejsce i czas, w którym akta spra-
wy są udostępnione do wglądu obwinionemu lub jego 
obrońcy, a także pouczyć o prawie składania wniosków 
dowodowych.

Art. 114. 
1. Zarządzenie o doręczeniu odpisu wniosku o ukaranie, 

w terminie 7 dni od dnia jego wydania, przewodniczący 
komisji orzekającej przekazuje stronom, a w przypadku 
gdy z wnioskiem o ukaranie występuje organ wymie-
niony w art. 109 ust. 2, odpis wniosku o ukaranie prze-
kazuje także rzecznikowi dyscypliny.

2. Na uzasadnione żądanie rzecznika dyscypliny funk-
cję oskarżyciela przed komisją orzekającą z wniosku 
o ukaranie wniesionego przez organ wymieniony w art. 
109 ust. 2 pełni występujący z wnioskiem o ukara-
nie lub jego przedstawiciel. Oskarżycielowi takiemu 
przysługują wszystkie prawa i ciążą na nim obowiązki 
strony w postępowaniu w pierwszej instancji. Koszty 
działania przedstawiciela, poza ryczałtowym wynagro-
dzeniem za udział w rozprawie należnym oskarżycielo-
wi, ponosi organ, który go wyznaczył.

3. Rzecznik dyscypliny kieruje żądanie, o którym mowa 
w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, do przewodniczącego 
komisji orzekającej, w terminie 7 dni od dnia doręcze-
nia mu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. Przewod-
niczący komisji orzekającej niezwłocznie zawiadamia 
występującego z wnioskiem o ukaranie o złożeniu ta-
kiego żądania i wzywa go do pełnienia w sprawie obo-
wiązków oskarżyciela przed komisją orzekającą.

Rozdział 7
Posiedzenie

Art. 115. 
Posiedzeniem kieruje przewodniczący składu orzekającego 
i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.

Art. 116. 
1. Jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 78 ust. 1 

pkt 3-8, zostaną ujawnione w toku postępowania poza 
rozprawą, przewodniczący komisji orzekającej kieruje 
sprawę do rozpoznania na posiedzeniu.

2. Posiedzenie jest niejawne i odbywa się bez udziału 
stron. Komisja orzekająca podejmuje rozstrzygnięcie 
na podstawie materiału dowodowego dołączonego 
do wniosku o ukaranie lub zebranego w toku prowa-
dzonego postępowania. Wyznaczony przez przewod-
niczącego komisji orzekającej członek składu orze-
kającego przedstawia omówienie wniosku o ukaranie 
i okoliczności faktycznych sprawy oraz dotychczaso-
wego przebiegu postępowania.

3. W wyniku rozpoznania sprawy na posiedzeniu komisja 
orzekająca wydaje postanowienie o umorzeniu postę-
powania albo, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki 
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umorzenia postępowania, przekazuje sprawę do roz-
poznania na rozprawie.

4. Postanowienie o umorzeniu postępowania, oprócz ele-
mentów określonych w art. 85 ust. 2, powinno zawie-
rać także:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego 

oraz zajmowane przez niego stanowisko w czasie 
popełnienia naruszenia dyscypliny fi nansów pu-
blicznych;

2) określenie zarzucanego naruszenia dyscypliny 
fi nansów publicznych wraz z podaniem sposobu 
i czasu jego popełnienia oraz naruszonego prze-
pisu prawa.

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania doręcza się 
stronom w terminie 21 dni od dnia jego wydania. Stro-
nom służy zażalenie na to postanowienie.

6. W wyniku rozpoznania zażalenia Główna Komisja Orze-
kająca, w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy 
postanowienie o umorzeniu postępowania lub uchyla 
je w całości lub części i przekazuje sprawę przewod-
niczącemu komisji orzekającej w celu skierowania do 
rozpoznania na rozprawie.

Rozdział 8
Rozprawa

Art. 117. 
Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego 
i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.

Art. 118. 

Zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orze-
kającego należy wydać w terminie 30 dni odpowiednio od 
dnia wydania zarządzenia o doręczeniu odpisu wniosku 
o ukaranie albo od dnia wydania postanowienia o skierowa-
niu sprawy na rozprawę, o którym mowa w art. 116 ust. 3.

Art. 119. 

1. Rozprawa przed komisją orzekającą jest jawna, z za-
strzeżeniem ust. 2.

2. Wyłączenie jawności rozprawy lub jej części może na-
stąpić wyłącznie:
1) ze względu na bezpieczeństwo państwa lub 

ochronę tajemnicy państwowej;
2) z uwagi na zagrożenie spokoju i porządku pu-

blicznego.
3. Ogłoszenie orzeczenia w sprawie o naruszenie dyscy-

pliny fi nansów publicznych jest jawne.

4. Zawiadomienie o terminie i przedmiocie rozprawy wy-
wiesza się w siedzibie komisji orzekającej w miejscu 
ogólnie dostępnym, co najmniej na 7 dni przed rozpra-
wą.

Art. 120. 

1. Wyłączenie jawności rozprawy lub jej części zarządza 
przewodniczący komisji orzekającej, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. W przypadku wystąpienia w toku rozprawy okoliczno-
ści, o których mowa w art. 119 ust. 2, wyłączenie jaw-
ności rozprawy lub jej części zarządza przewodniczący 
składu orzekającego.

3. W przypadku wyłączenia jawności rozprawy z przy-
czyn, o których mowa w art. 119 ust. 2 pkt 1, do składu 
orzekającego wyznacza się osoby posiadające po-
świadczenia, wymagane odrębnymi przepisami, upo-
ważniające do dostępu do informacji niejawnych.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do rzecznika 
dyscypliny i protokolanta.

Art. 121. 
1. Przewodniczący komisji orzekającej zawiadamia o ter-

minie i miejscu rozprawy strony oraz obrońcę obwinio-
nego, jeżeli został on ustanowiony.

2. Obecność na rozprawie obwinionego lub jego obrońcy 
nie jest obowiązkowa.

3. Zawiadomienie powinno zostać doręczone obwinione-
mu i jego obrońcy, co najmniej na 7 dni przed terminem 
rozprawy. Zawiadomienie to zawiera określenie zarzu-
canego naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych, 
a także pouczenie, że rozprawa może być przepro-
wadzona bez ich udziału, a orzeczenie może zostać 
wydane zaocznie oraz że obwiniony może przedstawić 
na swoją obronę dowody lub wnosić o przesłuchanie 
świadków.

Art. 122. 
W toku rozprawy przewodniczący składu orzekające-
go realizuje obowiązki, o których mowa w art. 80 ust. 2, 
a w szczególności poucza:

1) obwinionego o prawie odmowy odpowiedzi na 
poszczególne pytania;

2) świadka o obowiązku mówienia prawdy i odpo-
wiedzialności za składanie fałszywych zeznań 
oraz o prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi 
na poszczególne pytania;

3) strony o przysługującym im prawie do zadawania 
pytań świadkom, wypowiadania się co do każ-
dego ujawnionego dowodu oraz składania wnio-
sków dowodowych.



—  180  — 

Art. 123. 

1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem 
przewodniczącego składu orzekającego sporządza 
protokół, który zawiera:
1) datę i miejsce rozprawy oraz wzmiankę o oso-

bach w niej uczestniczących;
2) przebieg rozprawy, a w szczególności oświadcze-

nia i wnioski jej uczestników;
3) wzmiankę o dowodach ujawnionych i zaliczonych 

w poczet materiału dowodowego;
4) treść wydanych w toku rozprawy postanowień 

i zarządzeń, a jeżeli postanowienia lub zarządze-
nia zostały wydane poza rozprawą - wzmiankę 
o ich wydaniu;

5) w miarę potrzeby, stwierdzenia innych okoliczno-
ści dotyczących przebiegu rozprawy.

2. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekają-
cego i protokolant.

3. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić 
utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk niezależnie od sporządzania pro-
tokołu, o czym uprzedza uczestników rozprawy. Zapis 
dźwięku przełożony na pismo może być dołączony do 
protokołu. Zarejestrowany dźwięk nie stanowi dowodu 
w postępowaniu.

Art. 124. 

Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski 
ustnie do protokołu lub na piśmie. O dopuszczeniu dowodu, 
poza rozprawą, decyduje przewodniczący komisji orzekają-
cej, a po wyznaczeniu składu orzekającego jego przewodni-
czący. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie 
postanowienia.

Art. 125. 
Rozprawę odracza się, jeżeli w aktach sprawy:

1) brak jest dowodu doręczenia obwinionemu lub 
jego obrońcy zawiadomienia o rozprawie, chyba 
że osoba, której nie doręczono zawiadomienia, 
jest obecna na rozprawie i wyrazi zgodę na jej 
przeprowadzenie;

2) jest dowód doręczenia obwinionemu i jego obroń-
cy zawiadomienia o rozprawie w terminie krót-
szym niż 7 dni przed terminem rozprawy, chyba 
że obwiniony lub jego obrońca obecny na rozpra-
wie wyrazi zgodę na jej przeprowadzenie;

3) jest dowód doręczenia obwinionemu i jego obroń-
cy zawiadomienia o rozprawie, a obwiniony lub 
jego obrońca należycie usprawiedliwi swoją nie-
obecność na rozprawie i wystąpi z wnioskiem 
o odroczenie rozprawy.

Art. 126. 
W przypadkach, o których mowa w art. 125, komi-
sja orzekająca może jednak przeprowadzić dowód, 
a w szczególności przesłuchać świadków, pod warunkiem 
że przewodniczący składu orzekającego poinformuje ob-
winionego lub jego obrońcę o przebiegu rozprawy oraz 
umożliwi im złożenie wyjaśnień co do przeprowadzonego 
dowodu, a także zadawanie pytań świadkom, jeżeli o to 
wystąpią.

Art. 127. 
1. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecno-

ści zawiadomionych i wezwanych osób. Przewod-
niczący składu orzekającego zarządza opuszczenie 
sali rozpraw przez świadków, a następnie zarządza 
odczytanie przez rzecznika dyscypliny wniosku 
o ukaranie.

2. Przewodniczący składu orzekającego zwraca się do 
obwinionego z zapytaniem, czy zrozumiał postawiony 
mu zarzut lub zarzuty, a następnie zarządza wysłucha-
nie obwinionego.

3. Po wysłuchaniu obwinionego przewodniczący składu 
orzekającego zarządza przeprowadzenie postępowa-
nia dowodowego. Jeżeli obwiniony zgodził się z posta-
wionym mu zarzutem, a jego wyjaśnienia nie budzą 
wątpliwości, można w tym zakresie nie przeprowadzać 
dalszego postępowania dowodowego.

Art. 128. 

1. Świadka przesłuchuje się w czasie nieobecności tych 
świadków, którzy jeszcze nie złożyli zeznań.

2. Jeżeli istnieje potrzeba uzupełnienia materiału do-
wodowego o dowody mogące mieć istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy, rozprawę odracza się na czas 
niezbędny do uzupełnienia materiału dowodowego. 
Postanowienie o odroczeniu rozprawy powinno wska-
zywać, w jaki sposób materiał dowodowy ma zostać 
uzupełniony.

3. Komisja orzekająca może uzupełnić dowody z urzę-
du.

Art. 129. 
1. Na rozprawie można odczytywać i ujawniać wszystkie 

dokumenty znajdujące się w aktach sprawy.
2. Jeżeli obwiniony korzysta z prawa odmowy złożenia 

wyjaśnień lub wyjaśnia na rozprawie odmiennie niż 
poprzednio, wolno na rozprawie odczytać jego wyja-
śnienia znajdujące się w aktach sprawy, tylko w odpo-
wiednim zakresie. Po odczytaniu wyjaśnień przewodni-
czący składu orzekającego zwraca się do obwinionego 
o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności.
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Art. 130. 

1. Jeżeli w toku rozprawy wyniknie, że jest zasadne po-
stawienie zarzutu naruszenia dyscypliny fi nansów 
publicznych osobie niewymienionej we wniosku o uka-
ranie, komisja orzekająca, na wniosek oskarżyciela, 
może – w celu wspólnego rozpoznania – odroczyć roz-
prawę na czas niezbędny do wystąpienia z wnioskiem 
o ukaranie.

2. Jeżeli w toku rozprawy oskarżyciel wnosi o ukara-
nie obwinionego za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych, które nie było objęte wnioskiem o uka-
ranie, komisja orzekająca odracza rozprawę na czas 
niezbędny do wystąpienia z dodatkowym wnioskiem 
o ukaranie.

Art. 131. 
1. Jeżeli w toku rozprawy wyniknie, że – nie przekracza-

jąc granic wniosku o ukaranie – można naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych zarzucone obwinio-
nemu zakwalifi kować według innego przepisu ustawy, 
przewodniczący składu orzekającego informuje o tym 
obecne na rozprawie strony.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 
obwinionego lub jego obrońcy komisja orzekająca od-
racza rozprawę na czas oznaczony.

3. W przypadku nieobecności obwinionego lub jego 
obrońcy, komisja orzekająca odracza rozprawę na 
czas oznaczony i przekazuje informację, o której mowa 
w ust. 1, obwinionemu i jego obrońcy.

Art. 132. 
Rozprawę odroczoną prowadzi się w nowym terminie w dal-
szym ciągu. Jeżeli skład orzekający został zmieniony, ujaw-
nia się dowody przeprowadzone poprzednio.

Art. 133. 
1. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w spra-

wie przewodniczący składu orzekającego pyta strony, 
czy wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowe-
go, a w przypadku odpowiedzi odmownej zamyka po-
stępowanie dowodowe.

2. Po zamknięciu postępowania dowodowego przewod-
niczący składu orzekającego udziela głosu kolejno 
oskarżycielowi, obrońcy i obwinionemu. Jeżeli jedna ze 
stron zabiera głos ponownie, przewodniczący udziela 
głosu również stronie przeciwnej.

3. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orze-
kającego zamyka rozprawę i zarządza poufną naradę 
składu orzekającego w celu wydania orzeczenia. Na 
naradzie oprócz składu orzekającego obecny jest tylko 
protokolant.

Art. 134. 

1. Komisja orzekająca orzeka na podstawie materiału 
dowodowego ujawnionego na rozprawie i rozstrzyga 
większością głosów. Głosowanie przeprowadza się 
oddzielnie dla każdej rozstrzyganej kwestii.

2. Orzeczenie podpisują przewodniczący i członkowie 
składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowa-
nego, który podpisując rozstrzygnięcie ma prawo za-
znaczyć na nim swoje zdanie odrębne. Uzasadnienie 
zdania odrębnego dołącza się do akt sprawy.

Art. 135. 
1. Komisja orzekająca wydaje orzeczenie o odpowie-

dzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicz-
nych albo orzeczenie o uniewinnieniu, albo orzeczenie 
o umorzeniu postępowania.

2. Orzeczenie zawiera:
1) oznaczenie komisji orzekającej, która je wydała, 

imiona i nazwiska przewodniczącego oraz człon-
ków składu orzekającego i protokolanta;

2) datę i miejsce wydania orzeczenia;
3) oznaczenie oskarżyciela, jego imię i nazwisko;
4) imię, nazwisko, adres zamieszkania obwinionego 

oraz zajmowane przez niego w czasie popełnie-
nia naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych 
stanowisko;

5) określenie zarzucanego naruszenia dyscypliny 
fi nansów publicznych wraz z podaniem sposobu 
i czasu jego popełnienia oraz naruszonego prze-
pisu prawa;

6) rozstrzygnięcie komisji orzekającej;
7) rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, z po-

daniem podstawy prawnej i ich wysokości;

8) pouczenie o terminie i trybie zaskarżenia.
3. W przypadku przypisania odpowiedzialności za na-

ruszenie dyscypliny fi nansów publicznych orzeczenie 
powinno zawierać dodatkowo:
1) określenie naruszenia dyscypliny fi nansów pu-

blicznych przypisanego obwinionemu, z poda-
niem sposobu i czasu jego popełnienia, wskaza-
niem naruszonego przepisu prawa oraz przepisu 
ustawy, pod który naruszenie to podpada;

2) rozstrzygnięcie co do kary albo o odstąpieniu od 
jej wymierzenia, z podaniem podstawy prawnej.

Art. 136. 

Przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie 
niezwłocznie po zakończeniu narady składu orzekające-
go oraz podaje ustnie motywy wydania rozstrzygnięcia. 
W sprawie zawiłej można odroczyć wydanie orzeczenia 
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na czas nie dłuższy niż 7 dni od dnia zamknięcia roz-
prawy.

Art. 137. 
1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom 

na piśmie, w terminie 21 dni od dnia jego ogłoszenia.

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać:
1) wskazanie faktów i okoliczności, które skład 

orzekający uwzględnił wydając rozstrzygnięcie 
o przypisaniu odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny fi nansów publicznych albo uniewinnie-
niu, albo umorzeniu postępowania, a także

2) wskazanie faktów, które skład orzekający uznał 
za udowodnione lub nieudowodnione, wskazanie, 
na jakich w tym względzie oparł się dowodach, 
oraz wyjaśnienie, dlaczego nie uznał dowodów 
przeciwnych, o ile takie były przedstawione;

3) wyjaśnienie podstawy prawnej orzeczenia;
4) przytoczenie okoliczności, które skład orzekają-

cy miał na względzie przy wymierzaniu kary albo 
odstąpieniu od jej wymierzenia, w tym w szcze-
gólności wskazanie okoliczności, które komisja 
uwzględniła przy wymiarze kary albo odstąpieniu 
od jej wymierzenia.

3. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący składu orze-
kającego, a jeżeli uzasadnienia nie może podpisać 
przewodniczący składu, orzeczenie podpisuje inny 
członek składu orzekającego, zaznaczając na uzasad-
nieniu przyczynę braku podpisu przewodniczącego.

4. Jeżeli nie jest możliwe sporządzenie uzasadnienia 
orzeczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, prze-
wodniczący komisji orzekającej może, na uzasadnio-
ny wniosek członka składu orzekającego, przedłużyć 
ten termin na czas określony, nie dłużej jednak niż 
o 14 dni.

5. Stronom służy odwołanie od orzeczenia.

Rozdział 9
Zażalenia i odwołania

Art. 138. 
1. Zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wno-

si się do Głównego Rzecznika. Zażalenie na zarządze-
nie przewodniczącego komisji orzekającej wnosi się 
do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 
Zażalenie na postanowienie Głównego Rzecznika, 
postanowienie komisji orzekającej oraz odwołanie od 
orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej 
Komisji Orzekającej.

2. Zażalenie i odwołanie, zwane dalej „środkiem zaskar-
żenia”, przysługujące w zakresie określonym w usta-
wie, wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu, 
który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie 
albo orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręcze-
nia.

3. W treści środka zaskarżenia należy określić, jakiego 
rozstrzygnięcia domaga się skarżący. Środek zaskar-
żenia wnoszony przez rzecznika dyscypliny lub obroń-
cę powinien zawierać także zarzuty stawiane zaskar-
żanemu rozstrzygnięciu. Z treści środka zaskarżenia 
powinno wynikać, czy jest on wnoszony na korzyść, 
czy na niekorzyść obwinionego. Rzecznik dyscypliny 
może wnosić środki zaskarżenia również na korzyść 
obwinionego.

Art. 139. 
Rzecznik dyscypliny lub Główny Rzecznik, który wydał za-
skarżone postanowienie, a w pozostałych przypadkach – 
przewodniczący komisji orzekającej, po otrzymaniu środka 
zaskarżenia:

1) wydaje postanowienie o odmowie jego przyjęcia, 
jeżeli został on wniesiony po terminie lub przez 
osobę nieuprawnioną, albo

2) przekazuje je niezwłocznie, wraz z aktami sprawy, 
do rozpoznania w drugiej instancji.

Art. 140. 
1. Środek zaskarżenia może zostać cofnięty przez wno-

szącego ten środek do czasu zamknięcia rozprawy 
w drugiej instancji, z tym że środka zaskarżenia wnie-
sionego na korzyść obwinionego nie można cofnąć 
bez jego zgody.

2. Cofnięty środek zaskarżenia pozostawia się bez roz-
poznania, chyba że zachodzi jedna z okoliczności po-
wodujących nieważność postanowienia lub orzeczenia 
z mocy prawa.

3. W razie cofnięcia środka zaskarżenia po jego przeka-
zaniu do rozpoznania w drugiej instancji, niezwłocznie 
powiadamia się o tym odpowiednio Głównego Rzecz-
nika lub Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekają-
cej.

Art. 141. 
1. Postanowienie i orzeczenie komisji orzekającej, od 

którego nie został wniesiony środek zaskarżenia, sta-
je się prawomocne z dniem, w którym upływa termin 
wniesienia środka zaskarżenia.

2. Postanowienie i orzeczenie komisji orzekającej, co do 
którego środek zaskarżenia cofnięto, staje się prawo-
mocne z dniem jego cofnięcia.
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Art. 142. 
Postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej 
kończące postępowanie są prawomocne w dniu ich wyda-
nia.

Rozdział 10
Postępowanie odwoławcze przed Główną 

Komisją Orzekającą

Art. 143. 
Do rozpoznania odwołania Przewodniczący Głównej Komi-
sji Orzekającej wyznacza skład orzekający oraz powierza 
wskazanemu członkowi tego składu przygotowanie spra-
wozdania z dotychczasowego przebiegu postępowania, 
a także omówienie orzeczenia i wniesionego odwołania 
oraz okoliczności faktycznych sprawy.

Art. 144. 
1. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej może 

skierować odwołanie do rozpoznania na posiedze-
niu, jeżeli zachodzi potrzeba wydania postanowienia 
o umorzeniu postępowania w przypadku stwierdzenia 
okoliczności, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3-8.

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niejawne 
i odbywa się bez udziału stron. Główna Komisja Orze-
kająca podejmuje rozstrzygnięcie na podstawie mate-
riału dowodowego zebranego przez komisję orzekają-
cą oraz dokumentów dołączonych do odwołania.

3. W wyniku rozpoznania odwołania w trybie, o którym 
mowa w ust. 1, Główna Komisja Orzekająca wydaje 
postanowienie o umorzeniu postępowania albo jeżeli 
uzna, że nie zachodzą przesłanki umorzenia postępo-
wania, przekazuje sprawę do rozpoznania na rozpra-
wie.

4. Przepisy ust. 1-3 i przepis art. 143 stosuje się odpo-
wiednio do rozpoznawania zażalenia na postanowienie 
Głównego Rzecznika i postanowienie komisji orzekają-
cej.

Art. 145. 

1. Na rozprawie Główna Komisja Orzekająca rozpoznaje 
odwołanie na podstawie materiału dowodowego ze-
branego przez komisję orzekającą oraz dokumentów 
dołączonych do odwołania.

2. Główna Komisja Orzekająca przyjmuje wniosek dowo-
dowy wskazany w odwołaniu lub zgłoszony na rozpra-
wie i może przeprowadzić postępowanie dowodowe, 
jeżeli przyczyni się do przyspieszenia lub uproszczenia 
postępowania.

Art. 146. 
1. Główna Komisja Orzekająca może ukarać obwi-

nionego albo zaostrzyć wymierzoną mu karę tylko 
wtedy, gdy wniesiono odwołanie na jego niekorzyść. 
Wniesienie odwołania na niekorzyść obwinionego 
nie wyklucza zmiany rozstrzygnięcia na jego ko-
rzyść.

2. W przypadku wniesienia odwołania na niekorzyść ob-
winionego, który został uniewinniony przez komisję 
orzekającą lub co do którego postępowanie umorzo-
no, Główna Komisja Orzekająca nie może wymierzyć 
mu kary. Jeżeli jednak uzna, że wymierzenie kary jest 
uzasadnione, przekazuje sprawę do ponownego roz-
poznania.

Art. 147. 

1. Główna Komisja Orzekająca w wyniku rozpoznania 
odwołania na rozprawie wydaje orzeczenie, w któ-
rym:
1) utrzymuje orzeczenie w mocy albo
2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i roz-

strzyga sprawę co do istoty, albo
3) uchyla orzeczenie w całości lub w części i prze-

kazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez 
komisję orzekającą.

2. Główna Komisja Orzekająca uchylając zaskarżone 
orzeczenie i rozstrzygając na korzyść obwinionego, 
w przypadku gdy to orzeczenie dotyczy naruszenia 
dyscypliny fi nansów publicznych przypisanego wię-
cej niż jednej osobie, uchyla je i rozstrzyga także na 
korzyść pozostałych obwinionych, choćby nie wnieśli 
oni odwołania, jeżeli te same względy przemawiają 
za uchyleniem orzeczenia i rozstrzygnięciem na ich 
rzecz.

Art. 148. 

Postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej 
wraz z uzasadnieniem doręcza się, w terminie 21 dni od dnia 
ich ogłoszenia, Głównemu Rzecznikowi oraz obwinionemu 
i jego obrońcy. Postanowienie i orzeczenie niezaskarżone 
przez strony do sądu administracyjnego doręcza się nie-
zwłocznie również przewodniczącemu komisji orzekającej, 
w celu wykonania, a za jego pośrednictwem także rzeczni-
kowi dyscypliny.

Art. 149. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do po-
stępowania przed Główną Komisją Orzekającą stosuje się 
odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją orze-
kającą.
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Rozdział 11
Ponowne rozpoznanie sprawy

Art. 150. 

1. Komisja orzekająca, której została przekazana sprawa 
do ponownego rozpoznania, orzeka w granicach, w ja-
kich nastąpiło przekazanie.

2. Wskazania Głównej Komisji Orzekającej co do dalsze-
go postępowania są wiążące dla komisji orzekającej, 
której sprawę przekazano.

Art. 151. 
Ponownie rozpatrując sprawę komisja orzekająca może wy-
dać rozstrzygnięcie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy 
wniesiono odwołanie na niekorzyść obwinionego.

Art. 152. 

Do postępowania w sprawie ponownego rozpoznania spra-
wy stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed 
komisją orzekającą.

Rozdział 12
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń 

w sprawach o naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych

Art. 153. 

1. Przewodniczący komisji orzekającej niezwłocznie 
przekazuje prawomocne orzeczenie o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych:
1) obwinionemu;
2) kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest 

obwiniony;
3) kierownikowi jednostki, w której nastąpiło naru-

szenie dyscypliny fi nansów publicznych;
4) Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekają-

cej.
2. Jeżeli obwiniony jest kierownikiem jednostki sekto-

ra finansów publicznych, orzeczenie przekazuje się 
także organowi sprawującemu nadzór nad tą jed-
nostką.

Art. 154. 
1. Odpis prawomocnego orzeczenia, o którym mowa 

w art. 153 ust. 1, niezwłocznie dołącza się do akt oso-
bowych obwinionego.

2. Dniem rozpoczęcia wykonywania kary zakazu pełnie-
nia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi jest dzień odwołania ukaranego z funkcji 
objętej zakazem, a w przypadku gdy obwiniony nie 
pełni takiej funkcji – dzień, w którym orzeczenie się 
uprawomocni.

Art. 155. 
1. Do orzeczenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1, prze-

kazanego obwinionemu, przewodniczący komisji orze-
kającej dołącza wezwanie do uiszczenia, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia wezwania, kosztów postępo-
wania oraz kary pieniężnej, o ile zostały orzeczone.

2. Przewodniczący komisji orzekającej może, w drodze 
postanowienia, na wniosek obwinionego uzasadniony 
jego ważnym interesem, odroczyć termin płatności lub 
rozłożyć zapłatę kosztów postępowania lub kary pie-
niężnej na raty, na czas nie dłuższy niż 2 lata. Odmowa 
odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty na-
stępuje w drodze postanowienia.

Art. 156. 
1. Do orzeczenia o ukaraniu karą zakazu pełnienia funkcji 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi 
przewodniczący komisji orzekającej dołącza wezwanie 
do odwołania ukaranego z funkcji objętej zakazem.

2. Jeżeli ukaranym karą zakazu pełnienia funkcji zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi jest 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przewodniczą-
cy komisji orzekającej przekazuje orzeczenie wła-
ściwemu wojewodzie i dołącza wezwanie do wystą-
pienia z wnioskiem o odwołanie w trybie określonym 
w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.).

3. O odwołaniu z funkcji objętej zakazem zawiadamia się, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręcze-
nia wezwania, przewodniczącego komisji orzekającej 
oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 
W zawiadomieniu podaje się datę, z jaką ukarany zo-
stał odwołany.

Rozdział 13
Stwierdzenie nieważności prawomocnych 

postanowień i orzeczeń

Art. 157. 
1. Nieważność prawomocnego postanowienia lub orze-

czenia, wydanego przez organ orzekający w sprawie 
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o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, stwier-
dza Główna Komisja Orzekająca, jeżeli:
1) w wydaniu postanowienia lub orzeczenia brała 

udział osoba nieuprawniona do orzekania lub 
podlegająca wyłączeniu z przyczyn wskazanych 
w art. 83 ust. 1;

2) orzekała komisja niewłaściwa w sprawie;
3) orzeczono karę nieznaną ustawie;
4) skład orzekający był niewłaściwie obsadzony 

albo postanowienie lub orzeczenie nie zostało 
podpisane przez któregokolwiek członka składu 
orzekającego biorącego udział w jego wydaniu;

5) zachodzi sprzeczność w treści postanowienia lub 
orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie;

6) zachodziła w czasie orzekania jedna z okolicz-
ności wyłączających orzekanie, o których mowa 
w art. 78 ust. 1 pkt 3-6 i 8.

2. Główna Komisja Orzekająca stwierdza nieważność 
prawomocnego postanowienia lub orzeczenia z urzę-
du lub na wniosek strony.

Art. 158. 
1. W przedmiocie nieważności Główna Komisja Orze-

kająca rozstrzyga na posiedzeniu i wydaje postano-
wienie o:
1) stwierdzeniu nieważności albo

2) odmowie stwierdzenia nieważności.
2. Jeżeli stwierdzenie nieważności dotyczy tylko części 

prawomocnego postanowienia lub orzeczenia, w po-
stanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się, w ja-
kim zakresie to postanowienie lub orzeczenie pozosta-
je prawomocne.

3. Stwierdzając nieważność prawomocnego postanowie-
nia lub orzeczenia Główna Komisja Orzekająca uchyla 
je i umarza postępowanie albo przekazuje sprawę do 
ponownego rozpoznania.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się 
stronom.

Art. 159. 
W przedmiocie stwierdzenia nieważności stosuje się 
przepisy o postępowaniu odwoławczym, z tym że, je-
żeli stwierdzenie nieważności dotyczy postanowienia 
lub orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej, orzeka ona 
w składzie pięciu osób, któremu przewodniczy Przewod-
niczący tej Komisji.

Art. 160. 

1. Stwierdzenie nieważności prawomocnego postano-
wienia lub orzeczenia na niekorzyść obwinionego nie 

może nastąpić, jeżeli od dnia jego uprawomocnienia 
upłynął rok.

2. Nie stwierdza się nieważności prawomocnego posta-
nowienia lub orzeczenia, jeżeli od dnia jego uprawo-
mocnienia upłynęły dwa lata.

3. Nie stwierdza się nieważności prawomocnego orze-
czenia lub postanowienia, jeżeli było ono przedmiotem 
rozpoznania na podstawie art. 169.

4. Nie stwierdza się nieważności prawomocnego orze-
czenia po zatarciu ukarania.

Art. 161. 
W przypadku stwierdzenia nieważności prawomocnego 
orzeczenia wpłacona kara pieniężna lub koszty postępowa-
nia podlegają zwrotowi.

Rozdział 14
Wznowienie postępowania

Art. 162. 
Postępowanie, zakończone prawomocnym postanowieniem 
lub orzeczeniem, może zostać wznowione, jeżeli:

1) postanowienie lub orzeczenie zostało wydane 
w wyniku przestępstwa;

2) postanowienie lub orzeczenie zostało wydane na 
podstawie dowodów, które okazały się fałszywe;

3) po wydaniu orzeczenia lub postanowienia wyszły 
na jaw nowe, istotne dla sprawy okoliczności fak-
tyczne lub dowody, nieznane przy wydaniu posta-
nowienia lub orzeczenia.

Art. 163. 
1. Z wnioskiem o wznowienie postępowania może wy-

stąpić Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny, osoba, 
której dotyczy postanowienie albo orzeczenie, lub jej 
obrońca.

2. Z wnioskiem o wznowienie postępowania należy wy-
stąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym osoby wy-
mienione w ust. 1 dowiedziały się o przyczynie uza-
sadniającej wznowienie.

3. Z wnioskiem o wznowienie postępowania występuje 
się do Głównej Komisji Orzekającej.

Art. 164. 
1. W przedmiocie wznowienia postępowania Główna Ko-

misja Orzekająca rozstrzyga na posiedzeniu i wydaje 
postanowienie o:
1) wznowieniu postępowania albo



—  186  — 

2) odmowie wznowienia postępowania.
2. Wydając postanowienie o wznowieniu postępowania 

Główna Komisja Orzekająca uchyla prawomocne po-
stanowienie lub orzeczenie i przekazuje sprawę do po-
nownego rozpoznania komisji orzekającej w pierwszej 
instancji.

3. Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania 
albo o wznowieniu postępowania doręcza się osobie, 
która złożyła wniosek o wznowienie postępowania, 
oraz stronom.

Art. 165. 
W przedmiocie wznowienia postępowania stosuje się prze-
pisy o postępowaniu odwoławczym, z tym że, jeżeli postę-
powanie dotyczy postanowienia lub orzeczenia Głównej 
Komisji Orzekającej, orzeka ona w składzie pięciu osób, 
któremu przewodniczy Przewodniczący tej Komisji.

Art. 166. 
1. Postępowania nie wznawia się po upływie dwóch lat 

od dnia uprawomocnienia się postanowienia albo 
orzeczenia.

2. Postępowania nie wznawia się po zatarciu ukara-
nia.

Rozdział 15
Koszty postępowania, egzekwowanie kosztów 

postępowania i kar pieniężnych

Art. 167. 
1. Każdy uznany za odpowiedzialnego za naruszenie dys-

cypliny fi nansów publicznych zwraca - na rzecz Skarbu 
Państwa - koszty postępowania. Koszty te określa się 
ryczałtowo w wysokości 10 % przeciętnego wynagro-
dzenia.

2. W przypadku uniewinnienia obwinionego albo umorze-
nia postępowania koszty postępowania ponosi Skarb 
Państwa.

3. Nie można egzekwować kosztów postępowania, jeżeli 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia upłynęły dwa 
lata. Termin nie biegnie w okresie wstrzymania z urzę-
du wykonania prawomocnego orzeczenia, zgodnie 
z art. 169.

Art. 168. 
1. Należności z tytułu kar pieniężnych i kosztów postępo-

wania egzekwuje się w trybie przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji.

2. Nie egzekwuje się kary pieniężnej i kosztów postępo-
wania w przypadku zatarcia ukarania.

Rozdział 16
Skarga do sądu administracyjnego

Art. 169. 

Na prawomocne orzeczenia i postanowienia Głównej Komi-
sji Orzekającej kończące postępowanie przysługuje skarga 
do sądu administracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje 
wykonanie prawomocnego orzeczenia w sprawie o naru-
szenie dyscypliny fi nansów publicznych.

DZIAŁ V
Przepisy porządkowe

Rozdział 1
Sprostowania, udostępnianie akt, pisma, terminy

Art. 170. 

1. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w orze-
czeniu, postanowieniu, zarządzeniu lub ich uzasad-
nieniu można sprostować, z urzędu lub na wniosek 
stron, w każdym czasie. Sprostowanie orzeczenia, 
postanowienia lub ich uzasadnień następuje w drodze 
postanowienia, a sprostowanie zarządzenia - w drodze 
zarządzenia.

2. Sprostowania dokonuje organ, który popełnił omyłkę, 
albo z urzędu organ odwoławczy, jeżeli postępowanie 
toczy się przed tym organem.

3. W celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej w treści wydanego orzeczenia, postano-
wienia lub ich uzasadnienia, odpowiednio Przewodni-
czący Głównej Komisji Orzekającej lub przewodniczą-
cy komisji orzekającej kieruje sprawę na posiedzenie.

4. O dokonaniu sprostowania, o którym mowa 
w ust. 1, zamieszcza się stosowną adnotację w proto-
kole z przebiegu posiedzenia.

5. W celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej w treści wydanego postanowienia lub 
złożonego wniosku o ukaranie, Główny Rzecznik lub 
rzecznik dyscypliny wydaje odpowiednio postanowie-
nie.
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6. Na postanowienie co do sprostowania wydane przez 
komisję orzekającą albo rzecznika dyscypliny służy za-
żalenie.

Art. 171. 
1. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachun-

kowej w protokole rozprawy lub posiedzenia może na-
stąpić na wniosek lub z urzędu w każdym czasie.

2. Strony mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu 
z rozprawy lub posiedzenia, wskazując nieścisłości lub 
braki.

3. Wniosek o sprostowanie protokołu rozpoznaje prze-
wodniczący składu orzekającego, po wysłuchaniu pro-
tokolanta. Przewodniczący może odmówić sprostowa-
nia albo zarządzić sprostowanie protokołu.

4. O sprostowaniu lub o odmowie sprostowania zawiada-
mia się osobę, która zgłosiła wniosek o sprostowanie, 
i dokonuje odpowiedniej wzmianki w protokole. Na od-
mowę sprostowania protokołu zażalenie nie przysługu-
je.

5. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy lub po-
siedzenia, złożony po wysłaniu akt sprawy do Głównej 
Komisji Orzekającej, przekazuje się do rozpoznania 
Głównej Komisji Orzekającej.

6. Skreśleń i poprawek w protokole rozprawy lub posie-
dzenia dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy skre-
ślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i popraw-
ki omawia się w protokole przed jego podpisaniem.

7. Przepisy ust. 1, 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio do 
sprostowania protokołów sporządzanych przez rzecz-
ników dyscypliny.

Art. 172. 
Czynności komisji orzekającej, a także inne zdarzenia mają-
ce znaczenie dla postępowania, z których nie sporządza się 
protokołu, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisa-
nej przez osobę, która dokonywała tych czynności.

Art. 173. 

W każdym stadium postępowania umożliwia się na żądanie 
osoby, której postępowanie dotyczy, jej obrońcy lub oskar-
życiela przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich 
notatek i odpisów.

Art. 174. 

1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie, jak również śro-
dek zaskarżenia składa się na piśmie. Wyjaśnienia 
oraz oświadczenia składa się na piśmie albo wnosi 
ustnie do protokołu.

2. Pismo lub oświadczenie wniesione do protokołu 
poza rozprawą powinno być podpisane przez wno-

szącego, a protokół również przez osobę, która go 
sporządziła.

Art. 175. 
1. Jeżeli pismo wniesiono do niewłaściwego organu, 

organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu wła-
ściwego w sprawie o naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych i powiadamia o tym nadawcę pisma.

2. Pismo wniesione przed upływem przewidzianego ter-
minu do niewłaściwego organu uważa się za wniesione 
z zachowaniem terminu.

Art. 176. 
1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy 

się dany termin.
2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się naj-
bliższy następny dzień powszedni.

3. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem 
nadano pismo w polskiej placówce pocztowej lub zło-
żono w polskim urzędzie konsularnym.

Art. 177. 
1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin 

na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, 
że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ter-
minie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia 
terminu. Równocześnie z wnioskiem należy dopełnić 
czynności, która miała być w tym terminie dokonana.

Art. 178. 

1. W sprawie przywrócenia terminu rozstrzyga odpowied-
nio rzecznik dyscypliny lub przewodniczący komisji 
orzekającej i przywraca uchybiony termin albo wydaje 
postanowienie o odmowie jego przywrócenia.

2. Na postanowienie o odmowie przywrócenia termi-
nu przysługuje zażalenie odpowiednio do Głównego 
Rzecznika albo Przewodniczącego Głównej Komisji 
Orzekającej, który utrzymuje postanowienie w mocy 
albo je uchyla i nadaje sprawie właściwy bieg.

Rozdział 2
Doręczenia

Art. 179. 
1. Orzeczenia i postanowienia doręcza się w uwierzytel-

nionych odpisach.
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2. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający, wska-
zać, jakiej sprawy dotyczy, oraz wskazać termin jego 
wykonania i pouczyć o skutkach jego niewykonania.

3. W zawiadomieniu należy oznaczyć organ wysyłający, 
podać, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się 
stawić adresat, oraz określić, czy jego stawiennictwo 
jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach nie-
stawiennictwa.

Art. 180. 
1. Wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, postanowie-

nia lub orzeczenia, od których daty doręczenia biegną 
terminy, zwane dalej „pismami”, doręcza się przez 
pocztę jako listy polecone za potwierdzeniem odbioru. 
Pisma doręczane przez osoby, o których mowa w ust. 
2, wydaje się za pokwitowaniem.

2. Pisma mogą być doręczane przez osoby imiennie upo-
ważnione przez:
1) rzecznika dyscypliny;
2) Głównego Rzecznika;
3) przewodniczącego komisji orzekającej;

4) Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

Art. 181. 

1. Jeżeli adresatem pisma jest osoba:
1) wobec której rzecznik dyscypliny wszczął postę-

powanie wyjaśniające,
2) której przewodniczący przekazuje wniosek o uka-

ranie lub zawiadomienie o rozprawie,
3) która jest obrońcą obwinionego, niebędąca ad-

wokatem lub radcą prawnym,
4) której dotyczy orzeczenie lub postanowienie,
5) której dotyczy wezwanie do uiszczenia kosztów 

postępowania lub kary pieniężnej
– doręczenia dokonuje się jej osobiście w mieszkaniu, 
z zastrzeżeniem art. 184.

2. W razie niemożności doręczenia pisma w mieszkaniu 
adresata, o którym mowa w ust. 1, pismo doręcza się 
w każdym miejscu, gdzie adresata się zastanie.

Art. 182.
Jeżeli adresatem pisma jest:

1) obrońca obwinionego, będący adwokatem lub 
radcą prawnym,

2) rzecznik dyscypliny,
3) Główny Rzecznik,
4) przewodniczący komisji orzekającej,
5) Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej,

6) wezwany do odwołania ukaranego karą określoną 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 z funkcji objętej zakazem

– pismo doręcza się pod adres wskazany przez nadawcę do 
rąk pracownika upoważnionego do odbioru koresponden-
cji.

Art. 183. 
1. W toku postępowania obwiniony i jego obrońca mają 

obowiązek zawiadomić właściwy organ prowadzący 
to postępowanie o każdej zmianie adresu zamieszka-
nia lub pracy, a w przypadku przebywania za granicą 
wskazać adresata do doręczeń w kraju. O obowiązku 
zawiadomienia o zmianie adresu poucza się odpo-
wiednio w toku postępowania.

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego 
w ust. 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adre-
sem ma skutek prawny.

Art. 184. 
W razie nieobecności adresata, o którym mowa w art. 181 
ust. 1, w jego mieszkaniu, pismo doręcza się pełnoletniemu 
domownikowi, jeżeli zgodzi się dostarczyć je adresatowi.

Art. 185. 

1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę swoim 
podpisem na potwierdzeniu odbioru, w przypadku gdy 
pismo jest doręczane przez pocztę, a w pozostałych 
przypadkach - na pokwitowaniu. Doręczający potwier-
dza swoim czytelnym podpisem sposób doręczenia 
i datę doręczenia.

2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia 
doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający 
sam potwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, 
która pismo odebrała, i przyczynę braku jej podpisu.

3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczane-
go przez pocztę lub w inny sposób, pismo zwraca się 
nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą 
odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt 
sprawy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, uzna-
je się, że pismo zostało skutecznie doręczone odpo-
wiednio w dniu stwierdzonym przez doręczającego lub 
w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Art. 186. 

1. W przypadku pisma doręczanego przez pocztę, które-
go nie można doręczyć w sposób określony w art. 180 
ust. 1 lub art. 184, na stronie adresowej przesyłki za-
wierającej pismo listonosz dokonuje adnotacji „awizo-
wano dnia” i niezwłocznie przekazuje ją do właściwej 
pocztowej placówki oddawczej.
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2. Zawiadomienie o złożeniu pisma w pocztowej placów-
ce oddawczej wraz z informacją o tym, gdzie i kiedy 
adresat może je odebrać, listonosz umieszcza w pocz-
towej skrzynce oddawczej adresata lub gdy jest to nie-
możliwe - na drzwiach jego mieszkania.

3. Pozostawienie pisma w pocztowej placówce oddaw-
czej placówka ta potwierdza przez umieszczenie na 
adresowej stronie przesyłki zawierającej pismo odcisku 
datownika oraz podpisu przyjmującego pracownika.

4. Pismo przechowuje się w pocztowej placówce oddaw-
czej wraz z potwierdzeniem odbioru przez 7 dni od 
dnia następnego po jego złożeniu.

5. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór pisma w ter-
minie, o którym mowa w ust. 4, pocztowa placówka 
oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możli-
wości jego odbioru, zaś na stronie adresowej przesyłki 
zawierającej pismo umieszcza się odcisk datownika 
i dokonuje adnotacji „awizowano powtórnie dnia”; 
w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do 
odbioru pisma licząc go od dnia następnego po dniu 
sporządzenia zawiadomienia.

6. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostat-
niego dnia okresu, na który pismo pozostawiono 
w pocztowej placówce oddawczej, chyba że zostało 
podjęte wcześniej. Pismo niepodjęte w terminie pocz-
towa placówka oddawcza zwraca nadawcy.

Rozdział 3
Przekazywanie prawomocnych rozstrzygnięć 

i rejestr ukaranych oraz sprawozdania 
z działalności organów właściwych w sprawach 
o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych

Art. 187. 
1. Prawomocne postanowienie komisji orzekającej 

o umorzeniu postępowania w sprawie o narusze-
nie dyscypliny fi nansów publicznych ze względu na 
przedawnienie karalności albo okoliczności, o których 
mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 ust. 1, przekazuje się 
Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej.

2. Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego ze względu na przedawnienie karalno-
ści albo okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 1 
lub art. 28 ust. 1, rzecznik dyscypliny przekazuje Głów-
nemu Rzecznikowi.

Art. 188. 
Prawomocne orzeczenie o odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych podlega wpi-

sowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję 
Orzekającą.

Art. 189. 
1. W rejestrze, o którym mowa w art. 188, podlegają wpi-

sowi informacje o osobach odpowiedzialnych za na-
ruszenie dyscypliny fi nansów publicznych zawierające 
następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko osoby podlegającej wpisowi, 

imiona rodziców, data i miejsce jego urodzenia;
2) adres zamieszkania;
3) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;
4) numer ewidencyjny PESEL, w przypadku gdy nu-

mer taki został nadany.
2. Wpisowi do rejestru podlegają także:

1) data wydania orzeczenia i nazwa komisji, która 
wydała orzeczenie;

2) określenie orzeczonej kary lub informacja o od-
stąpieniu od wymierzenia kary;

3) data rozpoczęcia wykonywania kary;

4) data zatarcia ukarania.
3. Przewodniczący komisji orzekającej po uzyskaniu in-

formacji, będącej podstawą do dokonania zmiany lub 
usunięcia wpisu do rejestru, niezwłocznie zawiadamia 
o tym Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekają-
cej.

4. Dokonanie wpisu do rejestru, zmianę jego treści oraz 
jego usunięcie zarządza Przewodniczący Głównej Ko-
misji Orzekającej.

5. O zarządzeniu:
1) wpisu do rejestru i jego treści,
2) zmiany treści wpisu do rejestru,

3) usunięcia wpisu do rejestru
– Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej za-
wiadamia osobę, której dane podlegają wpisowi, oraz 
przewodniczącego komisji orzekającej, która wydała 
orzeczenie.

Art. 190. 
Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 188, podlega usu-
nięciu w przypadku:

1) zatarcia ukarania;
2) stwierdzenia nieważności lub uchylenia prawo-

mocnego orzeczenia;
3) wznowienia postępowania;
4) śmierci osoby podlegającej wpisowi do reje-

stru.
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Art. 191. 
1. Informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa 

w art. 188, mogą być udostępniane:
1) rzecznikom dyscypliny oraz komisjom orzekają-

cym w związku z prowadzonym postępowaniem;
2) sądom w związku z prowadzonym postępowa-

niem;
3) prokuratorom i innym organom uprawnionym do 

prowadzenia postępowania przygotowawcze-
go w sprawach o przestępstwa i przestępstwa 
skarbowe w związku z prowadzonym postępowa-
niem;

4) organom administracji publicznej oraz innym or-
ganom wykonującym zadania publiczne, w przy-
padku gdy jest to uzasadnione potrzebą wyko-
nywania nałożonych na nie zadań, określonych 
w ustawie;

5) pracodawcom i innym osobom lub organom, 
w związku z powierzeniem lub powołaniem do 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 
ust. 2.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb zasięgania informacji z rejestru, 

o którym mowa w art. 188,
2) wzór formularza zgłoszenia osoby podlegającej 

wpisowi do rejestru,
3) wzory pisemnych zapytań o informacje z rejestru 

oraz odpowiedzi na te zapytania
– zapewniając ochronę informacji zawartych w reje-
strze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nie-
uprawnionym.

Art. 192. 
1. Przewodniczący komisji orzekających, w terminie do 

dnia 31 stycznia każdego roku, składają Przewodni-
czącemu Głównej Komisji Orzekającej sprawozdanie 
o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie, wnie-
sionych w roku poprzednim.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, w ter-
minie do dnia 15 marca każdego roku, składa Prezeso-
wi Rady Ministrów sprawozdanie z działalności Głów-
nej Komisji Orzekającej oraz zbiorcze sprawozdanie 
z działalności komisji orzekających w roku poprzed-
nim.

3. Rzecznicy dyscypliny, w terminie do dnia 31 stycznia 
każdego roku, składają Głównemu Rzecznikowi spra-
wozdanie z działalności w roku poprzednim.

4. Główny Rzecznik, w terminie do dnia 15 marca każde-
go roku, składa ministrowi właściwemu do spraw fi nan-
sów publicznych sprawozdanie ze swojej działalności 

oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności rzeczników 
dyscypliny w roku poprzednim.

5. Sprawozdania składane przez komisje orzekające oraz 
rzeczników dyscypliny powinny odpowiednio zawierać 
co najmniej informacje o liczbie:
1) zawiadomień otrzymanych przez rzeczników dys-

cypliny;
2) postanowień wydanych przez rzeczników;
3) złożonych wniosków o ukaranie oraz liczbę osób 

objętych tymi wnioskami;
4) rozstrzygnięć wydanych przez komisje orzekają-

ce i liczbę objętych nimi osób;
5) wniesionych środków zaskarżenia;
6) rozpoznanych środków zaskarżenia i sposobie 

ich rozstrzygnięcia.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzo-

ry sprawozdań składanych przez komisje orzekające 
oraz rzeczników dyscypliny, uwzględniając spójność 
i jednolitość danych uwzględnionych w sprawozda-
niach.

Art. 193. 
Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych zapewnia 
obsługę biurową i organizacyjno-techniczną rejestru, o któ-
rym mowa w art. 188, oraz ponosi wydatki z tym związane, 
fi nansowane z budżetu państwa.

Rozdział 4
Nadzór administracyjny nad działalnością 

komisji orzekających

Art. 194. 

1. Nadzór administracyjny nad działalnością komisji orze-
kających sprawuje Przewodniczący Głównej Komisji 
Orzekającej.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany 
przez:
1) analizę rocznych sprawozdań z działalności ko-

misji orzekających i formułowanie wynikających 
z niej wniosków;

2) analizę sposobu wywiązywania się z obowiązków 
przez przewodniczących komisji i członków komi-
sji orzekających dotyczącą zwłaszcza:
a) toku i sprawności postępowania, w szcze-

gólności w sprawach, w których postępo-
wanie toczy się przewlekle,

b) kolejności kierowania spraw do rozpoznania,
c) zasadności odraczania rozpraw,
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d) terminowości wydawania postanowień 
i orzeczeń,

e) poprawności sporządzania sprawozdań.
3. W ramach wykonywania nadzoru, Przewodniczący 

Głównej Komisji Orzekającej może żądać nadesłania 
akt sprawy, wyjaśnień oraz usunięcia uchybień.

Art. 195. 
1. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej 

w przypadku stwierdzenia wzrostu liczby spraw 
nierozpoznanych zleca przewodniczącemu komisji 
orzekającej sporządzenie w terminie 14 dni pla-
nu działań zmierzających do usunięcia zaległości. 
Przewodniczący komisji orzekającej przekazuje 
sporządzony plan Przewodniczącemu Głównej Ko-
misji Orzekającej.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej może, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania planu, wnieść do 
niego uzupełnienia i uwagi.

3. Uzupełnienia i uwagi Przewodniczącego Głównej Ko-
misji Orzekającej są wiążące dla przewodniczącego 
komisji orzekającej.

DZIAŁ VI
Zmiany w przepisach obowiązujących, 

przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 196–198.

(pominięte).

Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 199–201.

(pominięte). 

Art. 202. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady postępowania w sprawach doty-
czących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone 
w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską, zwanej dalej „pomocą publiczną”, w tym:

1) postępowanie w sprawie przygotowania do 
notyfikacji projektów programów pomoco-
wych, projektów pomocy indywidualnej oraz 
projektów pomocy indywidualnej na restruk-
turyzację;

2) zasady współpracy Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Pre-
zesem Urzędu”, oraz ministra właściwego do 
spraw rolnictwa z podmiotami opracowującymi 
programy pomocowe, podmiotami udzielającymi 
pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc 
oraz benefi cjentami pomocy, w zakresie pomocy 
publicznej;

3) zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Pol-
skiej przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem 
Pierwszej Instancji w sprawach z zakresu pomocy 
publicznej;

4) zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej;

5) zasady monitorowania pomocy publicznej.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Euro-

pejską;
2) rozporządzeniu Rady – należy przez to rozumieć 

rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 
22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe za-
sady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE 
L 83 z 27.03.1999);

3)  pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupo-
wych – należy przez to rozumieć pomoc publiczną, 
której nie dotyczy obowiązek notyfi kacji, zgodnie 
z rozporządzeniami Komisji wydanymi na podsta-

wie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 
z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania 
art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską do niektórych kategorii hory-
zontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 
z 14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312);

4)  (uchylony);
4a)  (uchylony);
5) pomocy indywidualnej – należy przez to rozumieć 

pomoc, o której mowa w art. 1 lit. e rozporządze-
nia Rady;

6) pomocy indywidualnej na restrukturyzację – na-
leży przez to rozumieć pomoc indywidualną 
przewidzianą w planie restrukturyzacyjnym okre-
ślającym działania mające na celu przywrócenie 
przedsiębiorcy długookresowej zdolności do 
konkurowania na rynku, w szczególności sposób 
fi nansowania tych działań, w tym również przez 
udzielanie pomocy publicznej;

7) programie pomocowym – należy przez to rozu-
mieć akt normatywny spełniający przesłanki, 
o których mowa w art. 1 lit. d rozporządzenia 
Rady;

8) pomocy niezgodnej z prawem – należy przez to 
rozumieć pomoc, o której mowa w art. 1 lit. f roz-
porządzenia Rady;

9) pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć pomoc, o której 
mowa w art. 1 lit. g rozporządzenia Rady;

10) pomocy de minimis – należy przez to rozumieć, 
inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, pomoc spełniającą przesłanki 
określone we właściwych przepisach prawa 
Unii Europejskiej dotyczących pomocy de mi-
nimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie;

10a) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
– należy przez to rozumieć pomoc spełniającą 
przesłanki określone w przepisach prawa Unii 
Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy 
de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis 
w rybołówstwie;

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
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10b) rolnictwie – należy przez to rozumieć działal-
ność związaną z produkcją, przetwarzaniem 
i obrotem produktami rolnymi, o których mowa 
w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 
pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działalność związaną 
z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produk-
tami rolnymi;

10c) rybołówstwie – należy przez to rozumieć działal-
ność związaną z produkcją, przetwarzaniem i ob-
rotem produktami rybołówstwa, o których mowa 
w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczą-
cych wspólnej organizacji rynków produktów ry-
bołówstwa i akwakultury;

11) dniu udzielenia pomocy – należy przez to rozu-
mieć dzień, w którym podmiot ubiegający się 
o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej 
pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy 
w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie 
aktu normatywnego, bez wymogu wydania decy-
zji:
a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi prze-

pisami upływa termin złożenia deklaracji 
albo innego dokumentu określającego war-
tość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi 
przepisami upływa termin złożenia zezna-
nia rocznego – w przypadku udzielenia 
pomocy w formie ulgi w podatku docho-
dowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści fi -
nansowych – w przypadku braku obowiązku 
złożenia deklaracji albo innego dokumentu 
określającego wartość pomocy

– chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
12)  podmiocie udzielającym pomocy – należy przez 

to rozumieć organ administracji publicznej lub 
inny podmiot, który jest uprawniony do udziela-
nia pomocy publicznej, w tym przedsiębiorcę pu-
blicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzysto-
ści stosunków fi nansowych pomiędzy organami 
publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz 
o przejrzystości fi nansowej niektórych przed-
siębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, 
poz. 1775);

13) wielkości pomocy – należy przez to rozumieć 
wartość pomocy publicznej wyrażoną w kwocie 
pieniężnej lub intensywność pomocy publicznej 
wyrażoną jako stosunek wartości pomocy pu-
blicznej do kosztów kwalifi kujących się do objęcia 
pomocą publiczną;

14)  (uchylony);

15) notyfi kacji – należy przez to rozumieć przekaza-
nie Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, pro-
jektu programu pomocowego, projektu pomocy 
indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej 
na restrukturyzację, wraz z informacjami niezbęd-
nymi dla oceny zgodności pomocy publicznej ze 
wspólnym rynkiem;

16) beneficjencie pomocy – należy przez to rozu-
mieć podmiot prowadzący działalność gospo-
darczą, w tym podmiot prowadzący działalność 
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez 
względu na formę organizacyjno-prawną oraz 
sposób finansowania, który otrzymał pomoc 
publiczną;

17)  działalności gospodarczej – należy przez to rozu-
mieć działalność gospodarczą, do której mają za-
stosowanie reguły konkurencji określone w prze-
pisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

18) aplikacji SHRIMP – należy przez to rozumieć 
aplikację informatyczną, pod nazwą System Har-
monogramowania, Rejestracji i Monitorowania 
Pomocy Publicznej, służącą do monitorowania 
pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna 
w rolnictwie lub rybołówstwie;

19) aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację in-
formatyczną służącą do monitorowania pomocy 
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Art. 3. 

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej 
określają przepisy art. 16, art. 36, art. 73 oraz art. 86-89 
Traktatu WE.

Art. 4. 
(uchylony).

Art. 5. 

1. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się 
pomocy publicznej udzielonej w ramach programu 
pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy 
indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych 
przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, po-
mocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, 
a także pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczania 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Podmioty udzielające pomocy wydają benefi cjentowi 
pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona 
pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
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3a. W przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomo-
cy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana 
w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, 
podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, 
o którym mowa w ust. 3, w którym wskazuje właściwą 
wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności po-
przedniego zaświadczenia.

3b. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio w przypadku 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3c. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, są wydawa-
ne z urzędu.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, for-
mę i treść zaświadczeń, o których mowa w ust. 3, oraz 
terminy lub sposób ich wydawania, biorąc pod uwa-
gę konieczność zapewnienia przejrzystości informacji 
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie udzielanej poszczególnym benefi -
cjentom pomocy oraz monitorowania krajowego limitu 
skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie.

Art. 6. 

1. Do pomocy publicznej udzielanej na podstawie aktu 
normatywnego, niebędącego programem pomoco-
wym, stosuje się przepisy dotyczące pomocy indywi-
dualnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym, 
który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy 
wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym 
akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia 
umowy, albo gdy wydawana decyzja jedynie potwier-
dza nabycie prawa, może być udzielana, jeżeli akt nor-
matywny jest programem pomocowym zatwierdzonym 
przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE.

Art. 7. 

1. Projekt programu pomocowego, projekt pomocy indy-
widualnej lub projekt pomocy indywidualnej na restruk-
turyzację podlega notyfi kacji.

2. Projekt pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupo-
wych podlega notyfi kacji, jeżeli o jej dokonanie wystąpi 
podmiot opracowujący program pomocowy lub pod-
miot udzielający pomocy.

3. Projekt programu pomocowego przewidujący udzie-
lanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłosze-
niu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może 
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości za-
sad udzielania pomocy.

3a. Projekt programu pomocowego przewidujący udziela-
nie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwe-

mu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może 
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości za-
sad udzielania pomocy.

3b. Przepisu ust. 3a nie stosuje się w przypadku projek-
tu programu pomocowego przewidującego udziela-
nie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
opracowywanego przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa.

4. Jeżeli projekt pomocy indywidualnej na restruktu-
ryzację został zatwierdzony przez Komisję zgodnie 
z art. 88 Traktatu WE, to pomoc publiczna, która bę-
dzie udzielana zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, 
nie podlega notyfi kacji, chyba że decyzja Komisji sta-
nowi inaczej.

Art. 8. 
1. W przypadku programu pomocowego, w którym akt 

prawa miejscowego przewiduje udzielanie pomocy pu-
blicznej zgodnie z warunkami udzielania pomocy okre-
ślonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie 
ustaw zawierających upoważnienie do wydania aktów 
prawa miejscowego, notyfi kacji podlegają wyłącznie 
projekty tych rozporządzeń.

2. Organ jednostki samorządu terytorialnego przesyła 
do Prezesa Urzędu akt prawa miejscowego, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w ży-
cie tego aktu.

Art. 9. 

Notyfi kacji podlega również zmiana, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szcze-
gółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. 
UE L 140 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.), zatwierdzone-
go przez Komisję, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, programu 
pomocowego, pomocy indywidualnej lub pomocy indywidu-
alnej na restrukturyzację.

Art. 10. 
1. Pomoc regionalna, o której mowa w art. 87 ust. 3 lit. 

a oraz lit. c Traktatu WE, może być udzielana w zakre-
sie wynikającym z mapy pomocy regionalnej.

2. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, 
mapę pomocy regionalnej, określając:
1) obszary kraju, na których dopuszczalne jest 

udzielanie pomocy publicznej oraz maksymal-
ne wielkości pomocy dla tych obszarów, przy 
uwzględnieniu w szczególności poziomu produk-
tu krajowego brutto na jednego mieszkańca na 
danym obszarze, a także
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2) rodzaje działalności gospodarczej, dla których 
udzielanie pomocy nie jest dozwolone oraz rodza-
je działalności gospodarczej, dla których maksy-
malne wielkości pomocy są inne niż maksymalne 
wielkości pomocy dla obszarów kraju, wraz ze 
wskazaniem tych wielkości, biorąc pod uwagę, 
że udzielenie pomocy regionalnej dla niektórych 
rodzajów działalności gospodarczej wpływa 
szczególnie negatywnie na warunki konkurencji 
na wspólnym rynku.

3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, pod-
lega notyfi kacji.

Art. 11. 
1. Wartość pomocy publicznej jest wyrażana w kwocie 

pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający 
na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby benefi cjent pomo-
cy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe sposoby obliczania wartości pomocy 
publicznej udzielanej w różnych formach, biorąc pod 
uwagę w szczególności konieczność zapewnienia po-
równywalności wartości pomocy udzielanej w różnych 
formach.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu 
średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomo-
cy.

Rozdział 2
Postępowanie notyfi kacyjne

Art. 12. 
1. Projekty programów pomocowych, w tym przewidu-

jących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupo-
wych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy in-
dywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania 
opinii Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej 
w rolnictwie lub rybołówstwie – ministra właściwego do 
spraw rolnictwa.

2. Projekt pomocy indywidualnej udzielanej w ramach 
wyłączeń grupowych nie wymaga uzyskania opinii, 
o której mowa w ust. 1, chyba że podmiot udzielający 
pomocy wystąpi o jego notyfi kację. Do notyfi kacji prze-
pis art. 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku projektów 
programów pomocowych przewidujących udzielanie 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie opra-
cowywanych przez ministra właściwego do spraw rol-
nictwa.

4. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególno-
ści:
1) stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie po-

mocy publicznej;
2) stanowisko w sprawie zgodności pomocy pu-

blicznej ze wspólnym rynkiem;
3) propozycje zmian przedstawione w celu zapew-

nienia zgodności postanowień projektu ze wspól-
nym rynkiem;

4) stanowisko w sprawie obowiązku notyfi kacji pro-
jektu.

5. Do opinii, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się prze-
pisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z późn. zm.).

Art. 13. 
1. Z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 

ust. 1, występuje w przypadku projektu:
1) programu pomocowego – organ administracji pu-

blicznej opracowujący projekt tego programu;
2) pomocy indywidualnej – podmiot udzielający tej 

pomocy;
3) pomocy indywidualnej na restrukturyzację – pod-

miot ubiegający się o tę pomoc.
2. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się projekt 

programu pomocowego lub projekt aktu, na podsta-
wie którego ma być udzielana pomoc indywidualna, 
w szczególności projekt decyzji lub umowy, oraz in-
formacje niezbędne do wydania opinii, dotyczące 
w szczególności adresatów zamierzonej pomocy, jej 
przeznaczenia, formy, wielkości i czasu trwania.

3. W przypadku projektu pomocy indywidualnej na re-
strukturyzację do wniosku o wydanie opinii dołącza się 
informacje, o których mowa w ust. 2, plan restruktury-
zacyjny oraz opinie podmiotu lub podmiotów udzielają-
cych pomocy o możliwości jej udzielenia na zasadach 
określonych w tym planie.

3a. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do wy-
dania opinii w sprawie możliwości udzielenia pomocy, 
o której mowa w ust. 3.

3b. Wnioski o wydanie opinii, o której mowa w art. 12 
ust. 1, wraz z załączonymi do nich projektami, informa-
cjami lub planem restrukturyzacyjnym, przekazuje się 
w formie papierowej i elektronicznej.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy zakres informacji, o których mowa 
w ust. 2, oraz elementy, jakie powinien zawierać 
plan restrukturyzacyjny, uwzględniając wymagania 
określone prawem Unii Europejskiej w zakresie no-
tyfikacji.
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Art. 14. 
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, wydaje opinię, o której mowa w art. 12 
ust. 1, w terminie 60 dni, a w przypadku projektu progra-
mu pomocowego – w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
wniosku wraz z dołączonymi informacjami i dokumenta-
mi, o których mowa w art. 13.

Art. 15. 
1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-

nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, przed wydaniem opinii, o której mowa w art. 
12 ust. 1, może wystąpić do organu opracowującego 
projekt programu pomocowego, podmiotu udzielające-
go pomocy, podmiotu ubiegającego się o pomoc lub 
innych właściwych podmiotów, o przekazanie w wy-
znaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień i informa-
cji.

2. Jeżeli organy lub podmioty, o których mowa w ust. 1, 
nie przedstawią w wyznaczonym terminie dodatko-
wych wyjaśnień i informacji, Prezes Urzędu, a w zakre-
sie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie 
– minister właściwy do spraw rolnictwa, wydaje opinię 
na podstawie posiadanych informacji.

Art. 16. 

1. Dokonanie notyfi kacji projektu programu pomocowego 
wymaga zgody Rady Ministrów.

2. Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie doko-
nania notyfi kacji po zapoznaniu się z opinią, o której 
mowa w art. 12 ust. 1.

3. Rada Ministrów wraz z projektem ustawy będącej pro-
gramem pomocowym przekazuje Marszałkowi Sejmu 
informację o dokonaniu notyfi kacji.

Art. 16a.

W przypadku projektu ustawy będącej programem pomo-
cowym opracowanym przez podmiot niebędący organem 
administracji publicznej, organ właściwy na podstawie regu-
laminu Sejmu występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu, 
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów-
stwie – ministra właściwego do spraw rolnictwa, o:

1) wydanie opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1;
2) przekazanie do Komisji projektu w celu dokona-

nia jego notyfi kacji;
3) wycofanie notyfi kacji projektu przed podjęciem 

przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 4 i 7 
rozporządzenia Rady;

4) wniesienie, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 
odwołania od decyzji Komisji do Trybunału Spra-

wiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w sprawach 
z zakresu pomocy publicznej.

Art. 17. 

W przypadku wydania przez Prezesa Urzędu, a w zakresie 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – mini-
stra właściwego do spraw rolnictwa, opinii o niezgodności 
ze wspólnym rynkiem projektu programu pomocowego 
przewidującego udzielanie pomocy w ramach wyłączeń 
grupowych, co do którego podmiot opracowujący taki pro-
jekt nie wystąpił o dokonanie notyfi kacji, Prezes Urzędu, 
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów-
stwie – minister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje 
opinię do wiadomości Radzie Ministrów.

Art. 18. 

1. W przypadku projektu pomocy indywidualnej lub pro-
jektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację Prezes 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnic-
twa, niezwłocznie przekazuje opinię, o której mowa 
w art. 12 ust. 1, podmiotowi występującemu z wnio-
skiem o wydanie opinii oraz podmiotom udzielającym 
pomocy.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii o niezgod-
ności ze wspólnym rynkiem projektu pomocy indywi-
dualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restruk-
turyzację, podmiot występujący o wydanie opinii może 
wystąpić do Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy 
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministra 
właściwego do spraw rolnictwa, o dokonanie notyfi ka-
cji tego projektu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy opinia Prezesa Urzędu, a w zakresie 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – mi-
nistra właściwego do spraw rolnictwa, o niezgodności 
ze wspólnym rynkiem dotyczy projektu pomocy indy-
widualnej na restrukturyzację, podmiot lub podmioty 
udzielające pomocy mogą zmienić opinię, o której 
mowa w art. 13 ust. 3, zawiadamiając o tym Prezesa 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – ministra właściwego do spraw rol-
nictwa, oraz podmiot występujący o wydanie opinii 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw 
rolnictwa, nie dokonuje notyfi kacji projektu:
1) pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidu-

alnej na restrukturyzację – w przypadku bez-
skutecznego upływu terminu, o którym mowa 
w ust. 2;

2) pomocy indywidualnej na restrukturyzację – 
w przypadku gdy:
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a) podmiot ubiegający się o pomoc nie przed-
łoży opinii o możliwości udzielenia pomocy, 
o której mowa w art. 13 ust. 3, w odniesieniu 
do każdego przypadku pomocy,

b) podmiot udzielający pomocy w zmienionej 
opinii, o której mowa w ust. 3, stwierdzi nie-
możność udzielenia pomocy.

Art. 19. 
1. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie 

udzielania pomocy publicznej do projektu ustawy 
będącej programem pomocowym notyfikowanym 
Komisji, Marszałek Sejmu przekazuje Prezesowi 
Rady Ministrów projekt ze zmianami; Prezes Urzę-
du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub 
rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnic-
twa, przekazuje do Komisji projekt ze zmianami ce-
lem uzupełnienia notyfikacji.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu progra-
mu pomocowego, w części niebędącej projektem usta-
wy, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomo-
cy indywidualnej na restrukturyzację notyfi kowanych 
Komisji, podmiot występujący o dokonanie notyfi kacji 
przekazuje niezwłocznie Prezesowi Urzędu, a w zakre-
sie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – 
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, projekt ze 
zmianami celem uzupełnienia notyfi kacji.

3. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, dokonuje uzupełnienia notyfi kacji za pośred-
nictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Art. 20. 

Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa, 
za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, dokonuje 
notyfi kacji w odniesieniu do projektu:

1) programu pomocowego – niezwłocznie po podję-
ciu uchwały Rady Ministrów o dokonaniu notyfi -
kacji;

2) pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidu-
alnej na restrukturyzację – niezwłocznie po wy-
daniu opinii o zgodności pomocy ze wspólnym 
rynkiem albo po otrzymaniu wystąpienia o doko-
nanie notyfi kacji, o którym mowa w art. 18 ust. 2, 
z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3 i 4.

Art. 20a.

Dokonanie notyfi kacji projektu programu pomocowego 
ustanowionego na podstawie aktu prawa miejscowego nie 

wymaga zgody Rady Ministrów i następuje niezwłocznie po 
wydaniu opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1.

Rozdział 3
Postępowanie przed Komisją

Art. 21.

1. W zakresie postępowania przed Komisją, o którym 
mowa w rozporządzeniu Rady, zwanego dalej „postę-
powaniem przed Komisją”, organem właściwym jest 
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa.

2. W związku z postępowaniem przed Komisją organy 
administracji publicznej, które opracowały projekty pro-
gramów pomocowych, podmioty udzielające pomocy, 
które opracowały projekty pomocy indywidualnej, pod-
mioty ubiegające się o udzielenie pomocy, benefi cjenci 
pomocy lub inne właściwe podmioty przedstawiają 
Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej 
w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa, w wyznaczonym terminie, informa-
cje niezbędne do opracowania odpowiedzi na zapyta-
nia Komisji, wyjaśnień, uwag lub stanowisk.

2a. W zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na 
zapytania Komisji, Prezes Urzędu może zażądać prze-
kazania przez bank – w wyznaczonym terminie – infor-
macji stanowiących tajemnicę bankową.

3. Prezes Urzędu konsultuje z podmiotami, o których 
mowa w ust. 2 i 2a, treść odpowiedzi, wyjaśnień, 
uwag lub stanowisk – opracowanych przez niego na 
podstawie przekazanych informacji – i niezwłocz-
nie przekazuje je Komisji za pośrednictwem Stałego 
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii 
Europejskiej w Brukseli.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku 
odpowiedzi, wyjaśnień, uwag lub stanowisk doty-
czących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo-
łówstwie, których treść minister właściwy do spraw 
rolnictwa konsultuje z podmiotami, o których mowa 
w ust. 2.

Art. 22. 
1. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji, o któ-

rych mowa w art. 4, art. 7, art. 10 ust. 3 i art. 11 rozpo-
rządzenia Rady, Prezes Urzędu, a w zakresie pomo-
cy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister 
właściwy do spraw rolnictwa, niezwłocznie informuje 
o tym właściwy podmiot, przekazując mu jednocześnie 
kopię decyzji.
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2. W przypadku wydania przez Komisję zalecenia, o któ-
rym mowa w art. 18 rozporządzenia Rady, przepis 
ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Informacje o podjęciu przez Komisję decyzji, o których 
mowa w art. 4 i art. 7 rozporządzenia Rady, Prezes 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnic-
twa, ogłasza w powszechnie dostępnej sieci teleinfor-
matycznej.

Art. 23. 
1. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa 

w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady, zobowiązującej 
do wstrzymania udzielania pomocy, podmiot udzielają-
cy pomocy niezwłocznie wstrzymuje jej udzielanie.

2. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa 
w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady, zobowiązującej 
do zwrotu pomocy, podmiot udzielający pomocy nie-
zwłocznie wydaje decyzję o zwrocie pomocy.

Art. 24. 
1. Przed podjęciem przez Komisję decyzji, o której mowa 

w art. 4 i art. 7 rozporządzenia Rady, notyfi kacja może 
być wycofana w przypadku projektu:
1) programu pomocowego – na wniosek organu 

administracji publicznej opracowującego ten pro-
jekt;

2) pomocy indywidualnej – na wniosek podmiotu 
udzielającego pomocy;

3) pomocy indywidualnej na restrukturyzację – na 
wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc lub 
podmiotu udzielającego pomocy.

2. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw 
rolnictwa, niezwłocznie informuje Komisję o wycofaniu 
notyfi kacji za pośrednictwem Stałego Przedstawiciel-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej 
w Brukseli.

Rozdział 4
Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie 

z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Art. 25. 
1. Benefi cjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty 

stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicz-
nej, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku 
zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwo-
łania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji.

2. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 
również odsetki, o których mowa w art. 14 ust. 2 roz-
porządzenia Rady.

3. Do czasu wykonania przez benefi cjenta pomocy obo-
wiązku, o którym mowa w ust. 1, żadna pomoc publicz-
na nie może zostać udzielona temu benefi cjentowi.

Art. 26. 

1. Kopię decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy, 
o której mowa w art. 14 rozporządzenia Rady, oraz wy-
danej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16 
rozporządzenia Rady, Prezes Urzędu, a w zakresie 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - mi-
nister właściwy do spraw rolnictwa, przekazuje nie-
zwłocznie:
1) w przypadku programu pomocowego – podmio-

towi udzielającemu pomocy, który następnie nie-
zwłocznie przekazuje ją benefi cjentom pomocy;

2) w przypadku pomocy indywidualnej oraz pomocy 
indywidualnej na restrukturyzację – podmiotom 
udzielającym pomocy oraz podmiotom zobowią-
zanym do jej zwrotu.

2. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, ogłasza w powszechnie dostępnej sieci te-
leinformatycznej informację o wydaniu decyzji Komisji, 
o której mowa w art. 14 rozporządzenia Rady, oraz wy-
danej w przypadku, o którym mowa w art. 9 i art. 16 
rozporządzenia Rady, jak również informację o doko-
naniu zwrotu pomocy przez benefi cjenta pomocy.

Art. 27. 
1. W przypadku wydania decyzji Komisji o obowiązku 

zwrotu pomocy, o której mowa w art. 14 rozporządze-
nia Rady, jeżeli pomoc była udzielona na podstawie:
1) decyzji – organ, który wydał decyzję, może ją 

uchylić albo zmienić również bez zgody stron lub 
nakazać zwrot udzielonej pomocy; przepisu art. 
253a § 3 i art. 256 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.) nie stosuje się;

2) umowy – podmiot udzielający pomocy może 
wystąpić do sądu o rozwiązanie umowy, na pod-
stawie której udzielono pomocy lub o nakazanie 
zwrotu udzielonej pomocy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku wy-
dania decyzji Komisji o obowiązku zwrotu pomocy 
w przypadkach, o których mowa w art. 9 i art. 16 roz-
porządzenia Rady.

3. W postępowaniu cywilnym, postępowaniu administra-
cyjnym i postępowaniu przed sądami administracyjny-
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mi Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej 
w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa, przysługują uprawnienia prokura-
tora określone w odrębnych przepisach.

Art. 28. 
Przymusowe ściągnięcie kwoty stanowiącej równowartość 
udzielonej pomocy wraz z odsetkami następuje odpowied-
nio w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji albo w trybie przepisów o sądowym postępowa-
niu egzekucyjnym.

Rozdział 5
Postępowanie przed 

Trybunałem Sprawiedliwości

Art. 29. 

1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, jest organem właściwym do reprezentowa-
nia Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach z za-
kresu pomocy publicznej toczących się przed Trybu-
nałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji, 
w których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, jest organem właściwym do wnoszenia, za 
zgodą Rady Ministrów, w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej, odwołania od decyzji Komisji do Trybunału 
Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w sprawach 
z zakresu pomocy publicznej.

3. Rada Ministrów wyraża zgodę na wniesienie odwoła-
nia, o którym mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę sta-
nowisko podmiotu opracowującego projekt programu 
pomocowego, podmiotu udzielającego pomocy, stano-
wisko Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej 
w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do 
spraw rolnictwa, a także stanowiska zgłoszone przez 
inne podmioty, które mają interes prawny w zakresie 
wniesienia odwołania od decyzji Komisji.

4. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, jest organem właściwym do wnoszenia, na 
wniosek i w imieniu organu jednostki samorządu tery-
torialnego, odwołania od decyzji Komisji do Trybunału 
Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, w spra-
wach z zakresu pomocy publicznej.

5. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, jest organem właściwym do wnoszenia, za 

zgodą Rady Ministrów, w imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, spraw z zakresu pomocy publicznej do Trybunału 
Sprawiedliwości oraz uczestniczenia w postępowa-
niach toczących się w tym zakresie przed Trybunałem 
Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji.

6. Rada Ministrów wyraża zgodę, o której mowa w ust. 
5, biorąc pod uwagę stanowisko Prezesa Urzędu, 
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub ry-
bołówstwie – ministra właściwego do spraw rolnic-
twa.

7. W sprawach z zakresu pomocy publicznej, toczących 
się przed Trybunałem Sprawiedliwości lub Sądem 
Pierwszej Instancji, Prezes Urzędu, a w zakresie po-
mocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – mi-
nister właściwy do spraw rolnictwa, może korzystać 
z zastępstwa prawnego. Koszty zastępstwa prawnego 
są pokrywane z budżetu państwa z części, której dys-
ponentem jest Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy 
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z części, któ-
rej dysponentem jest minister właściwy do spraw rol-
nictwa.

8. Jeżeli z wnioskiem o wniesienie odwołania występuje 
organ samorządu terytorialnego, koszty zastępstwa 
prawnego pokrywa ten organ.

Art. 30. 
Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa, 
ogłasza niezwłocznie w powszechnie dostępnej sieci tele-
informatycznej, w odniesieniu do postępowań, w których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska, informacje o:

1) wniesieniu odwołania od decyzji Komisji w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej;

2) wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy 
z zakresu pomocy publicznej;

3) wydaniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
lub Sądu Pierwszej Instancji w sprawach doty-
czących pomocy publicznej.

Rozdział 6
Monitorowanie pomocy publicznej

Art. 31. 
1. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje groma-

dzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej 
rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie 
krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de mi-
nimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2. Organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
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lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnic-
twa.

3. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw 
rolnictwa, przekazuje Komisji sprawozdanie roczne 
z pomocy publicznej, o którym mowa w art. 6 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasa-
dy stosowania art. 93 Traktatu WE.

Art. 31a. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwiesz-
czenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej raz na kwartał, 
a w przypadku wyczerpania krajowego limitu skumulowa-
nej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
– niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystanego 
krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie.

Art. 32.  
1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu 
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż 
pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo 
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym 
okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają 
w szczególności informacje o benefi cjentach pomocy 
oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu 
udzielonej pomocy.

2. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przewidziana 
w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, 
do sporządzania i przedstawiania:
1) sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są zo-

bowiązane podmioty, które otrzymały od benefi -
cjentów pomocy deklaracje lub inne dokumenty 
określające kwoty pomniejszenia świadczeń na 
podstawie tego aktu normatywnego;

2) informacji, o których mowa w ust. 1, są zobowią-
zane podmioty, które nie otrzymały deklaracji lub 
innych dokumentów, z których wynika, że nastą-
piło pomniejszenie świadczeń na podstawie tego 
aktu normatywnego.

3. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów 
celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy 
izb celnych przekazują sprawozdania albo informacje, 
o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw fi nansów publicznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują spra-
wozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, za 
pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przekazuje sprawozdania albo informacje, 
o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw środowiska, a wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – za 
pośrednictwem marszałków województw.

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania albo informa-
cje, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio Prezesowi 
Urzędu.

7. Regionalne instytucje fi nansujące przekazują spra-
wozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która 
następnie przekazuje je Prezesowi Urzędu za pośred-
nictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.

8. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania 
albo informacje, o których mowa w ust. 1, za pośred-
nictwem ministra właściwego do spraw pracy.

9. Podmioty niewymienione w ust. 3-8 przekazują spra-
wozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, za 
pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przy-
padku braku takich organów - bezpośrednio Prezesowi 
Urzędu.

10. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 
1, przekazuje się przez teletransmisję danych w formie 
elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w po-
wszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez 
Prezesa Urzędu albo, z zastrzeżeniem ust. 11, z wy-
korzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej w po-
wszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez 
Prezesa Urzędu, a w przypadku organów, o których 
mowa w ust. 3, przez ministra właściwego do spraw 
fi nansów publicznych w wydzielonej sieci resortu fi -
nansów.

11.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
wykaz podmiotów udzielających pomocy zobowiąza-
nych do przekazywania sprawozdań albo informacji, 
o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji 
SHRIMP oraz sposób jej udostępniania, mając na 
uwadze konieczność stopniowego wdrażania aplikacji 
SHRIMP oraz zapewnienie skuteczności monitorowa-
nia pomocy publicznej.

12. Przepisów ust. 3-9 w zakresie pośredniczenia w prze-
kazywaniu sprawozdań i informacji, o których mowa 
w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów udzielających 
pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawoz-
dań albo informacji, o których mowa w ust. 1, z wyko-
rzystaniem aplikacji SHRIMP.

Art. 32a.  
1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do spo-

rządzania i przedstawiania ministrowi właściwemu do 
spraw rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy pu-
blicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji 
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o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie spra-
wozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczegól-
ności informacje o benefi cjentach pomocy oraz o ro-
dzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej 
pomocy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, do przekazywania sprawozdań 
i informacji, o których mowa w ust. 1, ministrowi wła-
ściwemu do spraw rolnictwa przepisy art. 32 ust. 2-9 
stosuje się odpowiednio.

3. Sprawozdania albo informacje, o których mowa 
w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych 
w formie elektronicznej, na formularzach zamiesz-
czonych w powszechnie dostępnej sieci teleinforma-
tycznej przez ministra właściwego do spraw rolnic-
twa albo, z zastrzeżeniem ust. 4, z wykorzystaniem 
aplikacji udostępnionej w powszechnie dostępnej 
sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego 
do spraw rolnictwa.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wy-
kaz podmiotów udzielających pomocy zobowiązanych 
do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
rolnictwa sprawozdań albo informacji, o których mowa 
w ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji oraz sposób jej 
udostępniania, mając na uwadze konieczność stopnio-
wego wdrażania aplikacji oraz zapewnienie skutecz-
ności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie 
i rybołówstwie.

5. Przepisów art. 32 ust. 3-9 w zakresie pośredniczenia 
w przekazywaniu sprawozdań i informacji, o których 
mowa w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów udzie-
lających pomocy zobowiązanych do przekazywania 
sprawozdań albo informacji, o których mowa w ust. 1, 
z wykorzystaniem aplikacji.

Art. 33. 

1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do 
przekazywania, na żądanie Prezesa Urzędu, ministra 
właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwe-
go do spraw fi nansów publicznych, informacji dotyczą-
cych udzielonej pomocy publicznej, w zakresie i termi-
nie wskazanym w żądaniu.

2. Podmioty opracowujące programy pomocowe prze-
widujące udzielanie pomocy w ramach wyłączeń gru-
powych niezwłocznie informują Prezesa Urzędu, a w 
zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów-
stwie – ministra właściwego do spraw rolnictwa, o roz-
poczęciu udzielania pomocy na podstawie programu 
pomocowego.

3. Podmioty udzielające pomocy indywidualnej w ramach 
wyłączeń grupowych niezwłocznie informują Prezesa 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – ministra właściwego do spraw rol-
nictwa, o udzieleniu tej pomocy.

4. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, 
następuje przez teletransmisję danych w formie elek-
tronicznej, na formularzach zamieszczonych w po-
wszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez 
Prezesa Urzędu albo ministra właściwego do spraw 
rolnictwa.

Art. 33a. 
Prezes Urzędu ewidencjonuje akty prawa miejscowego, 
o których mowa w art. 8 ust. 1.

Art. 34. 

1. Organy właściwe do poboru należności są zobowiąza-
ne do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
fi nansów publicznych sprawozdań o zaległościach 
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na 
rzecz sektora fi nansów publicznych, w zakresie swojej 
właściwości.

2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje 
się przez teletransmisję danych w formie elektronicz-
nej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie 
dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzę-
du.

3.  Przepisy art. 32 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.

Art. 35.  
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń:

1) zakres sprawozdań i informacji, o których mowa 
w art. 32 ust. 1, oraz sprawozdań, o których 
mowa w art. 34 ust. 1, terminy ich składania 
i okresy sprawozdawcze oraz wzory formularzy, 
mając na uwadze zapewnienie skuteczności mo-
nitorowania pomocy publicznej oraz konieczność 
uwzględnienia technicznych uwarunkowań zwią-
zanych z przekazywaniem sprawozdań i informa-
cji, o których mowa w art. 32 ust. 1, z wykorzysta-
niem aplikacji SHRIMP;

2) zakres sprawozdań i informacji, o których mowa 
w art. 32a ust. 1, terminy ich składania i okresy 
sprawozdawcze oraz wzory formularzy, mając na 
uwadze zapewnienie skuteczności monitorowa-
nia pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołów-
stwie, w szczególności przestrzegania krajowego 
limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie.

Art. 36. 

1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, na podstawie sprawozdań i informacji, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1, opraco-
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wuje, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
fi nansów publicznych, i przedstawia Radzie Ministrów 
sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania po-
mocy publicznej w roku poprzednim, w szczególności 
dane dotyczące wielkości, form, i przeznaczenia po-
mocy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej 
pomocy w sferze konkurencji.

2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
przedstawia Radzie Ministrów zbiorczą, roczną infor-
mację o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 
świadczeń należnych na rzecz sektora fi nansów pu-
blicznych.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Rada Mini-
strów przedstawia Sejmowi do końca roku kalendarzo-
wego następującego po roku, którego dotyczy spra-
wozdanie.

Art. 37.  
1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobo-

wiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu 
pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o po-
moc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomo-
cy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifi kujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być przezna-
czona pomoc de minimis.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przed-
stawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz 
z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis 

w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubie-
ga się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym 
okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis 
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzają-
cych go lat, albo oświadczenia o wielkości pomo-
cy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym 
okresie;

3) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy 
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych sa-
mych kosztów kwalifi kujących się do objęcia po-
mocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, 
informacje o pomocy de minimis.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia Ko-
misji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie.

5. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmio-
towi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej 
udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, 
zawierających w szczególności wskazanie dnia i pod-
stawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, 
albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, za-
kres informacji, o których mowa w ust. 5, oraz wzory 
formularzy informacji, biorąc pod uwagę przeznacze-
nie planowanej pomocy oraz konieczność zapewnie-
nia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy 
udzielonej w związku z realizacją danego przedsię-
wzięcia przez poszczególne podmioty ubiegające się 
o pomoc.

7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się 
o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, 
o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być 
udzielona temu podmiotowi.

Art. 38. 
Podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając 
pomocy publicznej, poinformować pisemnie benefi cjenta 
pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 88 
Traktatu WE bądź o braku obowiązku notyfi kacji.

Art. 39. 
1. Beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający się 

o pomoc jest zobowiązany do przekazywania infor-
macji o dotyczącej ich pomocy publicznej Prezeso-
wi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rol-
nictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa, lub podmiotowi udzielającemu 
pomocy -– na ich żądanie, w zakresie i terminach 
określonych w żądaniu.

2. Termin określony w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, 
nie może być krótszy niż 30 dni, chyba że o infor-
macje dotyczące udzielonej pomocy występuje Ko-
misja.

Art. 40. 
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).

4. (uchylony).
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Art. 41. 
1. Pracownicy podmiotów realizujących zadania okre-

ślone w ustawie są zobowiązani do ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa, jak również innych informacji podle-
gających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, 
o których powzięli wiadomość w związku z toczącymi 
się postępowaniami lub realizacją innych zadań okre-
ślonych w ustawie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji powszech-
nie dostępnych, wskazania podmiotu ubiegającego się 
o pomoc, benefi cjenta pomocy, informacji o wielkości 
i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznacze-
niu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielają-
cych pomocy.

3.  Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania 
tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych ta-
jemnic ustawowo chronionych, przekazywanie in-
formacji do Komisji w związku z realizacją zadań 
określonych prawem Unii Europejskiej w zakresie 
pomocy publicznej, przekazywanie sprawozdań 
o udzielonej pomocy w trybie art. 32 i art. 32a 
oraz sprawozdań o zaległościach, o których mowa 
w art. 34 ust. 1.

Rozdział 7
Kontrola u benefi cjenta pomocy

Art. 42. 

1. W przypadku przeprowadzania przez Komisję kontroli, 
o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady, 
zwanej dalej „kontrolą u benefi cjenta pomocy”, Prezes 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnic-
twa, jest upoważniony do przedstawiania Komisji uwag 
co do przeprowadzenia kontroli i zastrzeżeń co do wy-
boru biegłych.

2. W trakcie kontroli u beneficjenta pomocy mogą być 
obecne osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu, 
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub ry-
bołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnic-
twa.

Art. 43. 

Jeżeli beneficjent pomocy sprzeciwia się przeprowa-
dzeniu kontroli, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy 
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister wła-
ściwy do spraw rolnictwa, może skorzystać z pomocy 
funkcjonariuszy organów administracji rządowej, które 
są uprawnione do dokonywania kontroli, lub funkcjona-
riuszy Policji jednostki właściwej ze względu na siedzibę 
beneficjenta pomocy.

Rozdział 8
Kary pieniężne

Art. 44. 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiąz-

ków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz 
za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u benefi cjenta 
pomocy, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicz-
nej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy 
do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć 
na benefi cjenta karę pieniężną do wysokości równo-
wartości 10.000 euro.

2. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa 
w ust. 1, ustala się, uwzględniając w szczególno-
ści stopień oraz okoliczności naruszenia przepi-
sów ustawy.

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1, przelicza się na złote 
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 
wydania decyzji Prezesa Urzędu albo decyzji ministra 
właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 45. 

1. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, 
w którym decyzja Prezesa Urzędu albo ministra właści-
wego do spraw rolnictwa o jej nałożeniu na benefi cjen-
ta pomocy stała się ostateczna.

2. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pienięż-
nej nalicza się odsetki ustawowe.

3. Przymusowe ściągnięcie kary pieniężnej następuje 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

4. Środki fi nansowe pochodzące z kar pieniężnych stano-
wią dochód budżetu państwa.

Art. 46.

1. Od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej karę pienięż-
ną przysługuje odwołanie do sądu ochrony konkurencji 
i konsumentów w terminie 14 dni od dnia jej doręcze-
nia.

2. Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji Preze-
sa Urzędu toczy się według przepisów ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o postępowaniu 
w sprawach gospodarczych.

3. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Pre-
zes Urzędu przekazuje je niezwłocznie wraz z ak-
tami sprawy do sądu ochrony konkurencji i konsu-
mentów.

4. (uchylony).
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Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 47–62.

(pominięte). 

Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 63. 

W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
w celu stwierdzenia, czy planowana pomoc dla przedsię-
biorcy jest pomocą de minimis, podmiot udzielający pomocy 
bierze pod uwagę sumę:

1) wartości pomocy indywidualnej udzielonej 
przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie 
z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy 
w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień 
jej udzielenia, nie przekraczała równowartości 
100 tys. euro i nie podlegała opiniowaniu przez 
Prezesa Urzędu;

2) pomocy, której charakter de minimis został po-
twierdzony zaświadczeniem, o którym mowa 
w art. 5 ust. 2.

Art. 64. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania 
o wydanie opinii przez Prezesa Urzędu prowadzone w try-
bie art. 24 lub 25 ustawy, o której mowa w art. 71, ulegają 
umorzeniu.

Art. 65. 

Jeżeli akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 2, nie 
są programami pomocowymi, podmioty właściwe są zobo-
wiązane do przygotowania projektów odpowiednich zmian 

w tych aktach w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.

Art. 66–69.

(pominięte). 

Art. 70. 
1. Przepis art. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmia-

nie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzoro-
waniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. 
Nr 189, poz. 1850) traci moc po upływie 3 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że do pomocy 
publicznej, o której mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy, 
stosuje się przepisy niniejszej ustawy o pomocy indy-
widualnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc publiczna udzielana zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie 
art. 2 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, spełniających 
przesłanki określone dla programów pomocowych i co 
do których Komisja wydała decyzję o zgodności ze 
wspólnym rynkiem, nie podlega notyfi kacji.

3. Do dnia 1 maja 2007 r. Rada Ministrów może, w dro-
dze rozporządzeń, ustanawiać programy pomocowe 
w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podsta-
wie ustaw odrębnych, uwzględniając w szczególno-
ści potrzeby rozwoju gospodarki oraz konieczność 
zapewnienia zgodności tej pomocy ze wspólnym 
rynkiem.

Art. 71. 
Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach do-
puszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
siębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850 i Nr 228, 
poz. 2261).

Art. 72. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Przedmiot regulacji

Art. 1. 
Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicz-
nych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień 
publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowa-
nych w ustawie.

Art. 2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.);

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie 
rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności 
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, 
dzierżawy oraz leasingu;

2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez 
to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny 
proces udzielania zamówień publicznych, których 
przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne 
nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub 
usługi powszechnie dostępne;

3) kierowniku zamawiającego – należy przez to ro-
zumieć osobę lub organ, który - zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, statutem lub umową – 
jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, 
z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych 
przez zamawiającego;

4)  (uchylony);
5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozu-

mieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 
do przedmiotu zamówienia publicznego, albo 

ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień 
publicznych w zakresie działalności twórczej lub 
naukowej, których przedmiotu nie można z góry 
opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 
– ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bi-
lans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia publicznego;

6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć 
ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfi ka-
cji istotnych warunków zamówienia, wykonanie 
części zamówienia publicznego;

7) ofercie wariantowej – należy przez to rozu-
mieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami 
określonymi w specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia, odmienny niż określony przez za-
mawiającego sposób wykonania zamówienia pu-
blicznego;

8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć 
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie ro-
bót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację 
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego;

9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć 
środki publiczne w rozumieniu przepisów o fi nan-
sach publicznych;

9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć 
umowę zawartą między zamawiającym a jednym 
lub większą liczbą wykonawców, której celem jest 
ustalenie warunków dotyczących zamówień pu-
blicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym 
okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, przewidywanych ilości;

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie 
świadczenia, których przedmiotem nie są ro-
boty budowlane lub dostawy, a są usługami 
wymienionymi w załączniku II do dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordyna-
cji procedur udzielania zamówień publicznych 

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
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na roboty budowlane, dostawy i usługi lub 
w załącznikach XVII A i XVII B do dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedu-
ry udzielania zamówień przez podmioty działa-
jące w sektorach gospodarki wodnej, energety-
ki, transportu i usług pocztowych;

11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę 
fi zyczną, osobę prawną albo jednostkę organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie za-
mówienia publicznego;

12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę 
fi zyczną, osobę prawną albo jednostkę organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości prawnej obo-
wiązaną do stosowania ustawy;

13) zamówieniach publicznych – należy przez to ro-
zumieć umowy odpłatne zawierane między za-
mawiającym a wykonawcą, których przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Art. 3. 
1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicz-

nych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez:
1) jednostki sektora fi nansów publicznych w rozu-

mieniu przepisów o fi nansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utwo-
rzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb 
o charakterze powszechnym niemających cha-
rakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli 
podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz 
w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośred-
nio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) fi nansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo ak-

cji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzają-

cym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy 

składu organu nadzorczego lub zarządzają-
cego;

3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, 
lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;

4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli 
zamówienie jest udzielane w celu wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o której mowa 
w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na 

podstawie praw szczególnych lub wyłącznych 
albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, 
pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub po-
średnio przez inny podmiot wywierają na nie do-
minujący wpływ, w szczególności:
a) fi nansują je w ponad 50 % lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo ak-

cji, lub
c) posiadają ponad połowę głosów wynikają-

cych z udziałów albo akcji, lub
d) sprawują nadzór nad organem zarządzają-

cym, lub
e) mają prawo do powoływania ponad połowy 

składu organu zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli 

łącznie zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie 

zamówienia jest fi nansowane ze środków 
publicznych lub przez podmioty, o których 
mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekra-
cza kwoty określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty bu-
dowlane obejmujące wykonanie czynności 
w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, 
budowy szpitali, obiektów sportowych, 
rekreacyjnych lub wypoczynkowych, bu-
dynków szkolnych, budynków szkół wyż-
szych lub budynków wykorzystywanych 
przez administrację publiczną lub usługi 
związane z takimi robotami budowlany-
mi;

6) inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli za-
mówienie jest fi nansowane z udziałem środków, 
których przyznanie jest uzależnione od zastoso-
wania procedury udzielania zamówienia określo-
nej w ustawie;

7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na 
roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), w zakresie, 
w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykona-
nia.

2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumie-
niu ust. 1 pkt 4 są prawa przyznane w drodze usta-
wy lub decyzji administracyjnej, polegające na za-
strzeżeniu wykonywania określonej działalności dla 
jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli speł-
nienie określonych odrębnymi przepisami warunków 
uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich 
przyznania.
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Art. 4. 

Ustawy nie stosuje się do:
1) zamówień udzielanych na podstawie:

a) szczególnej procedury organizacji między-
narodowej odmiennej od określonej w usta-
wie,

b) umów międzynarodowych, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących 
stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te prze-
widują inne niż ustawa procedury udzielania 
zamówień,

c) umowy międzynarodowej zawartej między 
Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wie-
loma państwami niebędącymi członkami 
Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub 
realizacji przedsięwzięcia przez strony tej 
umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż 
ustawa procedury udzielania zamówień;

2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związa-
nych z:
a) wykonywaniem zadań dotyczących reali-

zacji polityki pieniężnej, a w szczególności 
zamówień na usługi fi nansowe związane 
z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem 
papierów wartościowych lub innych instru-
mentów fi nansowych,

b) obrotem papierami wartościowymi emito-
wanymi przez Skarb Państwa,

c) obsługą zarządzania długiem krajowym 
i zadłużeniem zagranicznym,

d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką 
tymi znakami,

e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarzą-
dzaniem tymi rezerwami,

f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,
g) prowadzeniem rachunków bankowych 

i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń 
pieniężnych;

2a)  zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego:
a) związanych z realizacją zadań dotyczących 

obsługi funduszy utworzonych, powierzo-
nych lub przekazanych Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego na podstawie odrębnych 
ustaw oraz realizacją programów rządo-
wych, w części dotyczącej:
– prowadzenia rachunków bankowych, 

przeprowadzania bankowych rozliczeń 
pieniężnych i działalności na rynku mię-
dzybankowym,

– pozyskiwania środków fi nansowych dla 
zapewnienia płynności fi nansowej, fi nan-

sowania działalności obsługiwanych fun-
duszy i programów oraz refi nansowania 
akcji kredytowej,

b) związanych z operacjami na rynku mię-
dzybankowym dotyczących zarządzania 
długiem Skarbu Państwa oraz płynnością 
budżetu państwa;

3) zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) (uchylona),
d) (uchylona),
e) usługi w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz świadczenie usług ba-
dawczych, które nie są w całości opłacane 
przez zamawiającego i których rezultaty nie 
stanowią wyłącznie jego własności,

f) dostawy i usługi, do których stosuje się 
art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólno-
tę Europejską,

g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub ko-
produkcja materiałów programowych prze-
znaczonych do emisji przez nadawców ra-
diowych lub telewizyjnych,

h) zakup czasu antenowego,
i) nabycie własności nieruchomości oraz in-

nych praw do nieruchomości, w szczegól-
ności dzierżawy i najmu,

j) usługi fi nansowe związane z emisją, sprze-
dażą, kupnem lub transferem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
fi nansowych, w szczególności związane 
z transakcjami mającymi na celu uzyskanie 
dla zamawiającego środków pieniężnych 
lub kapitału,

k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji, 
jednostek poświadczonej redukcji emisji 
oraz jednostek redukcji emisji, w rozumie-
niu przepisów o handlu uprawnieniami do 
emisji do powietrza gazów cieplarnianych 
i innych substancji,

l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego 
w zakresie bankowej obsługi jednostek, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, 
z wyłączeniem jednostek samorządu tery-
torialnego;

4) umów z zakresu prawa pracy;
4a) (uchylony);
5) zamówień objętych tajemnicą państwową 

zgodnie z przepisami o ochronie informacji nie-
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jawnych albo jeżeli wymaga tego istotny inte-
res bezpieczeństwa państwa, albo zamówień 
objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga 
tego istotny interes publiczny lub istotny in-
teres państwa;

5a) zamówień w ramach realizacji polskiej pomo-
cy zagranicznej udzielanych przez jednostki 
wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach 
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli 
ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8;

6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawia-
jącemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, 
któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji 
administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia 
tych usług;

7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, 
jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie 
ustaw;

8) zamówień i konkursów, których wartość nie prze-
kracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14.000 euro;

9) (uchylony);
10) zamówień udzielanych przez podmioty wykonu-

jące co najmniej jeden z następujących rodzajów 
działalności:
a) udostępnianie publicznej sieci telekomuni-

kacyjnej,
b) eksploatacja publicznej sieci telekomunika-

cyjnej,
c) świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych za pomocą publicznej 
sieci telekomunikacyjnej lub usług poczty 
elektronicznej za pomocą takiej sieci

– jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie 
w celu wykonywania jednego z tych rodzajów 
działalności;

11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych 
od centralnego zamawiającego lub od wykonaw-
ców wybranych przez centralnego zamawiające-
go;

12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na 
usługi w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 
2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usłu-
gi; 

13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki bu-
dżetowej przez organ administracji rządowej 
wykonujący funkcje organu założycielskiego tej 
instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące 
warunki:

a) zasadnicza część działalności instytucji go-
spodarki budżetowej dotyczy wykonywania 
zadań publicznych na rzecz tego organu 
administracji rządowej,

b) organ administracji rządowej sprawuje nad 
instytucją gospodarki budżetowej kontrolę 
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad 
własnymi jednostkami nieposiadającymi 
osobowości prawnej, w szczególności pole-
gającą na wpływie na decyzje strategiczne 
i indywidualne dotyczące zarządzania spra-
wami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu 
działalności podstawowej instytucji go-
spodarki budżetowej określonego zgodnie 
z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240).

Art. 4a.

(uchylony).

Art. 5. 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówień, których 
przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B 
do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku XVII B 
do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej proce-
dury udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, zamawiający może nie stosować 
przepisów ustawy dotyczących terminów składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku 
żądania dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania 
kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wyko-
nawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia 
przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, 
negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji 
elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu za-
mówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania 
w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Pu-
blicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, 
o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub 
roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje 
się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, 
którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest 
największy.
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3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur 
udzielania zamówień określonych ustawą łączyć 
innych zamówień z usługami, o których mowa 
w ust. 1.

Art. 6. 

1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dosta-
wy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usłu-
gi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy 
dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego 
wartościowy udział w danym zamówieniu jest naj-
większy.

2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie do-
stawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostar-
czonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia ta-
kiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące 
dostaw.

3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty bu-
dowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, 
do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy 
dotyczące robót budowlanych.

4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz 
roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do 
udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące 
usług.

Art. 6a. 
W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzie-
lenia zamówienia na daną część zamawiający może stoso-
wać przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, 
jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych rów-
nowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 
1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że 
łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% war-
tości zamówienia.

Rozdział 2
Zasady udzielania zamówień

Art. 7. 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępo-
wanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniają-
cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe trakto-
wanie wykonawców.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przepro-
wadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiekty-
wizm.

3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybra-
nemu zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 8. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówie-
nia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio.

Art. 9. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeże-
niem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się 
z zachowaniem formy pisemnej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się 
w języku polskim.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawia-
jący może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumen-
tów również w jednym z języków powszechnie używa-
nych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, 
w którym zamówienie jest udzielane.

Art. 10. 
1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są 

przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie ne-

gocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, 
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, 
zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko 
w przypadkach określonych w ustawie.

Rozdział 3
Ogłoszenia

Art. 11. 

1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie:
1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicz-

nych udostępnianym na stronach portalu interne-
towego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego 
dalej „Urzędem”;

2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Ofi cjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich.
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2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Pu-

blicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając 
w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawiera-
jące w szczególności datę zamieszczenia zmienianego 
ogłoszenia i jego numer.

5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biu-
letynie ze względu na wartość zamówienia albo kon-
kursu nie jest obowiązkowe.

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biule-
tynie Zamówień Publicznych, mając na względzie 
rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo 
konkursu.

7. Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszenia przekazuje się, zgodnie z wzorami określo-
nymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 
z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe 
formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur 
udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrekty-
wami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1), 
jeżeli wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 8.

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od 
których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Art. 12. 
1. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych za-

mieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formula-
rzy umieszczonych na stronach portalu internetowego 
Urzędu.

2. Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych 
w ustawie - drogą elektroniczną zgodnie z formą i pro-
cedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której 
mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 mar-
ca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dosta-
wy i usługi albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach go-
spodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocz-

towych, zwanej dalej „stroną internetową określoną 
w dyrektywie”.

3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować:
1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, w szczególności przechowywać do-
wód jego zamieszczenia;

2) publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, w szczególności przechowy-
wać dowód jego publikacji.

4. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, przeka-
zując Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą 
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskaza-
nymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

5. Zamawiający może przekazać Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie, którego 
publikacja ze względu na wartość zamówienia lub kon-
kursu nie jest obowiązkowa.

Art. 12a.  
1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbęd-
ny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, 
jeżeli jest to konieczne.

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, 
w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wiel-
kości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny 
ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składa-
nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym 
że w postępowaniach, których wartość jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania:
1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia prze-

kazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich - w trybie prze-
targu nieograniczonego;

2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli 
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia 
Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich – w trybie przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogłoszeniem.
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3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza infor-
mację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej.

Art. 13. 

1. Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu 
fi nansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiające-
go przepisami, statutem lub umową, a w przypadku 
zamawiających, którzy nie sporządzają planu fi nanso-
wego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Ofi cjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić 
na własnej stronie internetowej w miejscu wyodręb-
nionym dla zamówień, zwanym dalej „profi lem nabyw-
cy”, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych 
w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub 
umowach ramowych, których wartość:
1) dla robót budowlanych – jest równa lub przekra-

cza kwotę określoną w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówie-
niach na roboty budowlane Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich;

2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach 
danej grupy określonej w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002, str. 0001-0562, Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. 
zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Za-
mówień”, jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 750.000 euro;

3) zsumowana dla usług o wartości równej lub 
przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach 
kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do 
Wspólnego Słownika Zamówień, jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 750.000 euro.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający 
może zamieścić w profi lu nabywcy po przekazaniu 
ogłoszenia o profi lu nabywcy Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną 
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamó-
wień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz 
planowanych zamówień udzielanych w trybie innym 

niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ne-
gocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny.

DZIAŁ II
Postępowanie o udzielenie zamówienia

Rozdział 1
Zamawiający i wykonawcy

Art. 14. 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wy-
konawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosu-
je się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 15. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje 
i przeprowadza zamawiający.

2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub prze-
prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako peł-
nomocnicy zamawiającego.

Art. 15a. 
1. Centralny zamawiający może przygotowywać i prze-

prowadzać postępowania o udzielenie zamówienia, 
udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na 
potrzeby zamawiających z administracji rządowej, je-
żeli zamówienie jest związane z działalnością więcej 
niż jednego zamawiającego.

2. Zamawiający z administracji rządowej mogą udzielać 
zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej 
przez centralnego zamawiającego, jeżeli umowa ra-
mowa to przewiduje.

3. Centralny zamawiający może dokonywać czynności, 
o których mowa w ust. 1, również na potrzeby innych 
zamawiających.

4. Prezes Rady Ministrów może wskazać centralnego za-
mawiającego spośród organów administracji rządowej 
lub jednostek organizacyjnych podległych tym orga-
nom lub przez nie nadzorowanych.

5. Prezes Rady Ministrów, wskazując centralnego za-
mawiającego, może, w drodze zarządzenia, polecić 
zamawiającym z administracji rządowej nabywanie 
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określonych rodzajów zamówień od centralnego za-
mawiającego lub od wykonawców wybranych przez 
centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień 
na podstawie umowy ramowej zawartej przez central-
nego zamawiającego, a także określić zakres infor-
macji przekazywanych centralnemu zamawiającemu 
przez tych zamawiających, niezbędnych do przepro-
wadzenia postępowania, oraz sposób współdziałania 
z centralnym zamawiającym.

6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpo-
wiednio do centralnego zamawiającego.

Art. 16. 

1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postę-
powanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród 
siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowa-
dzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich 
imieniu i na ich rzecz.

2. (uchylony).
3. Minister kierujący działem administracji rządowej 

może, w drodze zarządzenia, wskazać, spośród podle-
głych jemu jednostek organizacyjnych lub przez niego 
nadzorowanych, zamawiającego, który będzie właści-
wy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia za-
mówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym 
jednostkom nabywanie określonych rodzajów zamó-
wień od wskazanego albo centralnego zamawiającego 
lub od wykonawców wybranych przez wskazanego 
albo centralnego zamawiającego oraz polecić udziela-
nie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej 
przez wskazanego albo centralnego zamawiającego.

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorial-
nego może wyznaczyć spośród podległych samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych jednostkę organi-
zacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.

5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpo-
wiednio do zamawiających, o których mowa w ust. 1.

Art. 17. 

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przy-
sposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, 
jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wyko-
nawców ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postę-
powania o udzielenie zamówienia pozostawały 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub 
były członkami organów zarządzających lub or-
ganów nadzorczych wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia;

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku praw-
nym lub faktycznym, że może to budzić uza-
sadnione wątpliwości co do bezstronności tych 
osób;

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzie-
lenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświad-
czenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.

3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po 
powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem 
otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie-
wpływających na wynik postępowania.

Art. 18. 

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zama-
wiającego.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia odpowiadają także 
inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im 
czynności w postępowaniu oraz czynności zwią-
zane z przygotowaniem postępowania. Kierownik 
zamawiającego może powierzyć pisemnie wy-
konywanie zastrzeżonych dla niego czynności, 
określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom 
zamawiającego.

3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępo-
wania o udzielenie zamówienia na podstawie prze-
pisów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego 
niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące 
kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio 
do tego organu.

Art. 19. 

1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
zwaną dalej „komisją przetargową”, jeżeli wartość za-
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mówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać 
komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału 
stosuje się.

3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub 
być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia 
określonych postępowań.

Art. 20. 
1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kie-

rownika zamawiającego powoływanym do oceny speł-
niania przez wykonawców warunków udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania 
i oceny ofert.

2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komi-
sji przetargowej dokonanie innych, niż określone w ust. 
1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
oraz czynności związanych z przygotowaniem postę-
powania o udzielenie zamówienia. Przepisy niniejsze-
go rozdziału stosuje się odpowiednio.

3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia 
kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia 
wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzyst-
niejszej oferty, a także w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie po-
stępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 21. 
1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje 

kierownik zamawiającego.
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech 

osób.
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, 

tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji 
przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności 
jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej 
członków za wykonywane czynności oraz przejrzysto-
ści jej prac.

4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjal-
nych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać 
biegłych. Przepis art. 17 stosuje się.

Art. 22.  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonaw-

cy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określo-
nej działalności lub czynności, jeżeli przepisy pra-
wa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem tech-

nicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i fi nansowej.
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamó-

wieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrud-
nionych pracowników stanowią osoby niepełnospraw-
ne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.

3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, 
o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wy-
magają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zapro-
szeniu do negocjacji.

4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warun-
ków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany 
z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia.

Art. 23. 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre-
zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowied-
nio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, 
została wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego umowy regulującej współpracę tych wykonaw-
ców.

Art. 24. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wyko-

nując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania;
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2) wykonawców, w stosunku do których otwarto li-
kwidację lub których upadłość ogłoszono, z wy-
jątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upa-
dłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypad-
ków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwol-
nienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;

4) osoby fi zyczne, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępo-
waniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo prze-
ciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prze-
stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej gru-
pie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prze-
stępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko śro-
dowisku, przestępstwo przekupstwa, przestęp-
stwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorgani-
zowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skar-
bowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka 
zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzie-
lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobkową, prze-
stępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popeł-
nione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestęp-
stwo udziału w zorganizowanej grupie albo związ-
ku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-
akcyjne, których komplementariusza prawomoc-

nie skazano za przestępstwo popełnione w związ-
ku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze-
stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorgani-
zowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skar-
bowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka 
organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postę-
powaniem o udzielenie zamówienia, przestęp-
stwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze-
stępstwo przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane 

z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, któ-
rym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania 
ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub 
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ 
lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
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zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzu-
coną.

Art. 24a.  
Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orze-
czenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, przekazuje 
jego odpis Prezesowi Urzędu. Prezes Urzędu niezwłocznie 
po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wyka-
zie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a.

Art. 25. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiają-
cy może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń 
lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia po-
stępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdza-
jące spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty bu-

dowlane wymagań określonych przez zamawiają-
cego

– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, 
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia lub za-
proszeniu do składania ofert.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą 
być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia może być zamiast dokumentu również 
oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz 
że potwierdzeniem niekaralności wykonawcy może być 
w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Kar-
nego, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom okre-
ślonym przez zamawiającego, może być w szczególno-
ści zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości, a także że formy dokumentów powinny umożli-
wiać udzielanie zamówień również drogą elektroniczną.

Art. 26. 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w postę-
powaniu.

2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie 
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać od-
powiednio, nie później niż na dzień składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania 
ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadcze-
niu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finanso-
wych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wyko-
nawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegól-
ności przedstawiając w tym celu pisemne zobowią-
zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia.

2c. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może 
przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji fi nan-
sowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiają-
cego, może przedstawić inny dokument, który w wy-
starczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez zamawiającego warunku.

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określo-
nym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawia-
jącego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym ter-
minie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważ-
nienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawia-
jącego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w po-
stępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez 
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczą-
cych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1.

5.  (uchylony).

Art. 27. 
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświad-

czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zama-
wiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem 
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zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektro-
niczną.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświad-
czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wnio-
sków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać 
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, 
aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną 
były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicz-
nej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfi kowanym za pomocą ważnego kwalifi kowanego 
certyfi katu.

5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu może być przekazana tele-
fonicznie przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek 
uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej 
i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 
dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

Art. 28. 

(uchylony).

Rozdział 2
Przygotowanie postępowania

Art. 29. 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jedno-
znaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w spo-
sób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub po-
chodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfi ką 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opi-
sać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.

4.  Zamawiający może określić w opisie przedmiotu za-
mówienia wymagania związane z realizacją zamówie-
nia, dotyczące:

1) zatrudnienia osób:
a) bezrobotnych lub młodocianych w celu 

przygotowania zawodowego, o których 
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy,

b) niepełnosprawnych, o których mowa 
w przepisach o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych,

c) innych niż określone w lit. a lub b, o których 
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjal-
nym

– lub we właściwych przepisach państw człon-
kowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego;

2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumie-
niu przepisów o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców 
stanowić będą co najmniej czterokrotność najniż-
szej wpłaty określonej w tych przepisach;

3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz fun-
duszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
do wysokości określonej w pkt 2.

Art. 30. 

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomo-
cą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 
norm innych państw członkowskich Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego przenoszących te normy.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkow-
skich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeno-
szących te normy uwzględnia się w kolejności:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfi kacje techniczne;
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowio-

ne przez europejskie organy normalizacyjne.
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 

normy europejskie lub norm innych państw członkow-
skich Europejskiego Obszaru Gospodarczego prze-
noszących te normy oraz aprobat, specyfi kacji, norm 
i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się 
w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfi kacje techniczne.
4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, 

aprobat, specyfi kacji technicznych i systemów odnie-
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sienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest 
obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania rów-
noważne opisywanym.

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania rów-
noważne opisywanym przez zamawiającego, jest obo-
wiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego.

6. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmio-
tu zamówienia z uwzględnieniem przepisów ust. 1-3, 
jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wyma-
gania te mogą obejmować opis oddziaływania na śro-
dowisko.

7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy 
i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Art. 31. 
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz 
specyfi kacji technicznej wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych.

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający 
opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu 
funkcjonalno-użytkowego.

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zada-
nia budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie 
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wy-
magania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 
materiałowe i funkcjonalne.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowy zakres i formę:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfi kacji technicznych wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych,

3) programu funkcjonalno-użytkowego
– mając na względzie rodzaj robót budowlanych, 
a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamó-
wień.

Art. 32. 
1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowi-

te szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podat-
ku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego 
z należytą starannością.

2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub za-
niżać jego wartości.

3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości 
zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupeł-
niających.

4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych albo udziela zamówienia w czę-
ściach, z których każda stanowi przedmiot odrębne-
go postępowania, wartością zamówienia jest łączna 
wartość poszczególnych części zamówienia.

5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zama-
wiającego posiadająca samodzielność fi nansową 
udziela zamówienia związanego z jej własną działalno-
ścią, wartość udzielanego zamówienia ustala się od-
rębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne 
jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiada-
jące samodzielność fi nansową.

6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łącz-
na wartość zamówień objętych tym systemem, których 
zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dy-
namicznego systemu zakupów.

7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamó-
wień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie 
trwania umowy ramowej.

Art. 33. 

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się 
na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na 

etapie opracowania dokumentacji projektowej 
albo na podstawie planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamó-
wienia jest wykonanie robót budowlanych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane;

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre-
ślonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojek-
towanie i wykonanie robót budowlanych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane.

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budow-
lane uwzględnia się także wartość dostaw związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez 
zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozpo-
rządzenia:
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu in-

westorskiego,
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2) metody i podstawy obliczania planowanych kosz-
tów prac projektowych oraz planowanych kosz-
tów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym

– uwzględniając dane techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, mające wpływ na wartość zamó-
wienia.

Art. 34. 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub 
dostawy powtarzające się okresowo jest łączna war-
tość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy 

lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględ-
nieniem zmian ilościowych zamawianych usług 
lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, albo

2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 
12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze 
lub dostawie.

2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na 
usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie 
może być dokonany w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy.

3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas:
1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość 

ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy 
wykonywania zamówienia;

2) oznaczony:
a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, warto-

ścią zamówienia jest wartość ustalona 
z uwzględnieniem okresu wykonywania 
zamówienia,

b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamó-
wienia jest wartość ustalona z uwzględ-
nieniem okresu wykonywania zamówienia, 
a w przypadku zamówień, których przed-
miotem są dostawy nabywane na podsta-
wie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu 
z uwzględnieniem również wartości końco-
wej przedmiotu umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego.

4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub 
inne usługi finansowe, wartością zamówienia są 
opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świad-
czenia.

5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewidu-
je prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia 
uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamó-
wienia z uwzględnieniem prawa opcji.

Art. 35. 

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcze-
śniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępo-
wania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówie-
nia są roboty budowlane.

2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła 
zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane 
ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowa-
nia dokonuje zmiany wartości zamówienia.

3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata 
określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego 
w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania 
wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych 
przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej równowartości progów stosowania 
procedur udzielania zamówień.

Art. 36. 
1. Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia zawiera 

co najmniej:
1) nazwę (fi rmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis spo-

sobu dokonywania oceny spełniania tych warun-
ków;

6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu;

7) informacje o sposobie porozumiewania się zama-
wiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z wy-
konawcami;

8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

14) informacje o formalnościach, jakie powinny zo-
stać dopełnione po wyborze oferty w celu zawar-
cia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy;

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro-
wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie za-
mówienia publicznego na takich warunkach;

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przy-
sługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią ina-
czej, specyfi kacja istotnych warunków zamówienia za-
wiera również:
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający do-

puszcza składanie ofert częściowych;
2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi za-

mawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zama-
wiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

3) informację o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zama-
wiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 
oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie;

5) adres poczty elektronicznej lub strony inter-
netowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektro-
niczną;

6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich 
mogą być prowadzone rozliczenia między zama-
wiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający prze-
widuje rozliczenia w walutach obcych;

7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektronicz-
ną:
a) informację o przewidywanym wyborze naj-

korzystniejszej oferty z zastosowaniem au-
kcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfi -
kacji wykonawców, w tym wymagania tech-
niczne urządzeń informatycznych,

c) informację, które spośród kryteriów oceny 
ofert będą stosowane w toku aukcji elektro-
nicznej;

8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowa-
niu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;

9)  jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o któ-
rych mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szcze-
gólności:

a) liczby osób, o których mowa w art. 29 
ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrud-
nienia tych osób,

b) sposobu dokumentowania zatrudnienia 
osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, 
lub utworzenia albo zwiększenia funduszu 
szkoleniowego,

c) uprawnienia zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wy-
magań, o których mowa w art. 29 ust. 4, 
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań.

3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 11 ust. 8, specyfi kacja istotnych 
warunków zamówienia może nie zawierać informacji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15.

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę 
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powie-
rzy podwykonawcom.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówie-
nia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze 
względu na specyfi kę przedmiotu zamówienia zama-
wiający zastrzeże w specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może 
być powierzona podwykonawcom.

Art. 37. 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia prze-
kazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 
ust. 2.

2. Zamawiający może udostępnić specyfi kację istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu skła-
dania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.

Art. 38. 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póź-
niej niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert 

– w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach 
z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba 
udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
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określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści spe-
cyfi kacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w któ-
rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfi kacji istot-
nych warunków zamówienia wpłynął po upływie termi-
nu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez roz-
poznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prze-
kazuje wykonawcom, którym przekazał specyfi kację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źró-
dła zapytania, a jeżeli specyfi kacja jest udostępniana 
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wyko-
nawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, 
a jeżeli specyfi kacja jest udostępniana na stronie in-
ternetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza 
także na tej stronie; w takim przypadku sporządza in-
formację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania 
o wyjaśnienie treści specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywa-
nia źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza 
się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano 
specyfi kację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 
specyfi kacja istotnych warunków zamówienia jest udo-
stępniana na stronie internetowej, zamieszcza także 
na tej stronie.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może 
przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia. Doko-
naną zmianę specyfi kacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym prze-
kazano specyfi kację istotnych warunków zamówienia, 
a jeżeli specyfi kacja jest udostępniana na stronie inter-
netowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetar-
gu nieograniczonego zmiana treści specyfi kacji istot-
nych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli war-
tość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) przekazuje Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych 

informacji, informacji o niekompletnej procedurze 
lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie 
z formą i procedurami wskazanymi na stronie in-
ternetowej określonej w dyrektywie – jeżeli war-
tość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 
jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści spe-
cyfi kacji istotnych warunków zamówienia po upływie 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia-
łu w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogło-
szeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu.

5.  (uchylony).
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfi kacji istotnych 

warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany tre-
ści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wy-
konawców, którym przekazano specyfi kację istotnych 
warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, 
jeżeli specyfi kacja istotnych warunków zamówienia 
jest udostępniana na tej stronie.

7. (uchylony).

Rozdział 3
Tryby udzielania zamówień

Oddział 1
Przetarg nieograniczony

Art. 39. 
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, 
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamó-
wieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wyko-
nawcy.

Art. 40. 
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie prze-

targu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie 
o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swo-
jej siedzibie oraz na stronie internetowej.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamó-
wieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie 
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o zamówieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich.

4. (uchylony).
5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamó-

wieniu również w inny sposób niż określony w ust. 1–3, 
w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasię-
gu ogólnopolskim.

6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszcza-
ne lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym 
w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, 
o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie 
o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób:
1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub 

opublikowane przed dniem jego zamieszczenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przy-
padku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem 
jego przekazania Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich;

2) nie może zawierać informacji innych niż za-
mieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych 
niż przekazane Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich;

3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przy-
padku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego prze-
kazania Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich.

Art. 41. 

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, 
zawiera co najmniej:

1) nazwę (fi rmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona bę-

dzie specyfi kacja istotnych warunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych;

5) informację o możliwości złożenia oferty warianto-
wej;

6) termin wykonania zamówienia;
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis spo-

sobu dokonywania oceny spełniania tych warun-
ków;

8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicz-
nego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczone do-
datkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów;

14) informację o przewidywanym wyborze najko-
rzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elek-
tronicznej wraz z adresem strony internetowej, na 
której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

15) informację o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zama-
wiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Art. 42. 
1. Specyfi kację istotnych warunków zamówienia udostęp-

nia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje 
w terminie 5 dni specyfi kację istotnych warunków za-
mówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfi kację 
istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedy-
nie koszty jej druku oraz przekazania.

Art. 43. 
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowa-
nia i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub 
usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowla-
nych – nie krótszy niż 20 dni.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krót-
szy niż:
1) 40 dni –od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-

wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z for-
mą i procedurami wskazanymi na stronie interne-
towej określonej w dyrektywie;

2) 47 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-
wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu zosta-
ła zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 



—  222  — 

dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 
miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profi lu 
nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przeka-
zania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający może 
wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:
1) 29 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-

wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z for-
mą i procedurami wskazanymi na stronie interne-
towej określonej w dyrektywie;

2) 36 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-
wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich, w sposób inny niż określony 
w pkt 1.

Art. 44. 
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający 
żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warun-
ków, również te dokumenty.

Art. 45. 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wa-
dium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub prze-
kracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwo-
ty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonaw-
ców wniesienia wadium.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
ofert.

4.  Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie 
większej niż 3% wartości zamówienia.

5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert czę-
ściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa 
kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 sto-
suje się odpowiednio.

5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium 
dla wartości zamówienia podstawowego. Przepis ust. 
4 stosuje się odpowiednio.

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastę-
pujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spół-

dzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręcze-
niem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ-

rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiające-
go.

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przecho-
wuje na rachunku bankowym.

Art. 46. 
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium nie-
zwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem termi-
nu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na pod-
stawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzy-
gnięcia protestu jego oferta została wybrana jako naj-
korzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienię-
dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonaw-
cę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o któ-
rym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub peł-
nomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przy-
czyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamó-

wienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy.

Oddział 2
Przetarg ograniczony

Art. 47. 

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w któ-
rym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, 
wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału 
w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni 
do składania ofert.

Art. 48. 
1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograni-

czonego przepisy art. 40 stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, 

zawiera co najmniej:
1) nazwę (fi rmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częścio-
wych;

4) informację o możliwości złożenia oferty warianto-
wej;

5) termin wykonania zamówienia;
6) warunki udziału w postępowaniu oraz opis spo-

sobu dokonywania oceny spełniania tych wa-
runków, a także znaczenie tych warunków;

7) informację o oświadczeniach lub dokumentach, 
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwier-
dzenia spełnienia warunków udziału w postępo-
waniu;

8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 
do składania ofert;

9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania wniosków o dopusz-

czenie do udziału w postępowaniu;
12) adres strony internetowej, na której jest udostęp-

niana specyfi kacja istotnych warunków zamówie-
nia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stro-
nie;

13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informację o przewidywanym wyborze najko-

rzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony inter-

netowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna;

15) informację o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zama-
wiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Art. 49. 
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwo-

ty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu 
wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaga-
nych dokumentów, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, termin składania wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być 
krótszy niż:
1) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-

wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z for-
mą i procedurami wskazanymi na stronie interne-
towej określonej w dyrektywie;

2) 37 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-
wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich, w inny sposób niż określony 
w pkt 1.

3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
zamawiający może, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, 
jednak nie krótszy niż:
1) 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-

wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z for-
mą i procedurami wskazanymi na stronie interne-
towej określonej w dyrektywie;

2) 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-
wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich faksem.

Art. 50.  
1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w prze-

targu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a je-
żeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków, również te dokumenty.
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2. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu po terminie zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę; wnio-
sek zwraca się po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu.

Art. 51. 
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonaw-

ców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej kon-
kurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.

1a. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wy-
konawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jest większa niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania 
ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny 
spełniania tych warunków. Wykonawcę niezaproszo-
nego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona 
w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza do 
składania ofert wszystkich wykonawców spełniających 
te warunki.

4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający 
przekazuje wykonawcy specyfi kację istotnych warun-
ków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opu-
blikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa 
w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje 
się.

Art. 52. 

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert, 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowa-
nia i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 
14 dni dla robót budowlanych.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być 
krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
składania ofert.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający 
może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy 
niż 36 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu zo-

stała zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyj-
nym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 
12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profi -
lu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przeka-
zania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich.

4. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 
zamawiający może w przypadkach, o których mowa 
w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania ofert, 
z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni.

5. Zamawiający może wyznaczyć termin, o którym mowa 
w ust. 2, krótszy o 5 dni, jeżeli udostępnia specyfi ka-
cję istotnych warunków zamówienia na stronie inter-
netowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu 
terminu składania ofert.

Art. 53. 

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 45 i 46.

Oddział 3
Negocjacje z ogłoszeniem

Art. 54. 

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, 
w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zama-
wiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału 
w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawiera-
jących ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zapra-
sza ich do składania ofert.

Art. 55. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie nego-
cjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w try-

bie przetargu nieograniczonego, przetargu ogra-
niczonego albo dialogu konkurencyjnego wszyst-
kie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienio-
ne;

2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub związane z nimi 
ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich 
wyceny;

3) nie można z góry określić szczegółowych cech 
zamawianych usług w taki sposób, aby umoż-
liwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie 
przetargu nieograniczonego lub przetargu 
ograniczonego;

4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 
prowadzone wyłącznie w celach badawczych, 
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doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu 
zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych 
kosztów badań lub rozwoju;

5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8.

2.  (uchylony).

Art. 56. 

1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogło-
szeniem przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się od-
powiednio.

2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w negocjacjach z ogłoszeniem przepisy art. 49 i 50 
stosuje się odpowiednio.

Art. 57. 
1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w po-

stępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wy-
konawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstęp-
nych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłosze-
niu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie 
mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej 
niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 
oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4 stosuje się 
odpowiednio.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jest większa niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania 
ofert wstępnych wykonawców, którzy otrzymali naj-
wyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę 
niezaproszonego do składania ofert wstępnych traktu-
je się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie 
zamówienia.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania 
ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniają-
cych te warunki.

5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych 
zamawiający przekazuje specyfi kację istotnych warun-
ków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 
i 11 nie stosuje się.

6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstęp-
nych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przy-

gotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że termin 
ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekaza-
nia zaproszenia do składania ofert wstępnych.

Art. 58. 
1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wyko-

nawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające 
odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzo-
wania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia 
lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego.

3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna 
ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić in-
formacji technicznych i handlowych związanych z ne-
gocjacjami.

4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także 
dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane 
wykonawcom na równych zasadach.

Art. 59. 
1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może dopre-

cyzować lub uzupełnić specyfi kację istotnych warun-
ków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim była 
ona przedmiotem negocjacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić 
do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwot-
nych warunków zamówienia.

Art. 60. 
1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowa-

dził negocjacje, do składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 
stosuje się.

2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej 
informacje o:
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
2) obowiązku wniesienia wadium;

3) terminie związania ofertą.
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowa-
nia i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
składania ofert.

4. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o któ-
rych mowa w art. 59 ust. 1, wraz z zaproszeniem do 
składania ofert przekazuje specyfi kację istotnych wa-
runków zamówienia lub zamieszcza ją na stronie in-
ternetowej, jeżeli specyfi kacja jest udostępniana na tej 
stronie.
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Oddział 3a
Dialog konkurencyjny

Art. 60a. 
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w któ-
rym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający 
prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, 
a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Art. 60b. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialo-
gu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następu-
jące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego lub przetargu ogra-
niczonego, ponieważ ze względu na szczególnie 
złożony charakter zamówienia nie można opisać 
przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub 
obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub 
fi nansowych wykonania zamówienia;

2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najko-
rzystniejszej oferty.

2. (uchylony).

Art. 60c. 

1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konku-
rencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu za-
wiera również:
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określo-

nych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu lub informację 
o sposobie uzyskania tego opisu;

2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, 
którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody.

2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 stosuje 
się odpowiednio.

Art. 60d. 

1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w po-
stępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wy-
konawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego 
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w po-
stępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamó-

wieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, 
a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5.

3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jest większa niż określona 
w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wyko-
nawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania 
tych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do dia-
logu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określo-
na w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu 
wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
1) informację o terminie i miejscu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu;
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określo-

nych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu lub informację 
o sposobie uzyskania tego opisu;

3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.
6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a tak-

że dokumenty związane z dialogiem są przekazywane 
wykonawcom na równych zasadach.

7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może do-
tyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze 
stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić 
informacji technicznych i handlowych związanych 
z dialogiem.

Art. 60e. 
1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest 

w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań pro-
ponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to koniecz-
ne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniają-
ce jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający 
niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wyko-
nawców.

2. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania 
ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmio-
tem dialogu.

3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie 
rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zama-
wiający przekazuje specyfi kację istotnych warunków 
zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie sto-
suje się.

4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowa-
nia i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do 
składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się.
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Oddział 4
Negocjacje bez ogłoszenia

Art. 61. 

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, 
w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wyko-
nawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Art. 62. 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie nego-

cjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie 

przetargu nieograniczonego albo przetargu ogra-
niczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu, nie zostały 
złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze 
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu 
zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie 
zostały w istotny sposób zmienione;

2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa 
w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie 
do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch 
autorów wybranych prac konkursowych;

3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane 
wyłącznie w celach badawczych, doświadczal-
nych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia 
zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań 
lub rozwoju;

4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamó-
wienia niewynikającą z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, której wcześniej nie 
można było przewidzieć, nie można zachować 
terminów określonych dla przetargu nieograni-
czonego, przetargu ograniczonego lub nego-
cjacji z ogłoszeniem.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowią-
zek przekazywania Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na 
dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od 
wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzę-
du o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

3. Przed wszczęciem postępowania w trybie negocja-
cji bez ogłoszenia na podstawie ust. 1 pkt 1, jeżeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwo-
ty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, zamawiający jest obowiązany przeka-

zać Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu 
postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpi 
o jej przekazanie.

Art. 63. 
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie nego-

cjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez 
siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co 
najmniej:
1) nazwę (fi rmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częścio-
wych;

3) informację o możliwości złożenia oferty warianto-
wej;

4) termin wykonania zamówienia;
5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis spo-

sobu dokonywania oceny spełniania tych warun-
ków;

6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej 
jego zastosowania;

7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców 

w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 
5, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter 
zamówienia liczba wykonawców mogących je wyko-
nać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 
zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych 
wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieogra-
niczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 
stosuje się.

Art. 64. 
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowa-
nie i złożenie oferty.

2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może 
żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy 
art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.

3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający 
przekazuje specyfi kację istotnych warunków zamówie-
nia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.

Art. 65.

Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz 
art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
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Oddział 5
Zamówienie z wolnej ręki

Art. 66. 
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, 
w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach 
tylko z jednym wykonawcą.

Art. 67. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących oko-
liczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być 

świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wy-

łącznych, wynikających z odrębnych przepi-
sów,

c) w przypadku udzielania zamówienia w za-
kresie działalności twórczej lub artystycznej;

2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 
110, w którym nagrodą było zaproszenie do ne-
gocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora 
wybranej pracy konkursowej;

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 
której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie 
można zachować terminów określonych dla in-
nych trybów udzielenia zamówienia;

4) w prowadzonych kolejno postępowaniach 
o udzielenie zamówienia, z których co najmniej 
jedno prowadzone było w trybie przetargu nie-
ograniczonego albo przetargu ograniczonego, 
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żad-
ne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na 
ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówie-
nia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały 
w istotny sposób zmienione;

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wy-
konawcy usług lub robót budowlanych zamówień 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podsta-
wowym i nieprzekraczających łącznie 50% war-
tości realizowanego zamówienia, niezbędnych do 
jego prawidłowego wykonania, których wykona-
nie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoż-
liwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych 

oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagało-
by poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest 
uzależnione od wykonania zamówienia do-
datkowego;

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzie-
lenia zamówienia podstawowego, dotychczaso-
wemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 
zamówień uzupełniających, stanowiących nie 
więcej niż 50% wartości zamówienia podsta-
wowego i polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie 
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamó-
wienie uzupełniające było przewidziane w ogło-
szeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawo-
wego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego;

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzie-
lenia zamówienia podstawowego, dotychczaso-
wemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełnia-
jących, stanowiących nie więcej niż 20% wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na 
rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy 
powodowałaby konieczność nabywania rzeczy 
o innych parametrach technicznych, co powo-
dowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne 
w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie pod-
stawowe zostało udzielone w trybie przetargu nie-
ograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia dla zamówienia 
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia 
w niej określonego;

8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy 
na szczególnie korzystnych warunkach w związku 
z likwidacją działalności innego podmiotu, postę-
powaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na gieł-
dzie towarowej w rozumieniu przepisów o gieł-
dach towarowych, w tym na giełdzie towarowej 
innych państw członkowskich Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego;

10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagra-
niczną w rozumieniu przepisów o służbie zagra-
nicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekra-
cza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależnio-
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ny obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamó-
wieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w ter-
minie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia 
Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasad-
nienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzie-
lenia zamówienia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień 
udzielanych na podstawie ust. 1:

1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodocią-

gowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 
kanalizacyjnej,

b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektro-
energetycznej,

c) dostawy gazu z sieci gazowej,
d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
e) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Pra-
wo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, 
z późn. zm.),

f) usługi przesyłowe energii elektrycznej, cie-
pła i paliw gazowych;

2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia lo-
sowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio ży-
ciu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach;

3) pkt 8 i 9.
4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów 

art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i art. 68 ust. 1 w przy-
padku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 
lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa 
w ust. 3.

Art. 68. 
1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający 

przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warun-
ki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 
oraz art. 37 i 38 nie stosuje się. Przepisy art. 36 ust. 4 
i 5 stosuje się odpowiednio.

2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego wykonawca składa oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a je-
żeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje się 
odpowiednio.

Oddział 6
Zapytanie o cenę

Art. 69. 

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym 
zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez sie-
bie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Art. 70. 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapyta-
nia o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub 
usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach 
jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwo-
ty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8.

Art. 71. 
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapyta-

nia o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę 
wykonawców świadczących w ramach prowadzonej 
przez nich działalności dostawy lub usługi będące 
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konku-
rencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej 
niż 5.

2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający 
przesyła specyfi kację istotnych warunków zamówie-
nia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosuje się.

Art. 72. 
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną 

cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji 
w sprawie ceny.

2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę.

Art. 73. 

Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje 
się odpowiednio.

Oddział 7
Licytacja elektroniczna

Art. 74. 

1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, 
w którym za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie 
niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połą-
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czenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne ko-
rzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automa-
tycznej klasyfi kacji.

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie li-
cytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 75. 
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji 

elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówie-
niu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej 
stronie internetowej oraz stronie, na której będzie pro-
wadzona licytacja.

2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera co najmniej:
1) nazwę (fi rmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfi kacji 

wykonawców, w tym wymagania techniczne urzą-
dzeń informatycznych;

5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicz-
nej, w szczególności określenie minimalnych wy-
sokości postąpień;

6)  informacje o liczbie etapów licytacji elektronicz-
nej i czasie ich trwania;

7) termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w licytacji elektronicznej;

8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia 
licytacji elektronicznej;

9) warunki udziału w postępowaniu oraz opis spo-
sobu dokonywania oceny spełniania tych warun-
ków;

10) informację o oświadczeniach lub dokumentach, 
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwier-
dzenia spełnienia warunków udziału w postępo-
waniu;

11) termin związania ofertą;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należyte-

go wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro-

wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umo-
wy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w spra-
wie zamówienia publicznego na takich warunkach;

15) adres strony internetowej, na której będzie pro-
wadzona licytacja elektroniczna.

Art. 76. 
1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 
nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

2. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektro-
nicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wyko-
nawców spełniających warunki udziału w postępowa-
niu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą 
wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesie-
nia wadium, w terminie przez niego określonym, nie 
później jednak niż przed upływem terminu otwarcia 
licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się 
odpowiednio.

4. Zamawiający otwiera licytację elektroniczną w terminie 
określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, z tym że ter-
min ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przeka-
zania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

Art. 77. 
Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do mo-
mentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadcze-
nia i inne informacje drogą elektroniczną.

Art. 78. 

1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej.
2. Oferty składane przez wykonawców podlegają auto-

matycznej klasyfi kacji na podstawie ceny.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy 

inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Art. 79. 

1. Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo 
wieloetapowa.

2. Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, 
po zakończeniu każdego etapu licytacji elektronicznej 
nie zakwalifi kować do następnego etapu licytacji elek-
tronicznej tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych 
postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.

3. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawia-
jący na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom 
informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie 
wykonawców biorących udział w każdym z etapów licy-
tacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez 
nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji 
elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających 
identyfi kację wykonawców.

Art. 80. 

1.  Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:
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1) w terminie określonym w ogłoszeniu;
2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zo-

staną zgłoszone nowe postąpienia lub
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogło-

szeniu etapu.
2. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej 

zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu 
o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (fi rmę) 
oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę.

Art. 81. 

Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie 
stosuje się.

Rozdział 4
Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82. 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w posta-
ci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfi kowanym przy pomocy ważnego 
kwalifi kowanego certyfi katu.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfi kacji istot-
nych warunków zamówienia.

Art. 83. 

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia ofer-
ty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium 
wyboru.

2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia ofer-
ty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest po-
dzielny.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca 
może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej czę-
ści zamówienia, chyba że zamawiający określi maksy-
malną liczbę części zamówienia, na które oferty czę-
ściowe może złożyć jeden wykonawca.

Art. 84. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składa-
nia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie pro-
testu.

Art. 85. 
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 

określonego w specyfi kacji istotnych warunków zamó-
wienia, jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8;

2) 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót bu-
dowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, 
a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro;

3) 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż 
określona w pkt 1 i 2.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiają-
cego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie 
powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczal-
ne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważno-
ści wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesie-
niem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego prze-
dłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

Art. 86. 

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio 
po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 
otwarcia.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający po-
daje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfi nansowa-
nie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (fi rmy) oraz 
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaran-
cji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek.
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Art. 87. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać 
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożo-
nych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, doko-
nywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konku-
rencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający 
może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopraco-
wania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatko-
wych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istot-
nych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych 
w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych popra-
wek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfi kacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, któ-
rego oferta została poprawiona.

Art. 88.  
(uchylony).

Art. 89. 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfi kacji istot-

nych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przed-
miotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepi-
sów.

2. (uchylony).

Art. 90. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażą-
co niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzie-
lenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwa-
gę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywa-
nia zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność 
projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa 
Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, 
które według zamawiającego zawierały rażąco niską 
cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wyko-
nawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiające-
go, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem 
w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.

Art. 91. 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na pod-
stawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfi ka-
cji istotnych warunków zamówienia.

2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szcze-
gólności jakość, funkcjonalność, parametry technicz-
ne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii 
w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eks-
ploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości 
wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności 
ekonomicznej, technicznej lub fi nansowej.

3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego na-
bycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od to-
warów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgod-
nie z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
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taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za-
mawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą 
ceną.

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie 
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy zło-
żyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą za-
oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, 
ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, zamawiający 
wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas 
dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę 
do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie 
nagrody.

Art. 91a. 

1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie prze-
targu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub 
negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 
pkt 1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu 
wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza au-
kcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty nie-
podlegające odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie 
stosuje się.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień 
w zakresie działalności twórczej lub naukowej, a także 
jeżeli podawana w ofercie cena nie jest ceną ryczałto-
wą.

3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej 
są wyłącznie kryteria określone w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, umożliwiające automa-
tyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, 
wskazane spośród kryteriów, na podstawie których 
dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elek-
tronicznej.

4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

Art. 91b. 
1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału 

w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, któ-
rzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający 
informuje wykonawców o:
1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej 

punktacji;

2) minimalnych wartościach postąpień składanych 
w toku aukcji elektronicznej;

3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektro-

nicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicz-

nej.
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być 

krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zapro-
szenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powi-
nien obejmować przeliczanie postąpień na punktową 
ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej 
przed otwarciem aukcji elektronicznej.

Art. 91c. 

1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomo-
cą formularza umieszczonego na stronie interneto-
wej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych 
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą 
stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 
Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, art. 83 i 84 oraz art. 86-
89 nie stosuje się.

2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfi kowanym za pomocą ważnego kwalifi kowanego 
certyfi katu.

3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bie-
żąco przekazuje każdemu wykonawcy informację 
o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej 
punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 
Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie 
ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację 
wykonawców.

4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w ja-
kim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elek-
tronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega 
przerwaniu.

5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 sto-
suje się odpowiednio.

Art. 92. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 

(fi rmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofer-
tę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (fi rmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
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i porównania złożonych ofert zawierającym punk-
tację przyznaną ofertom w każdym kryterium oce-
ny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z po-
stępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postę-
powanie jest prowadzone w trybie przetargu nie-
ograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 
zapytania o cenę.

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Art. 93. 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzu-

ceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem 
pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie-
podlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji 
elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski 
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektro-
nicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
którą zamawiający może przeznaczyć na sfi nan-
sowanie zamówienia;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, 
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodują-
ca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, cze-
go nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożli-
wiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie za-
mówienia publicznego.

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert 
częściowych, do unieważnienia w części postępowa-
nia o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówie-
nia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypad-
ku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postę-
powania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzie-

lenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w po-
stępowaniu, w szczególności kosztów przygotowa-
nia oferty.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udziele-
nie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia 
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 
sam przedmiot zamówienia.

Art. 94. 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 
w terminie nie krótszym niż 7 dni.

1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamó-
wienia publicznego przed upływem terminów, o któ-
rych mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpiecze-
nia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chy-
ba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1.

Art. 95. 
1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych.

2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogło-
szenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich.

3. Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, jeżeli zamówienia udziela się na podsta-
wie umowy ramowej.

4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicz-
nym systemem zakupów zamawiający może odstąpić 
od przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i prze-
kazywać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 
3 miesiące.

Rozdział 5
Dokumentowanie postępowań

Art. 96. 

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie za-
mówienia zamawiający sporządza pisemny protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej 
„protokołem”, zawierający co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z ze-
brania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, 
wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do proto-
kołu.

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najko-
rzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, 
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 
oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, 
a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, 
ofert wstępnych lub dialogu.

4. (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządze-

nia:
1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych infor-

macji zawartych w protokole, mając na wzglę-
dzie wartość zamówienia, tryb postępowania 
o udzielenie zamówienia, a także mając na celu 
zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do tre-
ści protokołu przez osoby wykonujące czynności 
związane z przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia;

2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowa-
nym protokołu wraz z załącznikami, mając na 
względzie zapewnienie jawności postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Art. 97. 

1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznika-
mi przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 
nienaruszalność.

2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie 
zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich 
plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, progra-
my komputerowe oraz inne podobne materiały.

Art. 98. 

1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzie-
lonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”.

2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi 
Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku na-
stępującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3. (uchylony).
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządze-

nia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego 
wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie 
wymagania dotyczące treści sprawozdania przeka-
zywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zama-
wiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, 
wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb 
ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania, 
a jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażo-
ną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla 
robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw 
lub usług - także sposób wykonania zamówień.

DZIAŁ III
Przepisy szczególne

Rozdział 1
Umowy ramowe

Art. 99. 

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przepro-
wadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy 
dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nie-
ograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji 
z ogłoszeniem.
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Art. 100. 

1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 
4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia 
i szczególny interes zamawiającego umowa taka może 
być zawarta na okres dłuższy.

2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata 
zamawiający niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzę-
du, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasad-
nienie faktyczne i prawne.

3. Umowę ramową zawiera się:
1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn tech-

nicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy 
z większą liczbą wykonawców byłoby dla zama-
wiającego niekorzystne;

2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że 
oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej 
wykonawców.

4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramo-
wej do ograniczania konkurencji.

Art. 101. 

1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot 
jest objęty umową ramową:
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na 

warunkach nie mniej korzystnych niż określone 
w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje 
się odpowiednio;

2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, 
zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 
i 46, art. 60 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 stosuje się 
odpowiednio.

2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, za-
mawiający może dokonać zmiany warunków zamó-
wienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, 
jeżeli zmiana ta nie jest istotna. Zamawiający nie może 
dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych 
w umowie ramowej.

3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, nie może być mniej korzystna od oferty 
złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawar-
cia umowy ramowej.

4. Do zamówień, których przedmiot jest objęty umową 
ramową, nie stosuje się przepisów art. 26 oraz art. 169 
ust. 2.

Rozdział 2
Dynamiczny system zakupów

Art. 102. 
1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system 

zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym syste-
mem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzie-
lania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią ina-
czej.

2. Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres 
nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przed-
miot zamówienia i szczególny interes zamawiającego 
system może być ustanowiony na okres dłuższy.

3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający 
w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzędu, 
podając wartość dynamicznego systemu zakupów 
i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego 
systemu zakupów do ograniczania konkurencji.

Art. 103. 
1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym 
systemem zakupów zamawiający i wykonawcy przeka-
zują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomie-
nia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną.

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty 
składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elek-
tronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfi kowanym za pomocą ważnego kwalifi -
kowanego certyfi katu.

3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień 
Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formula-
rzy umieszczonych na stronach portalu internetowego 
Urzędu, a Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich przekazuje się drogą elektroniczną zgod-
nie z formą i procedurami wskazanymi na stronie inter-
netowej określonej w dyrektywie.

Art. 104. 
1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawia-
jący udostępnia na stronie internetowej specyfi kację 
istotnych warunków zamówienia oraz informacje doty-
czące dynamicznego systemu zakupów, a w szczegól-
ności:
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1) określenie przedmiotu zamówień objętych dyna-
micznym systemem zakupów;

2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamó-

wień;
4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń tele-

informatycznych niezbędnych do porozumiewa-
nia się zamawiającego z wykonawcami, w tym 
przesyłania ofert.

2. Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia oraz in-
formacje, o których mowa w ust. 1, są dostępne na 
stronie internetowej przez cały okres trwania dyna-
micznego systemu zakupów.

Art. 105. 
1. W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym sys-

temie zakupów wykonawcy mogą składać oferty, zwa-
ne dalej „ofertami orientacyjnymi”, przez cały okres 
trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów 
art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje 
się.

2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w po-
stępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów 
potwierdzających spełnienie tych warunków, rów-
nież te dokumenty.

3. Oferta orientacyjna może być w każdym czasie uak-
tualniona poprzez złożenie nowej oferty orientacyjnej. 
W przypadku uaktualniania oferty orientacyjnej przepi-
su ust. 2 nie stosuje się.

4. Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej 
w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzyma-
nia.

5. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę 
o dopuszczeniu do udziału w dynamicznym systemie 
zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podając uza-
sadnienie faktyczne i prawne.

6. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym 
mowa w ust. 4, z tym że w okresie przedłużenia 
nie może wszcząć postępowania o udzielenie za-
mówienia objętego dynamicznym systemem za-
kupów.

Art. 106. 

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamó-
wienia objętego dynamicznym systemem zakupów za-
mawiający zamieszcza na stronie internetowej uprosz-
czone ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 
ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

2. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu zawiera co naj-
mniej:

1) termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o za-
mówieniu dotyczącego ustanowienia dynamicz-
nego systemu zakupów;

2) nazwę (fi rmę) zamawiającego;
3) określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość 

lub zakres zamówienia;
4) adres strony internetowej, na której jest udostęp-

niona specyfi kacja istotnych warunków zamówie-
nia oraz informacje, o których mowa w art. 104 
ust. 1;

5) termin składania ofert orientacyjnych.
3. Zamawiający może, przed publikacją uproszczonego 

ogłoszenia, zmienić treść specyfi kacji istotnych wa-
runków zamówienia. O dokonanej zmianie zamawia-
jący informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 
dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie 
zakupów, a także zamieszcza tę informację na stronie 
internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4 i 6 nie stosuje się.

Art. 107. 
1. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówie-

niu wykonawca, który dotychczas nie był dopuszczony 
do udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa 
ofertę orientacyjną w wyznaczonym przez zamawia-
jącego terminie, nie krótszym niż 15 dni od dnia za-
mieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych albo przekazania Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich.

2. Zamawiający niezwłocznie dokonuje oceny ofert orien-
tacyjnych. Przepis art. 105 ust. 5 stosuje się.

Art. 108. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert orientacyj-
nych zamawiający wszczyna postępowanie o udzie-
lenie zamówienia objętego dynamicznym systemem 
zakupów, zapraszając do składania ofert wszystkich 
wykonawców dopuszczonych do tego systemu.

2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowa-
nia i złożenia oferty.

Art. 109. 

1. Oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia objętego dynamicznym systemem zakupów 
ocenia się wyłącznie na podstawie kryteriów określo-
nych w specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, 
o której mowa w art. 104.

2. Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym sys-
temem zakupów nie może być mniej korzystna od ofer-
ty orientacyjnej.



—  238  — 

3. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające speł-
nianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zama-
wiający żąda ich, zapraszając do składania ofert.

Rozdział 3
Konkurs

Art. 110. 

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez 
publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za 
wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd 
konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu 
planowania przestrzennego, projektowania urbanistyczne-
go, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania da-
nych.

Art. 111. 

1. Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybra-
nych prac konkursowych lub

3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki autora wybranej pracy konkurso-
wej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 
przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opraco-
wanie pracy konkursowej.

3. Wartością konkursu jest wartość nagród.
4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaprosze-

nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagród 
dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie na-
grody.

5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje 
się odpowiednio.

Art. 112. 

1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy 
art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio.

2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy 
oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu kon-
kursowego.

3. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób po-
woływanych i odwoływanych przez kierownika zama-
wiającego.

4. Do członków sądu konkursowego przepisy art. 17 sto-
suje się odpowiednio.

5. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby 
posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę zgło-
szonych prac konkursowych, z tym że jeżeli przepi-
sy szczególne wymagają posiadania uprawnień do 
opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 
członków sądu konkursowego, w tym jego przewod-
niczący, posiada wymagane uprawnienia.

Art. 113. 

1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym kie-
rownika zamawiającego powołanym do oceny 
spełniania przez uczestników konkursu wymagań 
określonych w regulaminie konkursu, oceny prac 
konkursowych oraz wyboru najlepszych prac kon-
kursowych.

2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza infor-
macje o pracach konkursowych, przygotowuje uza-
sadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakre-
sie, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem 
o unieważnienie konkursu.

3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa 
w ust. 1 i 2, jest niezależny.

4. Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi 
konkursowemu inne niż określone w ust. 1 czynności 
związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem 
konkursu.

Art. 114. 

Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważ-
niona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakre-
sie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem 
konkursu, w szczególności:

1) unieważnia konkurs;

2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

Art. 115. 
1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy kon-

kursu, z tym że jeżeli nagrodą w konkursie jest 
zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wy-
branych prac konkursowych lub zaproszenie do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki au-
tora wybranej pracy konkursowej, przepis art. 22 
stosuje się odpowiednio;
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4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z poda-
niem znaczenia tych kryteriów;

5) określenie sposobu uzyskania regulaminu kon-
kursu;

6) termin składania prac konkursowych;

7) rodzaj i wysokość nagród.
3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty okre-

ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkur-
sie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza 
kwotę określoną w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie 
o konkursie Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich.

5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 
40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 116. 
1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie 

ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.

2. Regulamin konkursu określa w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę (fi rmę) oraz adres 

i miejsce zamieszkania (siedzibę) zamawiającego;
2) formę konkursu;
3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania 

prac realizowanych na podstawie pracy konkur-
sowej;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 
ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowego opracowa-
nia pracy konkursowej stanowiącego przedmiot 
zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;

6) informację o oświadczeniach lub dokumentach, 
jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu 
potwierdzenia spełnienia stawianych im wyma-
gań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio;

7) sposób porozumiewania się zamawiającego 
z uczestnikami konkursu oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów;

8) miejsce i termin składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w konkursie;

9) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz spo-
sób prezentacji pracy konkursowej;

10) miejsce i termin składania prac konkursowych 
przez uczestników dopuszczonych do udziału 
w konkursie;

11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z poda-
niem znaczenia tych kryteriów;

12) skład sądu konkursowego;
13) rodzaj i wysokość nagród;
14) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przy-

padkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 
i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej 
ręki;

15) wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac 
konkursowych, jeżeli zamawiający przewiduje ich 
zwrot;

16) postanowienia dotyczące przejścia autorskich 
praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze 
szczegółowym określeniem pól eksploatacji 
prac konkursowych, a w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, również 
istotne postanowienia, które zostaną wprowa-
dzone do umowy;

17) sposób podania do publicznej wiadomości wyni-
ków konkursu;

18) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regula-
minu konkursu;

19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysłu-
gujących uczestnikom konkursu.

3. Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu re-
gulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądać 
za regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty 
jego druku oraz przekazania.

4. Do porozumiewania się zamawiającego z uczestni-
kami konkursu przepisy art. 27 stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 117. 
1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy 

lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie 

zostają wyłonione opracowania studialne, odpowia-
dające wymaganiom określonym w regulaminie kon-
kursu. W drugim etapie sąd konkursowy, na podsta-
wie kryteriów określonych w regulaminie konkursu, 
ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie 
opracowań studialnych wyłonionych w pierwszym 
etapie.

Art. 118. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fi zyczne, oso-
by prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej.

2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania 
uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczest-
nikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fi zyczne 
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posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty po-
sługujące się osobami fi zycznymi posiadającymi wy-
magane uprawnienia.

3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział 
w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu 
stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu bio-
rących wspólnie udział w konkursie.

Art. 119. 

Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w konkursie, z uwzględnieniem cza-
su na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin 
ten nie może być krótszy niż:

1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkur-
sie w Biuletynie Zamówień Publicznych;

2) 21 dni od dnia przekazania ogłoszenia o kon-
kursie Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich – jeżeli wartość konkursu jest równa 
lub przekracza kwotę określoną w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 120. 

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i za-
prasza do składania prac konkursowych uczestników 
konkursu spełniających wymagania określone w regu-
laminie konkursu.

2. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określo-
nych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.

3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w kon-
kursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się odpowied-
nio.

Art. 121. 

1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz 
z informacjami o planowanych łącznych kosztach wy-
konania prac realizowanych na podstawie pracy kon-
kursowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez 
informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ze względu 
na specyfi kę przedmiotu pracy konkursowej nie jest 
możliwe określenie kosztów.

3. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie 
może zapoznać się do upływu terminu ich składania.

4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkur-
su przez sąd konkursowy niemożliwe jest zidentyfi ko-
wanie autorów prac konkursowych.

Art. 122. 

1. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie 
z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie. 

Przepis art. 87 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spo-

śród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową 
lub najlepsze prace konkursowe.

3. Sąd konkursowy dokonuje identyfi kacji wszystkich 
prac konkursowych po rozstrzygnięciu konkursu.

Art. 123. 

1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zama-
wiający zawiadamia uczestników konkursu o wynikach 
i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo 
nazwę (fi rmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (sie-
dzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo auto-
rów wybranych prac konkursowych.

2. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się 
protokół.

Art. 124. 

Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony 
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub 
żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa 
w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe 
albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia kon-
kursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 125. 

W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie krót-
szym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, za-
mawiający wydaje (wypłaca) nagrodę, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 – odpowiednio 
zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia 
lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Art. 126. 

1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyni-
ków konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po ustaleniu wyników 
konkursu, zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego 
wynikach Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich.

Art. 127. 
1. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu 

przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu 
w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
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2. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, któ-
rych prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca 
złożone przez nich prace konkursowe.

Rozdział 4
Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy 

robót budowlanych 

Art. 128.  
(uchylony).

Art. 129.  

(uchylony).

Art. 130. 

(uchylony).

Art. 131. 

1. Podmiot, z którym zawarto umowę koncesji na robo-
ty budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi, zwany dalej „koncesjonariuszem”, który jest za-
mawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest 
obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania 
zamówień wynikających z wykonywania koncesji.

2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu za-
mówień na roboty budowlane, których wartość jest 
równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających 
z wykonywania koncesji:
1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy 

dotyczących:
a) ogłoszenia o zamówieniu,
b) ustalania wartości zamówienia na roboty 

budowlane,
c) określania terminów składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz terminów 
składania ofert zgodnie z art. 52 ust. 2;

2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z za-
chowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1;

3) może nie stosować przepisów, o których mowa 
w pkt 1, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z oko-
liczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 
ust. 1. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamó-
wień podmiotom będącym w stosunku do wykonawcy 

podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, a także podmiotom, z którymi koncesjo-
nariusz zawarł umowę w celu wspólnego ubiegania się 
o udzielenie koncesji.

Rozdział 5
Zamówienia sektorowe

Art. 132. 
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień 

udzielanych przez zamawiających, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawia-
jących, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych 
dalej „zamówieniami sektorowymi”, z zastrzeżeniem 
art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli zamówienie jest udzielane 
w celu wykonywania jednego z następujących rodza-
jów działalności:
1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania 

gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej natural-
nych pochodnych, węgla brunatnego, węgla ka-
miennego i innych paliw stałych;

2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub 
śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźni-
kom powietrznym, morskim i śródlądowym;

3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia 
publicznych usług związanych z produkcją, prze-
syłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, 
gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycz-
nej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowa-
nia takimi sieciami;

4) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia 
publicznych usług związanych z produkcją lub 
dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody 
pitnej do takich sieci lub kierowania takimi siecia-
mi;

5) obsługi sieci świadczących publiczne usługi 
w zakresie transportu kolejowego, tramwajowe-
go, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu 
systemów automatycznych;

6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w za-
kresie transportu autobusowego;

7) świadczenia usług pocztowych.
2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa 

w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdzia-
łu również do zamówień związanych z kanalizacją 
i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną 
z pozyskiwaniem wody pitnej.
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3. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa 
w ust. 1 pkt 7, stosują przepisy niniejszego rozdziału 
również do zamówień związanych ze świadczeniem 
usług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania 
zakodowanych dokumentów za pośrednictwem elek-
tronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami 
adresowymi, przesyłania poleconej poczty elektro-
nicznej, fi nansowych, fi latelistycznych i logistycznych 
w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz 
ich konfekcjonowania i magazynowania.

Art. 133. 

1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje 
się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekra-
cza kwoty określone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8.

2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są 
obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym 
mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzie-
lonych zamówień sektorowych, których wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów 
art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.

Art. 134. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego 
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ogra-
niczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu 
art. 55 nie stosuje się.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po prze-
prowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio 
przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego 
oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie sto-
suje się.

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem zamawia-
jący może wyznaczyć:
1) termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu nie krótszy niż:
a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o za-

mówieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną 
lub faksem,

b) 37 dni od dnia przekazania ogłoszenia o za-
mówieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich w inny sposób niż 
określony w lit. a,

c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o za-
mówieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną 
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi 
na stronie internetowej określonej w dyrek-
tywie;

2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, 
z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygo-
towanie i złożenie oferty;

3) dowolny termin składania ofert, jeżeli wszyscy 
wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do skła-
dania ofert, wyrazili na to zgodę.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający 
może wybrać najkorzystniejszą ofertę z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej.

5. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie ne-
gocjacji bez ogłoszenia, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa 

w art. 62 ust. 1;
2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w try-

bie negocjacji z ogłoszeniem nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub 
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność 
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne 
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 
zmienione.

6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie za-
mówienia z wolnej ręki, jeżeli:
1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;
2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres 

szczególnie korzystnymi okolicznościami możli-
we jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco 
niższej od cen rynkowych;

3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamó-
wienia podstawowego, dotychczasowemu wyko-
nawcy robót budowlanych zamówień uzupełnia-
jących, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone 
w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, 
a zamówienie uzupełniające było przewidzia-
ne w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia 
w nim określonego;

4) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego, do-
tychczasowemu wykonawcy dostaw, zamó-
wień uzupełniających, stanowiących nie więcej 
niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
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i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli 
zmiana wykonawcy powodowałaby koniecz-
ność nabywania rzeczy o innych parametrach 
technicznych, co powodowałoby niekompaty-
bilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 
trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, 
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzie-
lone w trybie przetargu nieograniczonego, 
przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogło-
szeniem, a zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i dotyczy przed-
miotu zamówienia w niej określonego.

Art. 135. 

1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać 
Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
lub zamieścić w profi lu nabywcy okresowe ogłoszenie 
informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 
miesięcy zamówieniach sektorowych lub umowach ra-
mowych, których wartość dla:
1) robót budowlanych – jest równa lub przekracza 

kwotę określoną w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówie-
niach na roboty budowlane Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich;

2) dostaw – zsumowana w ramach danej grupy 
Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnie-
niem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 
euro;

3) usług – zsumowana w ramach kategorii 1-16 
określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego 
Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 
ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w zło-
tych równowartość kwoty 750.000 euro.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający 
może zamieścić w profi lu nabywcy po przekazaniu 
ogłoszenia o profi lu nabywcy Urzędowi Ofi cjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną 
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamó-
wień na usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz 
planowanych zamówień udzielanych w trybie innym 
niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony lub 
negocjacje z ogłoszeniem.

4. Jeżeli informacja o zamówieniu została zawarta 
w okresowym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym 
zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, prze-
kazanym lub zamieszczonym w profi lu nabywcy co naj-
mniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich, zamawiający może w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:
1) 24 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-

wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z for-
mą i procedurami wskazanymi na stronie interne-
towej określonej w dyrektywie;

2) 31 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamó-
wieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji Wspól-
not Europejskich, w inny sposób niż określony 
w pkt 1.

5. Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych za-
mówieniach sektorowych może zawierać zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie sektorowe. W takim 
przypadku zamawiający, udzielając zamówienia w try-
bie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogło-
szeniem, może odstąpić od publikacji ogłoszenia o za-
mówieniu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiają-
cy zaprasza wykonawców, którzy po opublikowaniu 
okresowego ogłoszenia informacyjnego poinformowali 
zamawiającego, że są zainteresowani udziałem w po-
stępowaniu, do potwierdzenia tego zainteresowania, 
informując jednocześnie o terminie składania wnio-
sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7. Do zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis 
art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 136. 
1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na 

usługi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy wy-
konawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane 
podmiotom:
1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skon-

solidowane sprawozdania fi nansowe w rozumie-
niu przepisów o rachunkowości,

2) w których zamawiający posiadają ponad połowę 
udziałów albo akcji, posiadają ponad połowę gło-
sów wynikających z udziałów albo akcji, sprawują 
nadzór nad organem zarządzającym lub posiada-
ją prawo mianowania ponad połowy składu orga-
nu nadzorczego lub zarządzającego,

3) które posiadają ponad połowę udziałów albo akcji 
zamawiającego, posiadają ponad połowę głosów 
wynikających z udziałów albo akcji zamawiające-
go, sprawują nadzór nad jego organem zarządza-
jącym lub posiadają prawo mianowania ponad 
połowy składu jego organu nadzorczego lub za-
rządzającego,
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4) które wspólnie z zamawiającym podlegają okre-
ślonemu w pkt 3 wpływowi innego przedsiębior-
cy

– jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% 
przeciętnych przychodów tych podmiotów osiąganych 
ze świadczenia usług, dostaw lub wykonywania robót 
budowlanych pochodziło ze świadczenia usług, do-
staw lub wykonywania robót budowlanych na rzecz 
zamawiającego lub podmiotów, o których mowa 
w pkt 1-4; w przypadku gdy okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy niż 3 lata, uwzględnia się przychody 
uzyskane w okresie tej działalności oraz przychody, 
które przewiduje się uzyskać w okresie pozostałym do 
upływu 3 lat.

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na 
usługi lub roboty budowlane udzielanych przez pod-
miot utworzony przez zamawiających w celu wspólne-
go wykonywania działalności, o której mowa w art. 132:
1) jednemu z tych zamawiających lub
2) podmiotowi powiązanemu z jednym z tych za-

mawiających w sposób określony w ust. 1, jeże-
li w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% 
przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąga-
nych ze świadczenia usług lub wykonywania robót 
budowlanych pochodziło ze świadczenia usług 
lub wykonywania robót budowlanych na rzecz 
podmiotów, z którymi jest powiązany w sposób, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych 
udzielanych podmiotowi utworzonemu przez zama-
wiających w celu wspólnego wykonywania działalno-
ści, o której mowa w art. 132, przez jednego z tych 
zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został 
utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, 
na podstawie którego został utworzony, wynika, że 
zamawiający pozostaną jego członkami w tym okre-
sie.

4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Eu-
ropejskiej przekazać informacje w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1-3.

5. Jeżeli spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, 
więcej niż jeden podmiot świadczy takie same lub po-
dobne usługi albo wykonuje takie same lub podobne 
roboty budowlane na rzecz zamawiającego, uwzględ-
nia się całkowity przychód wszystkich tych podmiotów 
osiągany ze świadczenia usług lub wykonywania robót 
budowlanych.

Art. 137. 

1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych 
udzielanych w celu wykonywania działalności polega-
jącej na dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o któ-
rych mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:

1) produkcja gazu lub ciepła stanowi niezbędną 
konsekwencję prowadzenia działalności innej niż 
określona w art. 132 oraz

2) dostarczanie gazu lub ciepła ma na celu wy-
łącznie ekonomiczne wykorzystanie produkcji 
i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w któ-
rym udziela się zamówienia, nie przekracza 20% 
przeciętnych obrotów wykonawcy.

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych 
udzielanych w celu wykonywania działalności pole-
gającej na dostarczaniu energii elektrycznej do sieci, 
o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1) produkcja energii elektrycznej jest niezbędna 

do prowadzenia działalności innej niż określona 
w art. 132 oraz

2) dostarczanie energii elektrycznej jest uzależnione 
wyłącznie od własnego zużycia i w okresie ostat-
nich 3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się 
zamówienia, nie przekracza 30 % łącznej produk-
cji.

3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych 
udzielanych w celu wykonywania działalności polega-
jącej na dostarczaniu wody pitnej do sieci, o których 
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, jeżeli:
1) produkcja wody pitnej jest niezbędna do prowa-

dzenia działalności innej niż określona w art. 132 
oraz

2) dostarczanie wody pitnej uzależnione jest wy-
łącznie od własnego zużycia i w okresie ostatnich 
3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się 
zamówienia, nie przekracza 30 % łącznej pro-
dukcji.

Art. 138. 

1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych 
udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu przed-
miotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że 
zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłączne-
go prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu za-
mówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń 
sprzedawać lub wynajmować na tych samych warun-
kach co zamawiający.

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych ma-
jących na celu udzielenie koncesji na roboty budowla-
ne, jeżeli koncesje takie są udzielane w celu wykony-
wania działalności, o której mowa w art. 132.

3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, 
jeżeli są udzielane w celu wykonywania działalności, 
o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europej-
skiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywa-
na sieć znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej 
lub obszar Unii Europejskiej.
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4. Zamawiający jest obowiązany na wniosek Komisji Eu-
ropejskiej przekazać informacje w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1 i 2.

Art. 138a. 

1. Zamawiający prowadzący działalność, o której 
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy 
do udzielania zamówień sektorowych na dostawy 
energii elektrycznej lub ciepła oraz paliw do wytwa-
rzania energii.

2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa 
w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosują ustawy do udzielania 
zamówień na dostawy wody.

3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szcze-
gólnych, działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 
pkt 6, nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne 
mogą być świadczone także przez innych przewoź-
ników na tym samym obszarze i tych samych warun-
kach.

Art. 138b. 
1. Udzielając zamówienia sektorowego, kierownik zama-

wiającego może odstąpić od powołania komisji prze-
targowej.

2. Odstępując od powołania komisji przetargowej, kie-
rownik zamawiającego określa sposób prowadzenia 
postępowania zapewniający sprawność udzielania 
zamówień, indywidualizację odpowiedzialności za wy-
konywane czynności oraz przejrzystość prac.

Art. 138c. 

1. Zamawiający może:
1) zobowiązać wykonawców do zachowania pouf-

nego charakteru informacji przekazywanych im 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

2) żądać przedstawienia także innych dokumentów 
niż określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to 
niezbędne do oceny spełniania przez wykonaw-
ców tych warunków;

3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz 
zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy;

4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić 
ofertę, w której udział towarów pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła 
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, 
nie przekracza 50%, jeżeli przewidział to w spe-
cyfi kacji istotnych warunków zamówienia;

5) odstąpić od obowiązku wykluczenia z postę-
powania wykonawców, w stosunku do których 
zachodzą przesłanki wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli stosowne za-
strzeżenie zostało zamieszczone w specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia.

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że złożono dwie lub więcej ofert o ta-
kiej samej cenie lub przedstawiających taki sam bilans 
ceny i innych kryteriów oceny ofert, a w specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia nie przewidziano od-
rzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4, zamawiający 
wybiera ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona na 
podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach 
są takie same, jeżeli różnica między ceną najkorzyst-
niejszej oferty a cenami innych ofert, które nie mogłyby 
zostać odrzucone na podstawie ust. 1 pkt 4, nie prze-
kracza 3%.

Art. 138d.

(uchylony).

Art. 138e. 

(uchylony).

Art. 138f. 

1. Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją 
Komisji Europejskiej działają na rynku konkurencyjnym, 
do którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują 
przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się odpowied-
nio w przypadku niewydania przez Komisję Europejską 
decyzji w terminie 7 miesięcy od dnia otrzymania wnio-
sku, o którym mowa w ust. 2.

2. Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek 
zamawiającego może po przeprowadzeniu analizy 
właściwego rynku wystąpić do Komisji Europejskiej 
z wnioskiem o stwierdzenie, że zamawiający wyko-
nujący działalność, o której mowa w art. 132, działają 
na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest 
ograniczony.

3. Organ właściwy przeprowadza analizę rynku w zakre-
sie danej działalności i sporządza wniosek zgodnie 
z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji Euro-
pejskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącej szcze-
gółowych zasad stosowania procedury przewidzianej 
w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzie-
lania zamówień publicznych w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
(Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7). Wniosek uzgad-
nia się z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów oraz z Prezesem Urzędu.
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4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, orga-
ny właściwe do występowania z wnioskiem, o którym 
mowa w ust. 2, mając na względzie rodzaj działalno-
ści oraz zakres działania organów, a także znajomość 
przez te organy funkcjonowania rynku w zakresie danej 
działalności.

DZIAŁ IV
Umowy w sprawach zamówień 

publicznych

Art. 139. 

1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych 
dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej.

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowa-
nia formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wyma-
gają formy szczególnej.

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasa-
dach określonych w przepisach o dostępie do informa-
cji publicznej.

Art. 140. 

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest 
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. (uchylony).
3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfi -
kacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 141. 

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą soli-
darną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Art. 142. 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przed-

miotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na 
okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia 
w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów 
realizacji zamówienia w stosunku do okresu czterolet-
niego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi 
zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów 
oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawia-
jący, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, za-
wiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy 
na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie fak-
tyczne i prawne.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:
1) kredytu i pożyczki;
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie 

przekracza 5 lat;
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 

5 lat;

4) (uchylony).

Art. 143. 

1. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, 
której przedmiotem są dostawy:
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub 

odprowadzanie ścieków do takiej sieci;
2) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;
3) gazu z sieci gazowej;
4) ciepła z sieci ciepłowniczej;

5) licencji na oprogramowanie komputerowe.

2. Przepisu art. 142 ust. 3 nie stosuje się.

Art. 144. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umo-
wy w stosunku do treści oferty, na podstawie której do-
konano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający prze-
widział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfi kacji istotnych warunków za-
mówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu 
ust. 1 jest nieważna.

Art. 145. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powo-

dującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umo-
wy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z ty-
tułu wykonania części umowy.

Art. 146.

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest 
nieważna, jeżeli:
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1) ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamiesz-
czone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wyni-
ka taki obowiązek;

2) zamawiający zawarł umowę bez wymaganej zgo-
dy wyrażonej w postanowieniu Krajowej Izby Od-
woławczej przed ostatecznym rozstrzygnięciem 
protestu;

3)  (uchylony);
4)  (uchylony);
5) zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym 

naruszeniem ustawy;
6) w postępowaniu o udzielenie zamówienia do-

szło do naruszenia przepisów określonych 
w ustawie, które miało wpływ na wynik tego 
postępowania;

7) zamawiający zawarł umowę przed upływem ter-
minów, o których mowa w art. 94 ust. 1, z zastrze-
żeniem art. 94 ust. 1a.

2. Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o stwierdzenie 
nieważności:
1) umowy, o której mowa w ust. 1;
2) części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;
3) zmian umowy dokonanych z naruszeniem 

art. 144 ust. 1.

Art. 147. 

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie-
wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  (uchylony).
4.  (uchylony).

Art. 148. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spół-

dzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobo-
wiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ-

rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być 
wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto-

ściowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na 
zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca 
wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wyko-
nawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wa-
dium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zama-
wiający przechowuje je na oprocentowanym rachun-
ku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie-
niędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Art. 149. 

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 148 ust. 1.

2. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 148 ust. 2.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z za-
chowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejsze-
nia jego wysokości.

Art. 150. 

1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku 
procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie 
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiąza-
nia zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli 
w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jed-
nostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% 
ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wy-
nikającego z umowy.

3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, 
zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być 
tworzone przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawar-
cia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co naj-
mniej 30% kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek 
bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje za-
płaty faktury.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie 
pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić 
później niż do połowy okresu, na który została zawarta 
umowa.

Art. 151. 

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zama-
wiającego za należycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z ty-
tułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wyso-
kości zabezpieczenia.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie póź-
niej niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Art. 151a. 

1. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wyko-
nania zamówienia, jeżeli możliwość taka została prze-
widziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfi ka-
cji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
ust. 2.

2. Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli:
1) zamówienie jest fi nansowane z udziałem:

a) środków pochodzących z budżetu Unii Eu-
ropejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków z po-
mocy udzielonej przez państwa członkow-
skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA),

c) niepodlegających zwrotowi środków innych 
niż wymienione w lit. a i b, pochodzących ze 
źródeł zagranicznych, lub

2) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
Ograniczenie to nie dotyczy jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz ich związków oraz innych jednostek 
sektora fi nansów publicznych, dla których organem 
założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samo-
rządu terytorialnego.

3. Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wyko-
nawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłosze-
nia lub z wolnej ręki.

4. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod wa-
runkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie 
w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.

5. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia 
zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach 
wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2.

6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia za-
liczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek prze-
kracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

7. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia za-
liczki, w umowie określa się formę lub formy zabez-
pieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także 
sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa może przewi-
dywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zalicz-
ki w trakcie realizacji tej umowy.

8. Przepisy ust. 2–4 i 6 nie mają zastosowania do zama-
wiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2–7.

DZIAŁ V
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Rozdział 1
Zakres działania

Art. 152. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właści-
wym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes 
Urzędu.

2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady 
Ministrów.

3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.
4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze 

zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 153.  

1. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady 
Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwar-
tego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów 
odwołuje Prezesa Urzędu.

2. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, 
która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzęd-

ny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;
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6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co 
najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierow-
niczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw 
należących do właściwości Prezesa Urzędu.

3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu 
ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miej-
scu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikają-

ce z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być 

krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

5. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza 
zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Mi-
nistrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza 
i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie 
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykony-
wania zadań na stanowisku, na które jest przeprowa-
dzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których 
mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie ze-
społu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifi kacje do dokonania tej 
oceny.

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, 
mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzy-
skanych w trakcie naboru.

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandy-
datów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów.

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza proto-
kół zawierający:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony 

nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 naj-

lepszych kandydatów uszeregowanych według 

poziomu spełniania przez nich wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody 
niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umiesz-

czenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru 
zawiera:
1) nazwę i adres Urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony 

nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz 

ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informację o niewy-
łonieniu kandydata.

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze 
oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 154. 
Prezes Urzędu:

1) opracowuje projekty aktów normatywnych doty-
czących zamówień;

2) podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych 
sprawach przewidzianych ustawą;

3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamó-
wień Publicznych, w którym zamieszczane są 
ogłoszenia przewidziane ustawą;

4) (uchylony);
5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzę-

du listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej;

5a) prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie in-
ternetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy 
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia 
lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 
została stwierdzona prawomocnym orzecze-
niem sądu, oraz dokonuje wykreśleń wykonaw-
ców z wykazu;

6) zapewnia funkcjonowanie systemu środków 
ochrony prawnej;

7) opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz 
inspiruje szkolenia z zakresu zamówień;

8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryte-
ria oceny merytorycznego poziomu szkoleń;

9) (uchylony);
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10) upowszechnia przykładowe wzory umów w spra-
wach zamówień publicznych, regulaminów oraz 
innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu 
zamówień;

11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu za-
mówień, w szczególności dokonuje kontroli pro-
cesu udzielania zamówień w zakresie przewidzia-
nym ustawą;

12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wy-
konujących zadania w systemie zamówień;

13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania 
przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu 
orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyj-
nego, w szczególności upowszechnia orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybuna-
łu Konstytucyjnego dotyczące zamówień;

14) prowadzi współpracę międzynarodową w spra-
wach związanych z zamówieniami;

15) dokonuje analiz funkcjonowania systemu zamó-
wień;

16) opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz 
Komisji Europejskiej roczne sprawozdania o funk-
cjonowaniu systemu zamówień;

17) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczną in-
formację o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej, 
uwzględniającą problemy wynikające z orzecz-
nictwa;

18) zgłasza kandydatów na Prezesa i wiceprezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej;

19) zgłasza wniosek o powołanie rzecznika dyscypli-
narnego Krajowej Izby Odwoławczej;

20) prowadzi działania związane z informatyzacją 
systemu zamówień publicznych.

Art. 155.  
1. Prezes Urzędu wykonuje zadania wynikające z ustawy 

przy pomocy nie więcej niż 2 wiceprezesów Urzędu.
2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Rady Mini-

strów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urzę-
du. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów 
Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.

3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o któ-
rych mowa w ust. 2, powołuje Prezes Urzędu.

4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, 
o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 153 ust. 2-11.

Art. 156.

(uchylony).

Rozdział 2
Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 

1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej 
„Radą”, która jest organem doradczo-opiniodawczym 
Prezesa Urzędu.

2. Rada w szczególności:
1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach 

systemu zamówień, przedstawionych jej przez 
Prezesa Urzędu;

2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczą-
cych zamówień;

3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu 
o funkcjonowaniu systemu zamówień;

4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonują-
cych określone w ustawie zadania w systemie 
zamówień;

5) (uchylony).

Art. 158. 
1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoły-

wanych przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szcze-

gólności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organi-
zacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe 
organizacje przedsiębiorców.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady spo-
śród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamó-
wienia, przestępstwo przekupstwa lub inne prze-
stępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych;

4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię pra-
widłowej realizacji zadań Rady.

4. Prezes Rady Ministrów powołuje spośród osób, o któ-
rych mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada 
wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego gro-
na.

5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział 
w pracach Rady.

6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez 
Radę.
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Art. 159.
1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Pre-

zesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu 

kadencji Rady, śmierci członka Rady, jego odwołania 
albo rezygnacji.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli 
przestał on odpowiadać jednemu z warunków określo-
nych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu 
w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej 

realizacji zadań Rady;
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji 

członka Rady.

Art. 160. 

1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-

dzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, 
mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obo-
wiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
i pozostałych członków Rady.

Rozdział 3
Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 
Przepisy ogólne

Art. 161. 
1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania za-

mówień.
2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępo-

wania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy.
3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu.
4. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie 

wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zacho-
dzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia 
przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego 
wynik.

Art. 162. 

1. Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu z udziału 
w kontroli, jeżeli:

1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub 
czynnościach bezpośrednio związanych z jego 
przygotowaniem po stronie zamawiającego lub 
wykonawcy;

2) pozostaje w związku małżeńskim, faktycznym 
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub po-
winowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stop-
nia albo jest związany z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli z osobą występującą w kontro-
lowanym postępowaniu po stronie zamawiające-
go lub wykonawcy, jego zastępcą prawnym lub 
członkami władz osób prawnych ubiegających 
się o udzielenie kontrolowanego zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontro-
lowanego postępowania pozostawał w stosunku 
pracy lub zlecenia z zamawiającym lub wyko-
nawcą albo był członkiem władz osób prawnych 
ubiegających się o udzielenie kontrolowanego 
zamówienia;

4) pozostaje z osobą występującą w kontrolowanym 
postępowaniu po stronie zamawiającego lub wy-
konawcy w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do jego bezstronności.

2. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przy-
czynach powodujących jego wyłączenie z udziału 
w kontroli.

3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika 
w drodze postanowienia.

Art. 163. 

1. Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę, 
Prezes Urzędu może:
1) żądać od kierownika zamawiającego niezwłocz-

nego przekazania kopii dokumentów związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia po-
twierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
kierownika zamawiającego;

2) żądać od kierownika zamawiającego, od pracow-
ników zamawiającego oraz innych podmiotów 
udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, 
pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących 
przedmiotu kontroli;

3) zasięgnąć opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub oce-
na stanu faktycznego sprawy lub dokonanie in-
nych czynności kontrolnych wymaga wiadomości 
specjalnych.

2. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa 
Prezes Urzędu, w wysokości ustalonej zgodnie z prze-
pisami o należnościach świadków, biegłych i stron 
w postępowaniu sądowym.
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3. Stan faktyczny sprawy ustala się na podstawie cało-
kształtu materiału zebranego w toku postępowania 
wyjaśniającego oraz kontroli, w szczególności doku-
mentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kie-
rownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych 
oraz wyjaśnień innych podmiotów.

Art. 164. 

1. Z kontroli sporządza się protokół.

2. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) nazwę (fi rmę) i adres zamawiającego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) oznaczenie postępowania o udzielenie zamówie-

nia, które było przedmiotem kontroli;

5) informację o stwierdzeniu naruszeń.

Oddział 2 
Kontrola doraźna

Art. 165. 

1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek 
kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przy-
puszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które 
mogło mieć wpływ na jego wynik.

2. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później 
niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

3. Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu 
kontroli doraźnej albo o odmowie wszczęcia kontroli 
doraźnej, podając uzasadnienie wskazujące na brak 
okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek 
instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach 
o Narodowym Planie Rozwoju oraz w przepisach o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „instytucją 
zarządzającą”, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji 
wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do 
naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ 
na jego wynik.

Art. 166. 

1. Zakończeniem kontroli doraźnej jest doręczenie zama-
wiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej 
w szczególności:

1) określenie postępowania, które było przedmiotem 
kontroli;

2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich bra-
ku.

2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa 
w art. 167 ust. 1, zakończeniem kontroli jest doręczenie 
zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu 
zastrzeżeń.

Art. 167. 

1. Od wyniku kontroli doraźnej zamawiającemu przysłu-
guje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywo-
wanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
informacji o wyniku kontroli.

2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 
15 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nie-
uwzględnienia zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje 
zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę 
Odwoławczą.

3. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym 
wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń 
w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania.

4. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla 
Prezesa Urzędu.

5. Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika 
zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrze-
żeń.

6. Do członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrują-
cych zastrzeżenia art. 162 stosuje się odpowiednio.

Art. 168. 

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Pre-
zes Urzędu może:

1) zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny 
fi nansów publicznych o naruszeniu dyscypliny 
fi nansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem 
o ukaranie za naruszenie dyscypliny fi nansów pu-
blicznych do właściwej komisji orzekającej;

2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;
3) wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności 

umowy w całości lub w części.

Oddział 3 
Kontrola uprzednia zamówień współfi nansowanych 

ze środków Unii Europejskiej

Art. 169. 

1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do zamówień 
lub umów ramowych współfi nansowanych ze środków 
Unii Europejskiej.
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2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udziela-
nych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola 
uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy 
ramowej dla:
1) robót budowlanych – jest równa lub przekra-

cza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
20.000.000 euro;

2) dostaw lub usług – jest równa lub przekra-
cza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
10.000.000 euro.

3. Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Pre-
zesowi Urzędu kopii dokumentacji postępowania 
o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kon-
troli uprzedniej.

4. Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu 
może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzed-
niej, jeżeli w ocenie instytucji postępowanie zostało 
przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami usta-
wy. Informację o odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu 
przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wniosko-
dawcy.

Art. 170. 
1. Zamawiający niezwłocznie po ostatecznym rozstrzy-

gnięciu protestu dotyczącego wyboru najkorzystniej-
szej oferty albo upływie terminu na jego wniesienie, 
a przed zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi 
Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowa-
dzenia kontroli uprzedniej.

2. Zamawiający niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu 
o wniesieniu protestu, odwołania lub skargi po prze-
kazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes 
Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do 
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu, z za-
strzeżeniem art. 182 ust. 3.

3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, je-
żeli wartość poszczególnych części zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 
ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowa-
dzenia kontroli, informując o tym zamawiającego nie-
zwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których 
mowa w ust. 1.

4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do dnia zakończenia kontroli.

Art. 171. 

1. Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie za-
mawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej 
w szczególności:

1) określenie postępowania, które było przedmiotem 
kontroli;

2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;
3) zalecenia pokontrolne – jeżeli w toku kontroli 

stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie po-
stępowania lub usunięcie stwierdzonych naru-
szeń.

2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa 
w art. 171a, zakończeniem kontroli jest doręczenie za-
mawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu 
zastrzeżeń.

3. Doręczenie informacji o wyniku kontroli następuje nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mate-
riałów, o których mowa w art. 163 ust. 1, a w przypad-
ku kontroli szczególnie skomplikowanej - nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia materiałów, 
o których mowa w art. 163 ust. 1.

4. Do czasu doręczenia informacji, o której mowa w ust. 
1, nie można zawrzeć umowy.

5. Kierownik zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzę-
du, pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń 
pokontrolnych.

Art. 171a. 
Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługu-
je prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych 
zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji 
o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2-6 stosuje się.

Rozdział 4
Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 

1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie 
Urzędu, zwaną dalej „Izbą”, właściwą do rozpoznawa-
nia odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Organami Izby są:
1) Prezes;

2) wiceprezes;
3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie 

Izby.
3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:

1) reprezentuje Izbę na zewnątrz;
2) przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;
3) ustala terminy posiedzeń składów orzekających 

Izby, a także zarządza łączne rozpoznanie odwo-
łań;
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4) wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania 
odwołania, w tym jego przewodniczącego;

5) czuwa nad sprawnością pracy Izby;
6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez 

zgromadzenie ogólne, roczną informację o dzia-
łaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające 
z orzecznictwa.

4. Zgromadzenie ogólne Izby:
1) przygotowuje i przyjmuje roczną informację 

o działalności Izby uwzględniającą problemy wy-
nikające z orzecznictwa;

2) wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;
3) rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscy-

plinarnego;
4) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone 

przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez członków 
zgromadzenia ogólnego.

5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co naj-
mniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek 
co najmniej połowy członków Izby albo przewodni-
czącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od 
dnia jego złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego 
zapadają większością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu Izby; w przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos Prezesa Izby.

Art. 173. 

1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków 
powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady 
Ministrów spośród osób spełniających wymagania, 
o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze 
wyniki w postępowaniu kwalifi kacyjnym.

2. Członkiem Izby może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada wyższe wykształcenie prawnicze;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) ma nieposzlakowaną opinię;
6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo 

umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie 

zawodowe (staż pracy) w administracji publicz-
nej lub na stanowiskach związanych z udzie-
laniem porad prawnych, sporządzaniem opinii 
prawnych, opracowywaniem projektów aktów 
prawnych oraz występowaniem przed sądami 
i urzędami;

8) ukończyła 29 lat.
3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią ka-

dencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa 

Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby. Do od-
wołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem 
kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje się odpo-
wiednio.

4. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Izby następuje 
na podstawie powołania w terminie określonym w ak-
cie powołania. Czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy dotyczących członków Izby wykonuje Prezes 
Urzędu. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, 
dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

5. Przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obo-
wiązany złożyć przed Prezesem Rady Ministrów ślu-
bowanie według następującej roty: „Ślubuję uroczyście 
wypełniać obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie, 
zgodnie z przepisami prawa, a w postępowaniu kiero-
wać się zasadami godności i uczciwości”; składający 
ślubowanie może na końcu dodać: „Tak mi dopomóż 
Bóg”. Złożenie ślubowania członek Izby potwierdza 
podpisem pod jego treścią.

6. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 
Prezesa Izby, wiceprezesa oraz pozostałych członków 
Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej 
w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształto-
waniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 
1255, z późn. zm.) dla pracowników państwowej sfery 
budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej 
ustawy.

7. Członkom Izby przysługuje dodatek za wieloletnią 
pracę wynoszący, począwszy od szóstego roku pra-
cy, 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
i wzrastający po każdym roku pracy o 1%, aż do 
osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia za-
sadniczego.

8. Członkom Izby przysługuje nagroda jubileuszowa 
w wysokości:
1) 75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach 

pracy;
2) 100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 la-

tach pracy;
3) 150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 la-

tach pracy;
4) 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 la-

tach pracy;
5) 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 la-

tach pracy;
6) 350% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 la-

tach pracy.
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9. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubile-
uszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone 
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy od-
rębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu 
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do 
obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubile-
uszowych, o których mowa w przepisach o pracowni-
kach urzędów państwowych.

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa 
w ust. 6, mając na względzie funkcję pełnioną przez 
członka Izby oraz to, że wielokrotność nie może być 
mniejsza niż 4,5.

11. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby 
zapewnia Urząd.

Art. 174. 

1. Członkostwa w Izbie nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) mandatem radnego, mandatem wójta (burmi-

strza, prezydenta miasta) oraz z członkostwem 
w zarządzie powiatu lub województwa;

3) członkostwem w kolegium regionalnej izby obra-
chunkowej oraz samorządowym kolegium odwo-
ławczym;

4) przynależnością do partii politycznej lub prowa-
dzeniem działalności politycznej.

2. Członkowie Izby nie mogą:
1) podejmować dodatkowego zatrudnienia ani in-

nych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnie-
nia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dy-
daktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze 
nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pra-
cy pracowników zatrudnionych na tych stano-
wiskach, jeżeli to zatrudnienie nie przeszkadza 
w pełnieniu obowiązków członka Izby;

2) prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także 
zarządzać taką działalnością lub być przedstawi-
cielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności;

3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub ko-
misji rewizyjnej ani pełnomocnikiem spółek han-
dlowych;

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących 
działalność gospodarczą;

5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 
10% akcji lub udziały przedstawiające wię-
cej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej 
z tych spółek.

3. Członek Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 
31 marca oświadczenie:
1) czy toczą się przeciwko niemu postępowania 

karne, wraz z informacją dotyczącą przedmiotu 
postępowania;

2) o stanie majątkowym według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego, stosując odpo-
wiednio formularz, którego wzór jest określony 
w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne.

4. Członkostwo w Izbie wygasa z powodu śmierci albo 
odwołania.

5. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Izby w przy-
padku:
1) utraty obywatelstwa polskiego;
2) utraty albo ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych;
3) utraty praw publicznych;
4) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowe-

go wykonywania obowiązków członka Izby;
5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyśl-

ne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa 

w art. 176 ust. 1;
7) orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze 

składu Izby;
8) niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, 

o których mowa w ust. 3;
9) odmowy złożenia ślubowania;
10) nieobjęcia stanowiska w terminie określonym 

w akcie powołania;
11) złożenia przez członka Izby wniosku o odwoła-

nie.
6. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności 

określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

7. Członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu 
są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowią-
zującego prawa.

Art. 175. 

1. Członek Izby podlega odpowiedzialności dyscyplinar-
nej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienie 
godności zawodowej.

2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) usunięcie z zajmowanej funkcji;

3) wykluczenie ze składu Izby.
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3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza 
niemożność sprawowania przez 3 lata funkcji Prezesa, 
wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz członka 
sądu dyscyplinarnego.

4. W sprawach dyscyplinarnych członków Izby orzekają:
1) w pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w skła-

dzie pięciu członków Izby, powoływany przez 
zgromadzenie ogólne Izby spośród członków 
Izby;

2) w drugiej instancji – zgromadzenie ogólne Izby.
5. Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym jest 

rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika dyscyplinarnego 
powołuje spośród członków Izby na trzyletnią kadencję 
Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. 
Rzecznik dyscyplinarny może być w każdym czasie 
odwołany i pełni swoje obowiązki do czasu powołania 
nowego rzecznika.

6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej 
instancji przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego 
- sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego 
ze względu na siedzibę Urzędu, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od 
orzeczenia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga 
kasacyjna.

7. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego oraz 
tryb wyboru składu orzekającego sądu dyscyplinarne-
go określa regulamin uchwalony przez zgromadzenie 
ogólne Izby.

Art. 176. 

1. Prezes Rady Ministrów zawiesza członka Izby w jego 
prawach i obowiązkach w przypadku przedstawienia 
mu zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego lub 
umyślnego przestępstwa skarbowego.

2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do 
czasu zakończenia postępowania karnego, nie dłużej 
jednak niż przez 6 miesięcy.

3. W okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo 
do połowy wynagrodzenia.

Art. 176a.

1. Członków Izby wyłania się w drodze postępowania 
kwalifi kacyjnego, które składa się z:
1) egzaminu pisemnego z teoretycznej i praktycznej 

znajomości przepisów związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych;

2) rozmowy kwalifi kacyjnej.
2. Postępowanie kwalifi kacyjne na członków Izby ogłasza 

Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu, 
jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, a także w dzienniku o za-
sięgu ogólnopolskim.

4. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o limicie osób, które zostaną powoła-

ne w skład Izby w danym postępowaniu kwalifi ka-
cyjnym;

2) określenie terminu i miejsca przyjmowania zgło-
szeń na członków Izby; termin nie może być krót-
szy niż 30 dni od dnia ogłoszenia;

3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do 
zgłoszenia na członka Izby;

4) określenie terminu przeprowadzenia postępowa-
nia kwalifi kacyjnego, o którym mowa w ust. 1;

5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej 
liczbie punktów.

5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifi kacyjne-
go na członków Izby Prezes Rady Ministrów powołuje 
komisję kwalifi kacyjną, której członkami mogą być wy-
łącznie osoby, których wiedza i doświadczenie w za-
kresie przepisów związanych z udzielaniem zamówień 
publicznych oraz autorytet dają rękojmię prawidłowe-
go i bezstronnego przebiegu postępowania kwalifi ka-
cyjnego.

6. Jeżeli w postępowaniu kwalifi kacyjnym minimalną licz-
bę punktów uzyska mniejsza liczba osób, niż wynika 
to z limitu osób określonego w ogłoszeniu, o którym 
mowa w ust. 4 pkt 1, Prezes Rady Ministrów ogłasza 
uzupełniające postępowanie kwalifi kacyjne na człon-
ków Izby, nie później niż w terminie 30 dni od dnia za-
kończenia poprzedniego postępowania kwalifi kacyjne-
go. Przepisy ust. 1-5 stosuje się.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, tryb przeprowadzania postępowania kwali-
fikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 6, sposób 
powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szcze-
gółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego – bio-
rąc pod uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego 
sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygo-
towania kandydatów, sprawnego przeprowadzania 
postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że 
potwierdzeniem spełniania warunków, o których 
mowa w art. 173 ust. 2, mogą być dokumenty za-
wierające informacje podlegające ochronie danych 
osobowych, w szczególności informacja z Krajowe-
go Rejestru Karnego.

Rozdział 5
(uchylony).
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DZIAŁ VI
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 179. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dzia-
le przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, 
a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzy-
skaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerb-
ku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepi-
sów ustawy.

1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniej-
szego działu przysługuje również zamawiającemu.

1b. (uchylony).
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypad-

ku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
środki ochrony prawnej przysługują również organi-
zacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środ-
ków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu.

3. Przez organizacje zrzeszające wykonawców, o których 
mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające 
na podstawie przepisów o:
1) izbach gospodarczych;
2) rzemiośle;
3) samorządzie zawodowym niektórych przedsię-

biorców;
4) organizacjach pracodawców;
5) samorządach zawodowych architektów, inżynie-

rów budownictwa oraz urbanistów.
4. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy, 

o której mowa w ust. 2, dokonuje Prezes Urzędu w dro-
dze decyzji administracyjnej.

5. Lista organizacji, o której mowa w ust. 2, podlega ogło-
szeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział 2
Protest

Art. 180. 

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia 
o konkursie, postanowień specyfi kacji istotnych wa-
runków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności 

podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub 
konkursie oraz w przypadku zaniechania przez za-
mawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawia-
jącego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowied-
nio.

2. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w któ-
rym powzięto lub przy zachowaniu należytej staran-
ności można było powziąć wiadomość o okoliczno-
ściach stanowiących podstawę jego wniesienia, a 
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 – w terminie 7 dni. Protest uważa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego 
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępo-
wanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograni-
czonego, także dotyczące postanowień specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w termi-
nie:
1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biule-

tynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej – jeżeli wartość zamówie-
nia jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8

– przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym 

niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący posta-
nowień specyfi kacji istotnych warunków zamówienia 
wnosi się w terminie:
1) 7 dni od dnia doręczenia specyfi kacji istotnych 

warunków zamówienia, jednak nie później niż 
3 dni przed upływem terminu składania ofert – je-
żeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8,

2) 10 dni od dnia doręczenia specyfi kacji istotnych 
warunków zamówienia – jeżeli wartość zamó-
wienia jest równa lub przekracza kwoty określo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8
– przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje 
się.

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści 
ogłoszenia lub postanowień specyfi kacji istotnych 
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warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed za-
warciem umowy.

7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po termi-
nie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub 
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 
ust. 6.

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność 
lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żą-
danie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności 
faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 
protestu.

Art. 181. 

1. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu 
składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
protestu.

2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zama-
wiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy 
złożyli oferty.

2a. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później 
niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowa-
nia, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpiecze-
nia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym 
rozstrzygnięciu protestu.

3. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie 
przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy 
treści ogłoszenia lub postanowień specyfi kacji istot-
nych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest udostępniana spe-
cyfi kacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału 
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 
protestu.

4. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku 
wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają 
interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty 
na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postę-
powania:
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, 

o którym mowa w ust. 3;
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 

ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczo-
nego także postanowień specyfi kacji istotnych 
warunków zamówienia.

5. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując 

swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje 
żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. 
Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, 
przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wno-
szącemu protest.

6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca we-
zwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać 
ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiają-
cego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnię-
ciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się 
w wyniku wniesienia protestu.

7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca 
wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie 
wnieść protestu, powołując się na te same oko-
liczności.

Art. 182. 

1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zama-
wiający nie może zawrzeć umowy.

2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z roz-

strzygnięciem przez zamawiającego protestu lub 
z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem termi-
nu do wniesienia odwołania;

3) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wy-
dania postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze albo wyroku Izby.

3. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie 
zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzy-
gnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia 
umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodo-
wać negatywne skutki dla interesu publicznego prze-
wyższające korzyści związane z koniecznością ochro-
ny wszystkich interesów, w odniesieniu do których 
zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku 
w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpo-
znaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze 
postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
jego złożenia. Przepis art. 186 ust. 2 stosuje się odpo-
wiednio.

4. Na postanowienie Izby, o którym mowa w ust. 3, nie 
przysługuje skarga.

Art. 183. 
1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie prote-

sty dotyczące:
1) treści ogłoszenia,
2) postanowień specyfi kacji istotnych warunków za-

mówienia,
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3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzie-
lenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu pro-
wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert 
i wyboru najkorzystniejszej oferty – w postępo-
waniu prowadzonym w trybie przetargu ogra-
niczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego

– w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów 
na wniesienie protestu.

2. Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający roz-
strzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których 
mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.

4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem 
oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia 
odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie 
podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonaw-
com, którzy przystąpili do postępowania toczącego 
się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest do-
tyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
zamieszcza również na stronie internetowej, na któ-
rej jest udostępniana.

5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający po-
wtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynno-
ści bezprawnie zaniechanej:
1) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgło-

szone żądania;
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli 

co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zo-
stało uwzględnione.

6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający 
informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

Rozdział 3
Odwołanie

Art. 184. 
1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, 

z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty okre-

ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzy-
gnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamó-
wienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udzia-
łu w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzie-
lenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 

10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 
lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeże-
li wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując 
kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie od-
wołania w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa 
Urzędu.

3. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocze-
śnie wszystkim uczestnikom postępowania toczą-
cego się w wyniku wniesienia protestu, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, 
wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu 
odwoławczym.

4. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku 
wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do 
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu 
otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, 
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu 
i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystą-
pienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując 
jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wno-
szącemu odwołanie.

5. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowa-
nia odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzecz-
ności z czynnościami i oświadczeniami strony, do któ-
rej przystąpił.

6. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitra-
żowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 185. 
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono 

wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do 
odwołania.

2. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwra-
ca odwołanie. O zwrocie odwołania rozstrzyga Prezes 
Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysłu-
guje zażalenie.
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Art. 186. 
1. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym. 

Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orze-
kającego Izby spośród wyznaczonych członków.

2. Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzeka-
jącym”, wyznaczany jest przez Prezesa Izby według 
kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy człon-
ków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławcze-
go. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tyl-
ko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej 
przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wy-
znaczeniu posiedzenia składu orzekającego.

3. Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może 
nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w ust. 2 
zdanie drugie.

4. Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie 
Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w ust. 
2 zdanie drugie.

5. Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia 
pisemnie Prezesa Urzędu o okolicznościach uza-
sadniających wyłączenie członka, jeżeli zachodzą 
okoliczności faktyczne i prawne, które mogą budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 
O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłą-
czenia rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postano-
wienia, na które nie przysługuje zażalenie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Prezes 
Izby wyznacza do składu orzekającego innego 
członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy 
członków Izby.

Art. 187.

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia 
jego doręczenia Prezesowi Urzędu. Prezes Izby może 
zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, je-
żeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych czyn-
ności zamawiającego.

2. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, chy-
ba że odwołanie podlega odrzuceniu, z zastrzeżeniem 
ust. 3.

3. Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność 
rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpo-
znawaniu odwołania może być ujawniona informacja 
stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa 
odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron oraz 
ich pełnomocników.

4. Izba odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, 
jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy usta-

wy;

2) odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, 
z zastrzeżeniem art. 181 ust. 4;

3) protest lub odwołanie zostały wniesione przez 
podmiot nieuprawniony;

4) protest lub odwołanie zostały wniesione z uchy-
bieniem terminów określonych w ustawie;

5) odwołujący się powołuje się wyłącznie na te same 
okoliczności, które były przedmiotem rozstrzy-
gnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania 
wniesionego przez tego samego odwołującego 
się w tym samym postępowaniu;

6) odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszą-
cego protest lub wezwanego zgodnie z art. 181 
ust. 3, dotyczy czynności, które zamawiający do-
konał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem 
protestu;

7) odwołujący się nie przekazał kopii odwołania za-
mawiającemu, zgodnie z art. 184 ust. 2;

8) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy in-
nych czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a.

5. Jeżeli Izba uzna to za konieczne, może dopuścić do 
udziału w posiedzeniu niejawnym strony, świadków lub 
biegłych.

6. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podsta-
wy do odrzucenia odwołania, przewodniczący składu 
orzekającego zamyka posiedzenie i otwiera rozprawę.

Art. 188. 
1. Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwier-

dzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Do-
wody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twier-
dzeń strony przeciwnej strony mogą przedstawiać aż 
do zamknięcia rozprawy.

2. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stro-
nę.

3. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania 
świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.

4. Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych 
na listę biegłych sądowych ustanowionych przy są-
dach okręgowych, jeżeli ustalenie stanu faktycznego 
sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej 
zgodnie z przepisami o należnościach świadków, bie-
głych i stron w postępowaniu sądowym.

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu 
nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fak-
ty przyznane w toku postępowania przez stronę prze-
ciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpli-
wości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
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6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych do-
wodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały 
już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały po-
wołane jedynie dla zwłoki.

7. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według 
własnego przekonania, na podstawie wszechstronne-
go rozważenia zebranego materiału.

Art. 189. 

1. Odwołujący się może cofnąć odwołanie. W przypadku 
cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie odwo-
ławcze.

2. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem 
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Art. 190. 

1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozpra-
wę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu 
stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została 
dostatecznie wyjaśniona.

2. Wydając wyrok Izba bierze za podstawę stan rzeczy 
ustalony w toku postępowania.

3. Przewodniczący składu orzekającego otwiera na nowo 
zamknięte posiedzenie lub rozprawę, jeżeli po ich za-
mknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzy-
gnięcia odwołania.

4. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzeka-
jący, przed którym toczyło się postępowanie odwoław-
cze.

Art. 191. 
1. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba 

orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba 
wydaje postanowienie.

1a. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie 
przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć 
istotny wpływ na wynik postępowania.

2. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1) nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności 

zamawiającego;
2) nakazać unieważnienie czynności zamawiające-

go;

3) (uchylony).
3. Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były 

zawarte w proteście.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 187 ust. 1 zdanie 

drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w spra-
wach złożonych odwołań.

5. Izba nie może nakazać zawarcia umowy.

6. W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępo-
wanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postę-
powania odwoławczego.

7. Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 
stosownie do jego wyniku.

Art. 192. 

1. Izba z urzędu sporządza uzasadnienie wyroku oraz po-
stanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wska-
zanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym 
ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, 
dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla któ-
rych innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy 
dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku 
z przytoczeniem przepisów prawa.

3. Bezpośrednio po sporządzeniu wyroku albo postano-
wienia kończącego postępowanie odwoławcze prze-
wodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie. 
Ogłoszenie następuje na posiedzeniu jawnym. Nie-
obecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

4. W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie wy-
roku albo postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze na czas nie dłuższy niż 5 dni. W posta-
nowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wy-
znacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było 
odroczone, może go dokonać przewodniczący składu 
orzekającego.

5. Odpisy wyroku lub postanowienia kończącego postę-
powanie odwoławcze wraz z uzasadnieniem doręcza 
się w terminie 3 dni stronom oraz uczestnikom postę-
powania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.

Art. 193. 

1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonal-
ności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Prze-
pis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

2. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orze-
ka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć 
do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa 
Izby odpis orzeczenia Izby.

3. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadają-
cego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając 
orzeczeniu klauzulę wykonalności.

Art. 193a. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin postępowania przy rozpoznawaniu od-

wołań określający w szczególności wymagania 
formalne dotyczące odwołania, postępowanie 
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z wniesionym odwołaniem, przygotowanie posie-
dzenia i rozprawy, mając na względzie potrzebę 
zapewnienia sprawnej organizacji posiedzenia 
i rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania 
odwoławczego oraz jawności rozpraw;

2) wysokość i sposób pobierania wpisu od odwoła-
nia oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwo-
ławczym i sposób ich rozliczania, mając na wzglę-
dzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od 
wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność 
zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego 
dochodzenia praw lub do celowej obrony.

Rozdział 4
Skarga do sądu

Art. 194. 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postę-
powania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia 
skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie sta-
nowią inaczej.

Art. 195. 

1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego 
dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiają-
cego.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postę-
powania odwoławczego sądowi właściwemu w termi-
nie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skar-
gę może wnieść także Prezes Urzędu. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się 
odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 196. 

1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewi-
dzianym dla pisma procesowego oraz zawierać ozna-
czenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzu-
tów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub 
w części.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

Art. 197. 

1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wnie-
sioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych 
przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie 
uzupełniła w terminie.

2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności proce-
sowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca 
termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane 
na posiedzeniu niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się 
do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 
uchybienia terminowi.

Art. 198.  

1. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi 
do sądu.

2. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. 
W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskar-
żone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty spra-
wy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 
Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

3. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi pod-
stawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok 
lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub 
umarza postępowanie.

4. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były 
przedmiotem protestu.

5. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do 
jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści 
orzeczenia sąd uwzględnia także koszty poniesione 
przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

6. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. 
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do czyn-
ności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje 
się odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-
go.

Dział VII
Odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów ustawy

Art. 199. 

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiają-
cych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 5 i 6.
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Art. 200. 

1. Zamawiający, który:

1) udziela zamówienia:
a) z naruszeniem przepisów ustawy określa-

jących przesłanki stosowania poszczegól-
nych trybów udzielenia zamówienia,

b) bez wymaganego ogłoszenia,

c) bez stosowania ustawy,
2) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówie-

nia z naruszeniem przepisów ustawy określają-
cych przesłanki unieważnienia,

3) dokonuje czynności przewidzianych w ustawie 
bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu lub naru-
sza przepisy ustawy dotyczące obowiązku prze-
kazania zawiadomienia Prezesowi Urzędu,

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z narusze-
niem przepisów ustawy

– podlega karze pieniężnej.
2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:

1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczci-
wą konkurencję,

2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który 
utrudnia uczciwą konkurencję,

3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 
z naruszeniem zasady jawności,

4) nie przestrzega terminów określonych w usta-
wie,

5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udziele-
nie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy 
określających przesłanki wykluczenia,

6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy 
określających przesłanki odrzucenia oferty,

7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naru-
szeniem przepisów ustawy

– jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowa-
nia o udzielenie zamówienia.

Art. 201. 

1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, 
ustala się w zależności od wartości zamówienia.

2. Jeżeli wartość zamówienia:
1) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – kara pie-
niężna wynosi 3.000 zł;

2) jest równa kwocie lub przekracza kwoty określo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, a jest mniejsza niż 10.000.000 euro dla 
dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla 

robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 
30.000 zł;

3) jest równa lub przekracza wyrażoną w zło-
tych równowartość kwoty 10.000.000 euro dla 
dostaw lub usług oraz 20.000.000 euro dla 
robót budowlanych – kara pieniężna wynosi 
150.000 złotych.

Art. 202. 

1. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decy-
zji administracyjnej.

2. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać 
klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Art. 203. 

1. Środki z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu 
państwa.

2. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pie-
niężnym.

DZIAŁ VIII
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 204–219. 

(pominięte).

DZIAŁ IX
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220–226.

(pominięte).

Art. 227. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłosze-
nia, z wyjątkiem:

1) art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi 
Ofi cjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 
ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 
2, art. 49 ust. 3,
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3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przeka-
zywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich,

4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, 
art. 92 w zakresie dotyczącym zawiadamiania 
o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 
2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116 ust. 2, 
art. 118 ust. 4,

5) art. 128 w zakresie dotyczącym przekazywania 
okresowego ogłoszenia informacyjnego Urzę-
dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europej-
skich,

6) art. 132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, 
art. 135,

7) art. 146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym nie-
dopełnienia obowiązku przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Ofi cjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich,

8) art. 154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji 
Europejskiej rocznego sprawozdania o funkcjo-
nowaniu systemu zamówień,

9) art. 167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178
– które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.
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DZIAŁ I
Przepisy wstępne

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu 
kontroli działalności administracji publicznej oraz w in-
nych sprawach, do których jego przepisy stosuje się 
z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministra-
cyjne).

Art. 2. 
Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powo-
łane są sądy administracyjne.

Art. 3. 

§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalno-
ści administracji publicznej i stosują środki określone 
w ustawie.

§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez 
sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach 
skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu admi-

nistracyjnym, na które służy zażalenie albo koń-
czące postępowanie, a także na postanowienia 
rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzeku-
cyjnym i zabezpieczającym, na które służy zaża-
lenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności 
z zakresu administracji publicznej dotyczące 
uprawnień lub obowiązków wynikających z prze-
pisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatko-
wego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek sa-
morządu terytorialnego i terenowych organów 
administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialne-
go i ich związków, inne niż określone w pkt 5, po-
dejmowane w sprawach z zakresu administracji 
publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jedno-
stek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określo-
nych w pkt 1-4a.

§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, 
w których przepisy ustaw szczególnych przewidują są-
dową kontrolę, i stosują środki określone w tych prze-
pisach.

Art. 4. 
Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość mię-
dzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między 
samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna 
ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne 
między organami tych jednostek a organami administracji 
rządowej.

Art. 5. 
Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:

1) wynikających z nadrzędności i podległości orga-
nizacyjnej w stosunkach między organami admi-
nistracji publicznej;

2) wynikających z podległości służbowej między 
przełożonymi i podwładnymi;

3) odmowy mianowania na stanowiska lub powoła-
nia do pełnienia funkcji w organach administracji 
publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub 
powołania wynika z przepisów prawa;

4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz 
wydanych cudzoziemcowi będącemu członkiem 
rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, państwa członkowskiego Europej-

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.)
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skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1043);

5) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach 
małego ruchu granicznego wydawanych przez 
konsulów.

Art. 6. 
Sąd administracyjny powinien udzielać stronom występu-
jącym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego po-
trzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz 
pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach 
zaniedbań.

Art. 7. 
Sąd administracyjny powinien podejmować czynności zmie-
rzające do szybkiego załatwienia sprawy i dążyć do jej roz-
strzygnięcia na pierwszym posiedzeniu.

Art. 8. 
Prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wziąć 
udział w każdym toczącym się postępowaniu, a także wnieść 
skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowie-
nie postępowania, jeżeli według ich oceny wymagają tego 
ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela. 
W takim przypadku przysługują im prawa strony.

Art. 9. 

Organizacja społeczna, w zakresie swojej działalności sta-
tutowej, może brać udział w postępowaniu w przypadkach 
określonych w niniejszej ustawie.

Art. 10. 
Rozpoznanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej.

Art. 11. 
Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomoc-
nego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa 
wiążą sąd administracyjny.

Art. 12. 
Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie, rozumie się 
przez to również uczestnika postępowania.

Rozdział 2
Właściwość wojewódzkich sądów 

administracyjnych

Art. 13. 
§ 1. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszyst-

kie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, 
dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

§ 2. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd 
administracyjny, na którego obszarze właściwości ma 
siedzibę organ administracji publicznej, którego dzia-
łalność została zaskarżona.

§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozpo-
rządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi 
administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego 
rodzaju należących do właściwości innego wojewódz-
kiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego 
względy celowości.

Art. 14. 

Wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesie-
nia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępo-
wania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku 
sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozdział 3
Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

Art. 15. 

§ 1. Naczelny Sąd Administracyjny:
1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wo-

jewódzkich sądów administracyjnych, stosownie 
do przepisów ustawy;

2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie 
przepisów prawnych, których stosowanie wywo-
łało rozbieżności w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych;

3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie 
zagadnień prawnych budzących poważne wąt-
pliwości w konkretnej sprawie sądowoadministra-
cyjnej;

4) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4;
5) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości 

Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy 
odrębnych ustaw.

§ 2. Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4, 
oraz do rozpoznawania innych spraw należących do 
właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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na mocy odrębnych ustaw stosuje się odpowiednio 
przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem 
administracyjnym. Spory, o których mowa w art. 4, 
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na wniosek 
postanowieniem przez wskazanie organu właściwego 
do rozpoznania sprawy.

Rozdział 4
Skład sądu

Art. 16. 
§ 1. Sąd administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów, 

z zastrzeżeniem § 2 i 3, chyba że ustawa stanowi ina-
czej.

§ 2. Sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka 
w składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stano-
wi inaczej.

§ 3. Zarządzenia poza rozprawą wydaje przewodniczący.

Art. 17. 
§ 1. Wyznaczanie składu orzekającego do rozpoznania 

sprawy na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym 
określają regulaminy wewnętrznego urzędowania są-
dów administracyjnych, wydane na podstawie odręb-
nej ustawy.

§ 2. Zmiana składu orzekającego może nastąpić jedynie 
z przyczyn losowych albo gdy sędzia nie może uczest-
niczyć w składzie orzekającym z powodu przeszkód 
prawnych.

Rozdział 5
Wyłączenie sędziego

Art. 18. 

§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w spra-
wach:
1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich 

w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy od-
działuje na jego prawa lub obowiązki;

2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych 
w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego 
stopnia i powinowatych bocznych do drugiego 
stopnia;

3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli;

4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem 
jednej ze stron;

5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jed-
nej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane 
ze sprawą;

6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego 
orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu 
prawnego z jego udziałem sporządzonego lub 
przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, 
w których występował jako prokurator;

7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy 
w organach administracji publicznej.

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasad-
niającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub 
kurateli.

§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia obję-
tego skargą o wznowienie postępowania, nie może 
orzekać co do tej skargi.

§ 4. Sędzia, który orzekał w postępowaniu sądowym 
w sprawie skargi na decyzję, nie może orzekać w po-
stępowaniu sądowym dotyczącym tej samej sprawy po 
wznowieniu postępowania administracyjnego.

Art. 19.  
Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wy-
łącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, je-
żeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej 
sprawie.

Art. 20. 
§ 1. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na 

piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, 
w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przy-
czyny wyłączenia.

§ 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna upraw-
dopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopie-
ro później powstała lub stała się jej znana.

§ 3. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia 
może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki.

Art. 21. 
Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej pod-
stawie swojego wyłączenia i wstrzymać się od udziału 
w sprawie.

Art. 22. 
§ 1. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyj-

ny, w którym sprawa się toczy.
§ 2. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów, 

na posiedzeniu niejawnym, po złożeniu wyjaśnienia 
przez sędziego, którego wniosek dotyczy.
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§ 3. W razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w § 1, 
nie może podjąć postanowienia z powodu braku dosta-
tecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny 
wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku.

Art. 23. 
W przypadku zgłoszenia w złej wierze wniosku o wyłącze-
nie sędziego sąd administracyjny, oddalając wniosek, może 
skazać zgłaszającego wniosek na grzywnę do wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 
przepisów.

Art. 24. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do 
wyłączenia protokolanta, referendarza sądowego, asesora 
sądowego oraz prokuratora.

DZIAŁ II
Strony

Rozdział 1
Zdolność sądowa i procesowa

Art. 25. 
§ 1. Osoba fi zyczna i osoba prawna ma zdolność wystę-

powania przed sądem administracyjnym jako strona 
(zdolność sądowa).

§ 2. Zdolność sądową mają także państwowe i samorządo-
we jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające 
osobowości prawnej.

§ 3. Zdolność sądową mają także inne jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli 
przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na 
te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień 
lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także 
stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku 
wynikających z przepisów prawa.

§ 4. Zdolność sądową mają ponadto organizacje społecz-
ne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w za-
kresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczą-
cych interesów prawnych innych osób.

Art. 26.

§ 1. Zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach 
sądowoadministracyjnych (zdolność procesową) 

mają osoby fi zyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz organizacje 
społeczne i jednostki organizacyjne, o których mowa 
w art. 25.

§ 2. Osoba fi zyczna ograniczona w zdolności do czynności 
prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu 
w sprawach wynikających z czynności prawnych, któ-
rych może dokonywać samodzielnie.

Art. 27. 
Osoba fi zyczna niemająca zdolności do czynności w postę-
powaniu może je podejmować tylko przez swojego przed-
stawiciela ustawowego.

Art. 28. 
§ 1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające 

zdolność sądową dokonują czynności w postępowa-
niu przez organy albo osoby uprawnione do działania 
w ich imieniu.

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępo-
waniu organ jednostki organizacyjnej, z której działal-
nością wiąże się postępowanie, lub organ jednostki 
nadrzędnej.

Art. 29. 
Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których 
mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umoco-
wanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowa-
niu.

Art. 30. 
Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma 
przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niema-
jącej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na 
wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona 
ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność niecierpią-
cą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedze-
niu niejawnym.

Art. 31. 
§ 1. Jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub proce-

sowej albo w składzie właściwych organów dają się 
uzupełnić, sąd wyznaczy odpowiedni termin. W przy-
padkach, w których ustanowienie przedstawiciela 
ustawowego powinno nastąpić z urzędu, sąd zwraca 
się do właściwego sądu opiekuńczego.

§ 2. Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności 
stronę niemającą zdolności sądowej lub proceso-
wej albo osobę niemającą należytego ustawowego 
umocowania, z zastrzeżeniem, że przed upływem 
wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, 



—  269  — 

a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego 
osobę.

§ 3. Jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić albo 
nie zostały one w wyznaczonym terminie uzupełnione, 
sąd zniesie postępowanie, w zakresie w jakim jest ono 
dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowied-
nie postanowienie.

Rozdział 2
Strony i uczestnicy postępowania

Art. 32. 
W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej strona-
mi są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczyn-
ność jest przedmiotem skargi.

Art. 33. 

§ 1. Osoba, która brała udział w postępowaniu administra-
cyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania 
sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczest-
nikiem tego postępowania na prawach strony.

§ 2. Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również 
osoba, która nie brała udziału w postępowaniu admi-
nistracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy 
jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, 
o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, 
jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalno-
ści. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do 
udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Rozdział 3
Pełnomocnicy

Art. 34. 
Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą dzia-
łać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Art. 35.

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca 
prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postę-
powania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo 
lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną 
w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli 
przewidują to przepisy szczególne.

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, 
w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może 
być również pracownik tej jednostki albo jej organu 

nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych i sa-
morządowych jednostek organizacyjnych nieposiada-
jących osobowości prawnej.

§ 3. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świad-
czący na podstawie odrębnych przepisów pomoc 
prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jed-
nostce organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa 
procesowego - w imieniu podmiotu, któremu świadczą 
pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, je-
żeli zostały do tego upoważnione przez ten podmiot.

Art. 36. 
Pełnomocnictwo może być:

1) ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami ad-
ministracyjnymi;

2) do prowadzenia poszczególnych spraw;

3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Art. 37. 

§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czyn-
ności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomoc-
nictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis 
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, doradca po-
datkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytel-
nić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może 
w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadcze-
nia podpisu strony.

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone 
ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożo-
ne przez stronę i wciągnięte do protokołu.

§ 3.  (uchylony).

Art. 38. 
Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pełno-
mocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem 
przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Art. 39. 
Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczegól-
nych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności 
w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wzno-
wienie postępowania i postępowania wywołane-
go jej wniesieniem;

2) udzielenia dalszego pełnomocnictwa na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach;

3) cofnięcia skargi w całości lub w części, jeżeli 
czynności te nie zostały wyłączone w danym peł-
nomocnictwie;

4) odbioru kosztów postępowania.
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Art. 40. 
Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż peł-
nomocnictwo, o którym mowa w art. 36, ocenia się według 
treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.

Art. 41. 
Mocodawca stawający jednocześnie z pełnomocnikiem 
może niezwłocznie prostować lub odwoływać oświadczenia 
pełnomocnika.

Art. 42. 
§ 1. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę 

odnosi skutek prawny w stosunku do sądu od dnia 
zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do strony 
przeciwnej i innych uczestników - od dnia doręczenia 
im tego zawiadomienia przez sąd.

§ 2. Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział peł-
nomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę 
jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca 
zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełno-
mocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za 
mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to ko-
nieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzyst-
nych skutków prawnych.

Art. 43. 
W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności są-
dowej pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik 
procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowa-
nia.

Art. 44. 

§ 1. Sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej 
czynności osobę niemogącą przedstawić pełnomoc-
nictwa.

§ 2. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego 
osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je zło-
żyć albo przedstawić zatwierdzenie swojej czynności 
przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd 
pominie czynności procesowe tej osoby.

DZIAŁ III
Postępowanie przed wojewódzkim 

sądem administracyjnym

Rozdział 1
Pisma w postępowaniu sądowym

Art. 45. 

Pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje 
wnioski i oświadczenia stron.

Art. 46. 

§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, 

imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawi-
cieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowe-

go lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, 

powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca za-
mieszkania, a w razie jego braku – adresu do dorę-
czeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawo-
wych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma 
zaś dalsze – sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli 
pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył 
pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pi-
smo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem 
przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Art. 47. 
§ 1. Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i od-

pisy załączników dla doręczenia ich stronom, a po-
nadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników 
w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika 
do akt sądowych.

§ 2. Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytel-
nione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty 
elektronicznej.

Art. 48. 
Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana 
jest na żądanie sądu złożyć oryginał dokumentu w sądzie 
jeszcze przed rozprawą.

Art. 49. 

§ 1. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego 
biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, 
przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub 
poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem po-
zostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.
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§ 2. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma 
w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie 
pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje 
zażalenie.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywo-
łuje skutki od dnia jego wniesienia.

Rozdział 2
Skarga

Art. 50. 
§ 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma 

w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Oby-
watelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej 
statutowej działalności, w sprawach dotyczących inte-
resów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w po-
stępowaniu administracyjnym.

§ 2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny 
podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesie-
nia skargi.

Art. 51. 

Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej 
sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi 
dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub 
czynności albo bezczynności organu.

Art. 52.

 § 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków za-
skarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postę-
powaniu przed organem właściwym w sprawie, chy-
ba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozu-
mieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden 
środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany 
w ustawie.

§ 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia 
w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty 
lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, 
można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie wła-
ściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, 
w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowie-
dzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do 
usunięcia naruszenia prawa.

§ 4. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewidu-
je środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmio-
tem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed 

wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie wła-
ściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, 
o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania.

Art. 53. 

§ 1. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia do-
ręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, 
skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia 
doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił od-
powiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni 
od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia 
prawa.

§ 3. Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą 
wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia do-
ręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidual-
nej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu 
miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia in-
nej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin 
ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty 
prawa miejscowego organów jednostek samorządu 
terytorialnego i terenowych organów administracji rzą-
dowej.

Art. 54. 
§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za po-

średnictwem organu, którego działanie lub bezczyn-
ność są przedmiotem skargi.

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę są-
dowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 
w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

§ 3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, 
może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skar-
gę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Art. 55. 
§ 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których 

mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może 
orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości 
określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wy-
dane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wy-
mierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego 
rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu 
skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony 
w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków, 
o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzeka-
jący lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do 
rozpatrywania petycji, skarg i wniosków.
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Art. 56. 
W razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępo-
wania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwier-
dzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, 
postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Art. 57. 
§ 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma 

w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, 

innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania lub bez-

czynności skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawne-

go.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą 

być wniesione w jednym piśmie.
§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden 

akt lub czynność albo bezczynność, przewodniczący 
zarządza rozdzielenie tych skarg.

Art. 58. 

§ 1. Sąd odrzuca skargę:
1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu ad-

ministracyjnego;
2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie 

braków formalnych skargi;
4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samy-

mi stronami jest w toku lub została już prawomoc-
nie osądzona;

5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej 
albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, 
a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy 
albo jeżeli w składzie organów jednostki organi-
zacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki 
uniemożliwiające jej działanie;

6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest nie-
dopuszczalne.

§ 2. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron 
albo zdolności procesowej skarżącego i niedziałania 
przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie or-
ganów jednostki organizacyjnej będącej skarżącym, 
uniemożliwiającego jego działanie, sąd odrzuci skargę 
dopiero wówczas, gdy brak nie zostanie uzupełniony.

§ 3. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie 
skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. Sąd nie może odrzucić skargi z powodu, o którym 
mowa w § 1 pkt 1, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny 
uznał się za niewłaściwy.

Art. 59. 

§ 1. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd 
administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaści-
wość, przekaże sprawę właściwemu sądowi admini-
stracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na 
posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związa-
ny postanowieniem o przekazanie sprawy. Nie dotyczy 
to przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Admini-
stracyjnemu.

§ 3. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozosta-
ją w mocy.

Art. 60. 
Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. 
Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, 
jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby 
utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą 
nieważności.

Art. 61. 
§ 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub 

czynności.

§ 2. W razie wniesienia skargi:
1) na decyzję lub postanowienie – organ, któ-

ry wydał decyzję lub postanowienie, może 
wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżą-
cego, ich wykonanie w całości lub w części, 
chyba że zachodzą przesłanki, od których 
w postępowaniu administracyjnym uzależ-
nione jest nadanie decyzji lub postanowieniu 
rygoru natychmiastowej wykonalności albo, 
gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie 
ich wykonania;

2) na inne akty lub czynności z zakresu administracji 
publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków 
wynikających z przepisów prawa – właściwy or-
gan może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, 
wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w cało-
ści lub w części;

3) na uchwały organów jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków oraz na akty te-
renowych organów administracji rządowej – 
właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek 
skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub 
aktu w całości lub w części, z wyjątkiem prze-
pisów prawa miejscowego, które weszły w ży-
cie.

§ 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek 
skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu 
wykonania w całości lub w części aktu lub czyn-
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ności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi nie-
bezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub 
spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, 
z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które 
weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wy-
łącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzy-
mania wykonania aktu lub czynności przez organ 
nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. 
Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we 
wszystkich postępowaniach prowadzonych w grani-
cach tej samej sprawy.

§ 4. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czyn-
ności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić 
lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczno-
ści.

§ 5. Postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może 
wydać na posiedzeniu niejawnym.

§ 6. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada 
w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego po-
stępowanie w pierwszej instancji.

Art. 62.
Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia:

1) zarządza skompletowanie akt niezbędnych do 
rozpoznania sprawy, a w razie potrzeby także in-
nych dowodów;

2) wskazuje skład sędziowski orzekający w spra-
wie, wyznaczony w sposób, o którym mowa 
w art. 17;

3) wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub roz-
prawy, w którym sprawa ma być rozpoznana.

Rozdział 3
Wniosek o wszczęcie postępowania

Art. 63. 

Jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczy-
na się na wniosek.

Art. 64. 

§ 1. Wniosek składa się bezpośrednio do sądu.
§ 2. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pi-

sma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać 
określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz 
oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wy-
magania określone w przepisach szczególnych.

§ 3. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skar-
dze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Rozdział 4
Doręczenia

Art. 65. 
§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich 

pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd 
osoby lub organy.

§ 2. Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez 
pocztę stosuje się tryb doręczania pism sądowych 
w postępowaniu cywilnym.

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem 
telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku 
dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji da-
nych.

Art. 66. 
§ 1. W toku sprawy adwokaci i radcy prawni mogą dorę-

czać sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwier-
dzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez 
wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie 
sądu.

Art. 67. 
§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fi zyczna, doręczenia dokonuje 

się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności proceso-
wej - jej przedstawicielowi ustawowemu.

§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla 
osoby prawnej, jak również dla jednostki organizacyj-
nej nieposiadającej osobowości prawnej, doręcza się 
organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed 
sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do od-
bioru pism.

§ 3. Pisma w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców 
i wspólników spółek handlowych, wpisanych do reje-
stru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, 
doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że 
strona wskazała inny adres dla doręczeń.

§ 4. W razie niemożności doręczenia w sposób określony 
w § 3, stosuje się odpowiednio art. 70 § 2.

§ 5. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważ-
nioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, do-
ręczenia należy dokonać tym osobom.

Art. 68. 

§ 1. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze noc-
nej, doręczeń można dokonywać tylko w wyjątkowych 
przypadkach, za uprzednim zarządzeniem prezesa 
sądu.
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§ 2. Za porę nocną uważa się czas od godziny dwudziestej 
pierwszej do godziny siódmej.

Art. 69. 
Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub 
tam, gdzie się adresata zastanie.

Art. 70. 
§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawia-

damiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, 
adresu do doręczeń lub siedziby.

§ 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozo-
stawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, 
chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyż-
szym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd 
powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręcze-
niu.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do doręczenia skargi 
o wznowienie postępowania.

Art. 71.
§ 1. Doręczenia żołnierzom zasadniczej służby wojskowej 

dokonuje się za pośrednictwem dowódcy jednostki 
wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

§ 2. Doręczenia osobom pozbawionym wolności dokonuje 
się za pośrednictwem administracji odpowiedniego za-
kładu.

Art. 72. 
Jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, 
może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go 
nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie 
mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania 
mu pisma.

Art. 73.  
§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób 

przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres 
czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie 
gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia okre-
ślonego w § 2.

§ 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją 
o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej 
albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia 
pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w od-
dawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest moż-
liwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu 
wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura 
lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje 
swoje czynności zawodowe.

§ 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym 
mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie 
o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym 
niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia 
o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzę-
dzie gminy.

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostat-
niego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Art. 74. 

§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, zwraca się 
je sądowi z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą 
odmowy. Pismo wraz z adnotacją dołącza się do akt 
sprawy.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uznaje się, że pi-
smo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia 
przez adresata.

Art. 75.

Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia doręcza się 
w odpisach.

Art. 76. 
§ 1. Pełnomocnikowi kilku osób doręcza się jeden egzem-

plarz pisma i załączników.
§ 2. Uprawnionemu przez kilku uczestników postępo-

wania do odbioru pism w postępowaniu sądowym 
doręcza się po jednym egzemplarzu dla każdego 
uczestnika.

§ 3.  Jeżeli jest kilku pełnomocników jednej strony, sąd do-
ręcza pismo tylko jednemu z nich.

Art. 77.
§ 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę wła-

snoręcznym podpisem. Jeżeli tego nie może lub nie 
chce uczynić, doręczający sam oznacza datę doręcze-
nia oraz przyczyny braku podpisu.

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru spo-
sób doręczenia, a na doręczonym piśmie zaznacza 
dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim pod-
pisem.

Art. 78. 

Jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być 
doręczona skarga lub inne pismo w postępowaniu sądowym 
albo orzeczenie wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej 
praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo 
jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk 
kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej 
przez sąd orzekający.
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Art. 79.

§ 1. Sąd ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdo-
podobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

§ 2. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi pu-
blicznie w budynku sądowym i urzędzie właściwej 
gminy, w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za 
potrzebne, także w prasie.

§ 3. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje 
się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność 
doręczenia od upływu oznaczonego terminu od dnia 
wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Art. 80. 
Przepisy o doręczeniu stronie, której miejsce pobytu nie jest 
znane, i ustanowieniu dla niej kuratora stosuje się również 
do jednostek organizacyjnych, które nie mają organów albo 
których organy są nieznane z siedziby.

Art. 81.

Gdy okaże się, że żądanie ustanowienia kuratora lub wywie-
szenia pisma nie było uzasadnione, sąd zarządzi doręcze-
nie pisma w sposób właściwy, a w miarę potrzeby zniesie 
na wniosek strony zainteresowanej postępowanie przepro-
wadzone z udziałem kuratora lub po wywieszeniu pisma 
w budynku sądowym.

Rozdział 5
Terminy

Art. 82. 
Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczą-
cego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym 
przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy ustawa 
przewiduje doręczenie z urzędu – od jego doręczenia.

Art. 83. 
§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilne-

go, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień ter-
minu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wol-
nych od pracy.

§ 3. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub 
w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne 
z wniesieniem go do sądu.

§ 4. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w do-
wództwie jednostki wojskowej albo przez osobę po-
zbawioną wolności w administracji zakładu karnego 

oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego 
u kapitana statku.

Art. 84. 

Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć 
termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony 
przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na 
wniosek strony.

Rozdział 6
Uchybienie i przywrócenie terminu

Art. 85. 
Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę 
po upływie terminu jest bezskuteczna.

Art. 86. 

§ 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w po-
stępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wnio-
sek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie 
o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywróce-
nia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli 
uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych 
skutków w zakresie postępowania sądowego.

§ 3. Na postanowienie o przywróceniu terminu albo o od-
mowie jego przywrócenia przysługuje zażalenie.

Art. 87. 
§ 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się 

do sądu, w którym czynność miała być dokonana, 
w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchy-
bienia terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności 
wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi 
wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie 
lub bezczynność są przedmiotem skargi.

§ 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać 
czynności, której nie dokonała w terminie.

§ 5. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przy-
wrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wy-
jątkowych.

Art. 88. 
Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek 
o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejaw-
nym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
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Art. 89. 
Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymu-
je postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd 
może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postę-
powanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może 
być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględ-
nienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpo-
znania sprawy.

Rozdział 7
Posiedzenia sądowe

Art. 90. 
§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posie-

dzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje 
sprawy na rozprawie.

§ 2. Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne 
i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa 
podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Art. 91. 

§ 1. Posiedzenia sądowe wyznacza przewodniczący 
z urzędu, ilekroć wymaga tego stan sprawy.

§ 2. O posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony na 
piśmie lub przez ogłoszenie podczas posiedzenia. 
Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy 
zawsze doręczyć zawiadomienie na następne po-
siedzenie. Zawiadomienie powinno być doręczone 
co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. 
W przypadkach pilnych termin ten może być skró-
cony do trzech dni.

§ 3. Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia sprawy 
zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobi-
ście albo przez pełnomocnika.

Art. 92. 

§ 1. Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem pro-
kuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli 
wnieśli skargę albo gdy zgłosili swój udział w postępo-
waniu przed sądem.

§ 2. Nieobecność prokuratora lub Rzecznika Praw Oby-
watelskich na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania 
sprawy przez sąd.

Art. 93. 

W zawiadomieniu o posiedzeniu oznacza się:
1) imię, nazwisko albo nazwę i siedzibę zawiada-

mianego oraz adres zawiadamianego;

2) sąd oraz miejsce i czas posiedzenia;
3) skarżącego oraz przedmiot sprawy;
4) cel posiedzenia;

5) skutki niestawiennictwa.

Art. 94. 
Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, 
a poza tym budynkiem tylko wówczas, z zachowaniem wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa, gdy czynności sądo-
we muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie 
posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowa-
dzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędze-
nia kosztów.

Art. 95. 
Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza 
stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. 
Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwa-
ne.

Art. 96.
§ 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia 

lub części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne 
rozpoznanie sprawy zagraża moralności, bezpieczeń-
stwu państwa lub porządkowi publicznemu, a także 
gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą 
państwową lub służbową.

§ 2. Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia 
przy drzwiach zamkniętych, jeżeli wymaga tego ochro-
na życia prywatnego strony lub inny ważny interes pry-
watny. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa 
się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym 
przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

Art. 97. 
§ 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach 

zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, ich 
przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator 
oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.

§ 2. Ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie 
w sprawie odbywa się publicznie.

Art. 98. 

§ 1. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedze-
nia, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zada-
wania pytań i ogłasza orzeczenia.

§ 2. Przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawia-
jący go nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli 
uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne.
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Art. 99. 
Sąd nawet na zgodny wniosek stron może odroczyć posie-
dzenie tylko z ważnej przyczyny.

Art. 100. 
§ 1. Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kie-

runkiem przewodniczącego spisuje protokół.
§ 2. Z posiedzenia niejawnego sporządza się notatkę urzę-

dową, jeżeli nie wydano orzeczenia.

Art. 101. 

§ 1. Protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, 

imiona i nazwiska sędziów, protokolanta, proku-
ratora, stron, jak również obecnych na posiedze-
niu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników 
oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do jawno-
ści;

2) przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski 
i twierdzenia stron, wymienienie zarządzeń i orze-
czeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdze-
nie, czy zostały ogłoszone; jeżeli sporządzenie 
odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, 
wystarcza zamieszczenie w protokole treści sa-
mego rozstrzygnięcia; zamiast podania wniosków 
i twierdzeń można w protokole powołać się na 
pisma przygotowawcze;

3) czynności stron mające znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy.

§ 2. Protokół podpisują przewodniczący i protokolant.

Art. 102. 

Przebieg czynności protokołowanych może być ponadto 
utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej, o czym należy 
przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby 
uczestniczące w czynności.

Art. 103. 
Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia pro-
tokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż 
w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego 
sporządzono protokół. Od zarządzenia przewodniczącego 
strony mogą odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni od 
doręczenia im zarządzenia.

Art. 104. 
W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnie-
nia i sprostowania wniosków i oświadczeń można za-
mieścić w załączniku do protokołu. Gdy stronę zastę-
puje adwokat lub radca prawny, przewodniczący może 

zażądać złożenia takiego załącznika w wyznaczonym 
terminie.

Art. 105. 
Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na 
najbliższym posiedzeniu, zwrócić uwagę sądu na uchybie-
nia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrze-
żenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, 
nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia 
w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy 
postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod 
rozwagę z urzędu, albo gdy strona uprawdopodobni, iż nie 
zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Art. 106. 
§ 1. Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od 

sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia na 
podstawie akt stan sprawy ze szczególnym uwzględ-
nieniem zarzutów skargi.

§ 2. Po złożeniu sprawozdania, strony – najpierw skarżący, 
a potem organ – zgłaszają ustnie swoje żądania i wnio-
ski oraz składają wyjaśnienia. Strony mogą ponadto 
wskazywać podstawy prawne i faktyczne swych żądań 
i wniosków. Przewodniczący udziela głosu pozostałym 
stronom według ustalonej przez siebie kolejności.

§ 3. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowa-
dzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest 
to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie 
spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania 
w sprawie.

§ 4. Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę na-
wet bez powołania się na nie przez strony.

§ 5. Do postępowania dowodowego, o którym mowa 
w § 3, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu po-
stępowania cywilnego.

Art. 107. 
Nieobecność stron lub ich pełnomocników na rozprawie nie 
wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 108.

W razie nieobecności strony lub jej pełnomocnika na roz-
prawie, przewodniczący lub wyznaczony przez niego sędzia 
sprawozdawca przedstawia ich wnioski, twierdzenia i dowo-
dy znajdujące się w aktach sprawy.

Art. 109. 

Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawi-
dłowość zawiadomienia którejkolwiek ze stron albo jeżeli 
nieobecność strony lub jej pełnomocnika jest wywołana 
nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi prze-



—  278  — 

szkodą, której nie można przezwyciężyć, chyba że strona 
lub jej pełnomocnik wnieśli o rozpoznanie sprawy w ich nie-
obecności.

Art. 110. 
Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd postanowi zawiado-
mić o toczącym się postępowaniu sądowym osoby, które 
dotychczas nie brały udziału w sprawie w charakterze 
stron.

Art. 111. 
§ 1. Sąd zarządza połączenie kilku oddzielnych spraw to-

czących się przed nim w celu ich łącznego rozpozna-
nia lub także rozstrzygnięcia, jeżeli mogły być objęte 
jedną skargą.

§ 2. Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych 
spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego 
rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli pozostają 
one ze sobą w związku.

Art. 112. 
W razie uchylania się organu od zastosowania się do posta-
nowienia sądu podjętego w toku postępowania i w związku 
z rozpoznaniem sprawy, sąd może orzec o wymierzeniu 
organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Przepisy art. 55 § 1 i 3 stosuje się.

Art. 113. 
§ 1. Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy sąd uzna spra-

wę za dostatecznie wyjaśnioną.
§ 2. Można zamknąć rozprawę również w przypadku, gdy 

ma być przeprowadzony jeszcze uzupełniający dowód 
z dokumentów znanych stronom, a przeprowadzenie 
rozprawy co do tego dowodu sąd uzna za zbyteczne.

Art. 114.

Od orzeczeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy 
strony mogą odwołać się, do czasu zamknięcia rozprawy, 
do sądu orzekającego.

Rozdział 8
Postępowanie mediacyjne i uproszczone

Art. 115. 
§ 1. Na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed 

wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone 
postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyja-
śnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i praw-

nych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do 
sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego 
prawa.

§ 2. Postępowanie mediacyjne może być prowadzone 
mimo braku wniosku stron o przeprowadzenie takiego 
postępowania.

Art. 116. 

§ 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub refe-
rendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego 
wydziału.

§ 2. Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron.
§ 3. Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się 

protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, 
a w szczególności dokonane przez strony ustalenia 
co do sposobu załatwienia sprawy. Protokół pod-
pisuje prowadzący postępowanie mediacyjne oraz 
strony.

Art. 117. 

§ 1. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu 
mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt 
albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie 
do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości 
i kompetencji.

§ 2. Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu zała-
twienia sprawy, podlega ona rozpoznaniu przez sąd.

Art. 118.

§ 1. Na akt wydany na podstawie ustaleń, o których mowa 
w art. 117 § 1, można wnieść skargę do wojewódzkie-
go sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni 
od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia 
czynności. Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą 
wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której 
przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

§ 2. Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte 
na podstawie ustaleń, o których mowa w art. 117 § 1, 
nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie odda-
lona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której 
przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

Art. 119. 

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, je-
żeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nie-
ważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego lub w innych 
przepisach albo wydane zostały z naruszeniem 
prawa dającym podstawę do wznowienia postę-
powania;
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2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do 
rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna 
z pozostałych stron w terminie czternastu dni od 
zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda 
przeprowadzenia rozprawy.

Art. 120. 
W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posie-
dzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

Art. 121. 
Sprawa może być również rozpoznana w trybie uproszczo-
nym w przypadku, o którym mowa w art. 55 § 2.

Art. 122. 

Sąd rozpoznający sprawę w trybie uproszczonym może 
przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.

Rozdział 9
Zawieszenie i podjęcie postępowania

Art. 123. 
Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie za-
przestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.

Art. 124. 

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela 

ustawowego, utraty przez nich zdolności pro-
cesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej 
lub utraty przez przedstawiciela ustawowego 
charakteru takiego przedstawiciela, z zastrze-
żeniem § 3;

2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyj-
nej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwia-
jące jej działanie;

3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znaj-
duje się w miejscowości pozbawionej wskutek 
nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzi-
bą sądu;

4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte 
postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy 
przedmiotu wchodzącego w skład masy upadło-
ści;

5) w razie przedstawienia przez sąd w tym postę-
powaniu pytania prawnego Trybunałowi Konsty-
tucyjnemu;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 56.

§ 2. W przypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 i 4, zawie-
szenie ma skutek od dnia zdarzeń, które je spowo-
dowały. Zdarzenia te nie wstrzymują jednak wydania 
orzeczenia, jeżeli nastąpiły po zamknięciu rozprawy.

§ 3. Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, 
jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do 
praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłe-
go.

Art. 125. 

§ 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:
1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku 

innego toczącego się postępowania administra-
cyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego 
lub przed Trybunałem Konstytucyjnym;

2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w dro-
dze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć 
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadmini-
stracyjnej;

3) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu 
skarżącego lub niewykonania przez skarżącego 
innych zarządzeń nie można nadać sprawie dal-
szego biegu;

4) w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona 
działa przed sądem osobiście.

§ 2. Jeżeli postępowanie karne lub administracyjne nie 
jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od 
wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia po-
stępowania, w innych przypadkach może zwrócić się 
do właściwego organu.

Art. 126. 
Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wnio-
sek stron.

Art. 127. 
§ 1. W przypadku zawieszenia postępowania na zgodny 

wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dal-
szego biegu, zawieszenie wstrzymuje tylko bieg ter-
minów sądowych, które biegną dalej dopiero od dnia 
podjęcia postępowania.

§ 2. We wszystkich innych przypadkach zawieszenia żadne 
terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od począt-
ku od dnia podjęcia postępowania. Terminy sądowe 
należy w miarę potrzeby wyznaczyć na nowo.

§ 3. Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych 
czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu pod-
jęcie postępowania albo wstrzymanie wykonania aktu 
lub czynności. Czynności podejmowane przez strony, 
a nie dotyczące tych przedmiotów, wywołują skutki do-
piero od dnia podjęcia postępowania.
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Art. 128. 
§ 1. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, 

gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczegól-
ności:
1) w razie śmierci strony – od dnia zgłoszenia się 

lub wskazania następców prawnych zmarłego 
albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze 
kuratora spadku;

2) w razie utraty zdolności sądowej – od dnia ustale-
nia ogólnego następcy prawnego;

3) w razie braku przedstawiciela ustawowego – od 
dnia jego ustanowienia;

4) gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku in-
nego postępowania – od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd 
może jednak i przedtem, stosownie do okoliczno-
ści, podjąć dalsze postępowanie.

§ 2. Jeżeli w ciągu roku od daty postanowienia o zawie-
szeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną 
wskazani następcy prawni zmarłej strony, sąd może 
z urzędu zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie 
kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej 
został ustanowiony.

Art. 129. 
W razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron 
sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkol-
wiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od 
zawieszenia postępowania.

Art. 130. 

§ 1. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny 
wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych 
w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie po-
stępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech 
lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponad-
to sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia 
braku następcy prawnego strony, która utraciła 
zdolność sądową, a w każdym razie po upływie 
trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu 
z tej przyczyny.

§ 2. Umorzenie zawieszonego postępowania przed Na-
czelnym Sądem Administracyjnym powoduje uprawo-
mocnienie się orzeczenia wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego.

Art. 131. 
Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umo-
rzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejaw-
nym.

Rozdział 10
Orzeczenia sądowe

Art. 132. 
Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.

Art. 133. 

§ 1. Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na pod-
stawie akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obo-
wiązku, o którym mowa w art. 54 § 2. Wyrok może być 
wydany na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu 
uproszczonym albo jeżeli ustawa tak stanowi.

§ 2. Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.
§ 3. Rozprawa powinna być otwarta na nowo, jeżeli istotne 

okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu.

Art. 134. 

§ 1. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc 
jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz po-
wołaną podstawą prawną.

§ 2. Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżą-
cego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkują-
ce stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub 
czynności.

Art. 135. 
Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunię-
cia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności 
wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach 
prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, 
jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

Art. 136. 
Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed któ-
rymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wy-
danie wyroku.

Art. 137. 
§ 1. Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. 

Przebieg narady i głosowanie nad orzeczeniem jest 
tajne, a zwolnienie od zachowania w tym względzie 
tajemnicy, z zastrzeżeniem § 3, nie jest dopuszczalne. 
Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym 
zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami roz-
strzygnięcia oraz spisanie sentencji wyroku.

§ 2. Przewodniczący zbiera głosy sędziów, poczynając od 
najmłodszego stażem na stanowisku sędziego sądu 
administracyjnego, sam zaś głosuje ostatni. Spra-
wozdawca, jeżeli jest wyznaczony, głosuje pierwszy. 
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Wyrok zapada większością głosów. Sędzia, który przy 
głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy 
podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i obo-
wiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisa-
niem uzasadnienia. Zdanie odrębne może dotyczyć 
także samego uzasadnienia.

§ 3. Zgłoszenie zdania odrębnego podaje się do wiadomo-
ści, a jeżeli członek składu orzekającego, który zgłosił 
zdanie odrębne, wyraził na to zgodę, także jego nazwi-
sko.

§ 4. Sentencję wyroku podpisuje cały skład sądu.

Art. 138. 
Sentencja wyroku powinna zawierać: oznaczenie sądu, imio-
na i nazwiska sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli 
brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy 
i wydania wyroku, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, 
przedmiot zaskarżenia oraz rozstrzygnięcie sądu.

Art. 139. 
§ 1. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, 

na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie 
zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas 
do czternastu dni. W postanowieniu o odroczeniu sąd 
powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogło-
sić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy. Termin 
ten może być przedłużony tylko raz i co najwyżej o sie-
dem dni.

§ 2. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. 
Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Jeżeli 
ogłoszenie było odroczone, może go dokonać jedno-
osobowo przewodniczący lub jeden z sędziów składu 
orzekającego.

§ 3. Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie 
sentencji. W czasie ogłaszania wyroku wszyscy obec-
ni, z wyjątkiem sądu, stoją. Po ogłoszeniu sentencji 
przewodniczący lub sędzia sprawozdawca podaje ust-
nie zasadnicze powody rozstrzygnięcia, może jednak 
tego zaniechać, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy 
drzwiach zamkniętych.

§ 4. Odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu nie-
jawnym doręcza się stronom, jeżeli uzasadnienia wyro-
ku nie sporządza się z urzędu.

Art. 140. 
§ 1. Stronie działającej bez adwokata lub radcy prawne-

go, obecnej przy ogłoszeniu wyroku, przewodniczący 
udzieli wskazówek co do sposobu i terminów wniesie-
nia środka odwoławczego.

§ 2. Stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, 
która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna 

przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia 
od ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji 
z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka 
zaskarżenia.

§ 3. Jeżeli sąd doręcza odpis sentencji wyroku wyda-
nego na posiedzeniu niejawnym stronie działają-
cej bez adwokata lub radcy prawnego, poucza ją 
o terminie i sposobie wniesienia środka odwoław-
czego.

Art. 141. 
§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w ter-

minie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo 
podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedze-
niu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnie-
nie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony 
w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo 
doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wy-
roku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia 
zgłoszenia wniosku.

§ 3. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje 
postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe 
przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesio-
nych w skardze, stanowisk pozostałych stron, pod-
stawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. 
Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być 
ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uza-
sadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do 
dalszego postępowania.

Art. 142. 

§ 1. Odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzę-
du doręcza się każdej stronie.

§ 2. Jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na 
wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem dorę-
cza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek.

Art. 143. 
Uzasadnienie wyroku podpisują sędziowie, którzy brali 
udział w jego wydaniu. Jeżeli którykolwiek z sędziów nie 
może podpisać uzasadnienia, przewodniczący lub inny sę-
dzia składu orzekającego zaznacza na wyroku przyczynę 
braku podpisu.

Art. 144. 

Sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogło-
szenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejaw-
nym – od podpisania sentencji wyroku.
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Art. 145. 
§ 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowie-

nie:
1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo 

w części, jeżeli stwierdzi:
a) naruszenie prawa materialnego, które miało 

wpływ na wynik sprawy,
b) naruszenie prawa dające podstawę do 

wznowienia postępowania administracyjne-
go,

c) inne naruszenie przepisów postępowania, 
jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wy-
nik sprawy;

2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia 
w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny 
określone w art. 156 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego lub w innych przepisach;

3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia 
z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny 
określone w Kodeksie postępowania administra-
cyjnego lub w innych przepisach.

§ 2. W sprawach skarg na decyzje i postanowienia wydane 
w innym postępowaniu, niż uregulowane w Kodeksie 
postępowania administracyjnego i w przepisach o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy 
§ 1 stosuje się z uwzględnieniem przepisów regulu-
jących postępowanie, w którym wydano zaskarżoną 
decyzję lub postanowienie.

Art. 146.

§ 1.  Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, 
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten 
akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność 
czynności.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, sąd może w wy-
roku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające 
z przepisów prawa.

Art. 147. 
§ 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o któ-

rych mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność 
tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwier-
dza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli 
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważ-
ności.

§ 2. Rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, wydane 
na podstawie uchwały lub aktu, o których mowa w § 1, 
podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępo-
waniu administracyjnym albo w postępowaniu szcze-
gólnym.

Art. 148. 
Sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorial-
nego na akt nadzoru uchyla ten akt.

Art. 149.  

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów 
w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowią-
zuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub 
interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia 
albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających 
z przepisów prawa.

Art. 150. 

W sprawach skarg na akty i czynności niewymienione w art. 
145-148 sąd uwzględniając skargę uchyla lub stwierdza 
bezskuteczność aktu lub czynności.

Art. 151. 
W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala.

Art. 152. 

W razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy 
i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą 
być wykonane. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą upra-
womocnienia się wyroku.

Art. 153. 
Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania 
wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz 
organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem 
zaskarżenia.

Art. 154. 

§ 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skar-
gę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu 
po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważ-
ność aktu lub czynności strona, po uprzednim pi-
semnym wezwaniu właściwego organu do wykonania 
wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę 
w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organo-
wi grzywny.

§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może po-
nadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub 
obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz 
niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności 
jej stanu faktycznego i prawnego.

§ 3. Wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wnie-
sieniu skargi, o której mowa w § 1, nie stanowi pod-
stawy do umorzenia postępowania lub oddalenia 
skargi.
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§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania 
orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje 
od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeże-
li organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowa-
nia, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do 
sądu powszechnego.

§ 6. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wy-
sokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych prze-
pisów.

Art. 155. 
§ 1. W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania spra-

wy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności ma-
jących wpływ na ich powstanie, skład orzekający 
sądu może, w formie postanowienia, poinformować 
właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych 
uchybieniach.

§ 2. Organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest 
je rozpatrzyć i powiadomić w terminie trzydziestu dni 
sąd o zajętym stanowisku.

Art. 156. 

§ 1. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokład-
ności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczy-
wiste omyłki.

§ 2. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu 
niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmian-
kę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na 
udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być 
zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postano-
wienie o sprostowaniu.

§ 3. Jeżeli sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Ad-
ministracyjnym, Sąd ten może z urzędu sprostować 
wyrok pierwszej instancji.

Art. 157. 
§ 1. Strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia 

wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stro-
nie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupeł-
nienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi 
albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzecze-
nia, które według przepisów ustawy powinien był 
zamieścić z urzędu.

§ 2. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów 
sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wy-
roku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosz-
tów.

Art. 158. 
Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpli-
wości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie 
sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Art. 159. 
Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wy-
roku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka 
zaskarżenia.

Art. 160. 
Jeżeli ustawa niniejsza nie przewiduje wydania wyroku, sąd 
wydaje orzeczenie w formie postanowienia.

Art. 161. 
§ 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowa-

nia:
1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;
2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępo-

wania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków 
ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że 
udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu 
prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się 
bezprzedmiotowe.

§ 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania może za-
paść na posiedzeniu niejawnym.

Art. 162. 
Rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach niekończą-
cych postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach 
jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej 
sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie.

Art. 163. 
§ 1. Postanowienia ogłoszone na rozprawie sąd uzasad-

nia, gdy podlegają one zaskarżeniu i doręcza stro-
nom.

§ 2. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd 
doręcza z urzędu stronom. Gdy stronie przysługuje 
środek zaskarżenia, postanowienie należy doręczyć 
z uzasadnieniem. Doręczając postanowienie należy 
pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata 
lub radcy prawnego o dopuszczalności, terminie i spo-
sobie wniesienia środka zaskarżenia.
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§ 3. Uzasadnienie, o którym mowa w § 1 i 2, należy sporzą-
dzić w terminie siedmiu dni od dnia wydania postano-
wienia.

Art. 164. 
Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże od 
chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem; je-
żeli sąd postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania 
sentencji.

Art. 165. 
Postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą 
być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności spra-
wy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

Art. 166. 
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyro-
kach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 167. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do 
zarządzeń przewodniczącego.

Rozdział 11
Prawomocność orzeczeń

Art. 168. 

§ 1. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przy-
sługuje co do niego środek odwoławczy.

§ 2. Mimo niedopuszczalności odrębnego zaskarżenia nie 
stają się prawomocne postanowienia podlegające 
rozpoznaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny, gdy 
Sąd ten rozpoznaje sprawę, w której je wydano.

§ 3. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono 
prawomocne w części pozostałej z upływem terminu 
do zaskarżenia, chyba że Naczelny Sąd Administracyj-
ny może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części.

Art. 169. 
Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony 
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 286 § 1, wojewódz-
ki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym, a dopóki 
akta sprawy znajdują się w Naczelnym Sądzie Administra-
cyjnym - ten Sąd.

Art. 170. 
Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który 
je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, 

a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne 
osoby.

Art. 171. 

Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co 
do tego, co w związku ze skargą stanowiło przedmiot roz-
strzygnięcia.

Art. 172. 

Naczelny Sąd Administracyjny unieważnia prawomocne 
orzeczenie sądu administracyjnego wydane w sprawie, któ-
ra ze względu na osobę lub przedmiot nie podlegała orzecz-
nictwu sądu administracyjnego w chwili orzekania i odrzuca 
skargę, jeżeli orzeczenie to nie może być wzruszone w try-
bie przewidzianym w ustawie. Sąd orzeka na wniosek Pre-
zesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do rozpoznania 
wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o rozpoznaniu 
skargi kasacyjnej.

DZIAŁ IV
Środki odwoławcze

Rozdział 1
Skarga kasacyjna

Art. 173. 
§ 1. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelne-
go Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szcze-
gólny stanowi inaczej.

§ 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub 
Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpi-
su orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 174. 

Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podsta-
wach:

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego 
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybie-
nie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Art. 175. 
§ 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez ad-

wokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.
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§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną 
sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Proku-
ratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub 
doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, 
jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli 
skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw 
Obywatelskich.

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez:
1) doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków 

podatkowych;
2) rzecznika patentowego – w sprawach własności 

przemysłowej.

Art. 176. 
Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom 
przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskaza-
niem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przy-
toczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek 
o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu 
żądanego uchylenia lub zmiany.

Art. 177. 
§ 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał za-

skarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydzie-
stu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia 
z uzasadnieniem.

§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże 
również prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie proku-
rator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie 
trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić 
o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skar-
gę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia dorę-
czenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 178. 

Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu 
niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu 
lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę 
kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczo-
nym terminie.

Art. 179. 

Strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej, może wnieść 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego odpowiedź na 
skargę kasacyjną w terminie czternastu dni od doręczenia 
jej skargi kasacyjnej. Po upływie terminu na wniesienie 
odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi 
wnoszącemu skargę kasacyjną, wojewódzki sąd admini-
stracyjny niezwłocznie przedstawi skargę kasacyjną wraz 

z odpowiedzią i aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Admi-
nistracyjnemu.

Art. 180. 
Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym 
odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli ulegała ona odrzuceniu 
przez wojewódzki sąd administracyjny, albo zwróci ją temu 
sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Art. 181. 
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną 
na rozprawie w składzie trzech sędziów, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej.

Art. 182. 
§ 1. Skargę kasacyjną od postanowienia wojewódzkiego 

sądu administracyjnego kończącego postępowanie 
w sprawie Naczelny Sąd Administracyjny może rozpo-
znać na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Naczelny Sąd Administracyjny może również na posie-
dzeniu niejawnym rozpoznać skargę kasacyjną, jeżeli 
jest ona oparta wyłącznie na podstawie art. 174 pkt 2, 
a strona, która wniosła skargę kasacyjną, zrzekła się 
rozprawy, zaś pozostałe strony, w terminie czternastu 
dni od doręczenia skargi kasacyjnej, nie zażądały prze-
prowadzenia rozprawy.

§ 3. Na posiedzeniu niejawnym Naczelny Sąd Administra-
cyjny orzeka w składzie jednego sędziego.

Art. 183. 

§ 1. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę 
w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu 
pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą 
przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

§ 2. Nieważność postępowania zachodzi:
1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub pro-

cesowej, organu powołanego do jej reprezento-
wania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy 
pełnomocnik strony nie był należycie umocowa-
ny;

3) jeżeli w tej samej sprawie toczy się postępowanie 
wcześniej wszczęte przed sądem administracyj-
nym albo jeżeli sprawa taka została już prawo-
mocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny 
z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu 
sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy usta-
wy;

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obro-
ny swych praw;
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6) jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł 
w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd 
Administracyjny.

Art. 184. 
Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, je-
żeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskar-
żone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada 
prawu.

Art. 185. 

§ 1. Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia 
skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w ca-
łości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego 
rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby 
sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie inne-
mu sądowi.

§ 2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpozna-
nia, sąd rozpoznaje ją w innym składzie.

Art. 186. 
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyj-
ną uchyla wyrok także w części niezaskarżonej, jeżeli za-
chodzi nieważność postępowania.

Art. 187. 
§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni 

się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwo-
ści, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć 
rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do 
rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu.

§ 2. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego jest w danej sprawie wiążąca.

§ 3. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sę-
dziów może przejąć sprawę do rozpoznania.

Art. 188.  
Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mo-
gły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedy-
nie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Admini-
stracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać 
skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu 
faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku.

Art. 189. 
Jeżeli skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy 
do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem 
administracyjnym, Naczelny Sąd Administracyjny postano-
wieniem uchyla wydane w sprawie orzeczenie oraz odrzuca 
skargę lub umarza postępowanie.

Art. 190. 
Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest 
wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny 
Sąd Administracyjny. Nie można oprzeć skargi kasacyjnej 
od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu spra-
wy na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną 
w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Art. 191. 
Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek strony, rozpo-
znaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze 
zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Art. 192. 
Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 123-125, postę-
powanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ulega 
zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron.

Art. 193. 

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania 
tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed 
wojewódzkim sądem administracyjnym, z tym że Naczelny 
Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postano-
wienia w terminie trzydziestu dni.

Rozdział 2
Zażalenie

Art. 194. 

§ 1. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu 
administracyjnego w przypadkach przewidzianych 
w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przed-
miotem jest:
1) przekazanie sprawy innemu sądowi administra-

cyjnemu;
2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykona-

nia decyzji, postanowienia, innego aktu lub czyn-
ności, o których mowa w art. 61;

3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia 
zawieszonego postępowania;

4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich 

odmowa;
6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
7) odrzucenie skargi kasacyjnej;



—  287  — 

8) odrzucenie zażalenia;
9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie 

wnosi skargi kasacyjnej;

10) ukaranie grzywną.
§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręcze-

nia postanowienia.
§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom prze-

pisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz za-
wierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wnio-
sek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe 
uzasadnienie zażalenia.

§ 4. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi 
kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata 
lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio.

Art. 195. 
§ 1. Akta sprawy wraz z zażaleniem wojewódzki sąd ad-

ministracyjny przedstawia Naczelnemu Sądowi Ad-
ministracyjnemu po doręczeniu zażalenia pozostałym 
stronom. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona 
wprost do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ter-
minie siedmiu dni od doręczenia zażalenia.

§ 2. Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania 
lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd ad-
ministracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, 
może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt 
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić za-
skarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę 
rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego posta-
nowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach 
ogólnych.

Art. 196.

Wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykona-
nie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia 
zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedze-
niu niejawnym.

Art. 197. 

§ 1. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie 
na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia 
stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyj-
nej.

Art. 198. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do 
zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa 
przewiduje wniesienie zażalenia.

DZIAŁ V
Koszty postępowania

Rozdział 1
Zwrot kosztów postępowania między stronami

Art. 199. 

Strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym 
udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej.

Art. 200. 

W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji 
przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony 
akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bez-
czynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do 
celowego dochodzenia praw.

Art. 201. 

§ 1. Zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu tak-
że w razie umorzenia postępowania z przyczyny okre-
ślonej w art. 54 § 3.

§ 2. W razie umorzenia postępowania w przypadku okre-
ślonym w art. 118 § 2, przepis art. 206 stosuje się od-
powiednio.

Art. 202. 

§ 1. Jeżeli po stronie skarżącej występuje kilku upraw-
nionych w sprawie, zwrot kosztów przysługuje 
każdemu z nich odpowiednio do udziału w spra-
wie.

§ 2. Jeżeli uprawnienia lub obowiązki skarżących, o których 
mowa w § 1, związane z przedmiotem zaskarżenia są 
wspólne, zwrot kosztów następuje na ich rzecz solidar-
nie.

Art. 203. 

Stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot 
poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania 
kasacyjnego:

1) od organu – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi 
kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej 
instancji oddalający skargę;

2) od skarżącego – jeżeli w wyniku uwzględ-
nienia skargi kasacyjnej został uchylony wy-
rok sądu pierwszej instancji uwzględniający 
skargę.
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Art. 204. 
W razie oddalenia skargi kasacyjnej strona, która wniosła 
skargę kasacyjną, obowiązana jest zwrócić niezbędne kosz-
ty postępowania kasacyjnego poniesione przez:

1) organ – jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną wyrok 
sądu pierwszej instancji oddalający skargę;

2) skarżącego – jeżeli zaskarżono skargą kasacyjną 
wyrok sądu pierwszej instancji uwzględniający 
skargę.

Art. 205. 
§ 1. Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzo-

nego przez stronę osobiście lub przez pełnomocni-
ka, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, 
zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, 
koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocni-
ka oraz równowartość zarobku utraconego wskutek 
stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdu 
i równowartość utraconego zarobku nie może prze-
kraczać wynagrodzenia jednego adwokata lub rad-
cy prawnego.

§ 2. Do niezbędnych kosztów postępowania strony re-
prezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego 
zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż 
stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wy-
datki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty 
sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego 
stawiennictwa strony.

§ 3. Zasady ustalania wysokości przysługujących stronie 
należności, o których mowa w § 1 i 2, oraz tryb przy-
znawania i sposób wypłacania tych należności, okre-
ślają przepisy odrębne.

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do strony re-
prezentowanej przez doradcę podatkowego lub rzecz-
nika patentowego.

Art. 206. 

W razie częściowego uwzględnienia skargi sąd może w uza-
sadnionych przypadkach zasądzić na rzecz skarżącego od 
organu tylko część kosztów, w szczególności jeżeli skarga 
została uwzględniona w części niewspółmiernej w stosun-
ku do wartości przedmiotu sporu ustalonej w celu pobrania 
wpisu.

Art. 207. 

§ 1. Przepisy art. 202, art. 205 i art. 206 mają odpowiednie 
zastosowanie w przypadkach, o których mowa w art. 
203 i art. 204.

§ 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może 
odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania 
kasacyjnego w całości lub w części.

Art. 208. 
Niezależnie od wyników spraw, o których mowa w art. 200, 
art. 203, art. 204 i art. 207, sąd może włożyć na stronę 
obowiązek zwrotu kosztów – w całości lub w części – wy-
wołanych jej niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym 
postępowaniem.

Art. 209. 

Wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym 
orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, 
o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204.

Art. 210. 
§ 1. Strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, 

jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpo-
średnio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi 
wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę dzia-
łającą bez adwokata lub radcy prawnego sąd powinien 
pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w powyż-
szym terminie.

§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania w przypadku orze-
kania na posiedzeniu niejawnym, gdy strona nie jest 
reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego. 
W takim przypadku o kosztach należnych stronie sąd 
orzeka z urzędu.

Rozdział 2
Koszty sądowe

Oddział 1
Przepisy ogólne

Art. 211. 
Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Art. 212. 
§ 1. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna.

§ 2. Opłaty sądowe są dochodami budżetu państwa.

Art. 213. 
Do wydatków zalicza się w szczególności:

1) należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych 
w danej sprawie;

2) koszty ogłoszeń oraz diety i koszty podróży na-
leżne sędziom i pracownikom sądowym z po-
wodu wykonania czynności sądowych poza 
budynkiem sądowym, określone w odrębnych 
przepisach.
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Art. 214. 
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosz-

tów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu 
pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

§ 2. Pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia 
lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są 
wspólne, podlega jednej opłacie. W przeciwnym razie 
każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie 
do swojego uprawnienia lub obowiązku.

Art. 215. 

§ 1. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądo-
we w danej instancji należy podać wartość przedmiotu 
zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość 
opłaty.

§ 2. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia zaokrą-
gla się wzwyż do pełnych złotych.

Art. 216. 

Jeżeli przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, 
stanowi ona wartość przedmiotu zaskarżenia.

Art. 217. 

Do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek 
i kosztów związanych z należnością główną.

Art. 218. 
Przewodniczący może sprawdzić wartość przedmiotu za-
skarżenia oznaczoną w piśmie i zarządzić w tym celu do-
chodzenie.

Art. 219. 

§ 1. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu 
pisma podlegającego opłacie.

§ 2. Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwe-
go sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy 
właściwego sądu. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż 
do pełnych złotych.

Art. 220. 
§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od 

którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym 
przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący 
wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozosta-
wienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 
siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie 
bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący 
wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpo-
znania.

§ 2. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca 
siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawi-
ciela, przewodniczący wyznaczy termin do uiszczenia 
opłaty nie krótszy niż dwa miesiące.

§ 3. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga 
o wznowienie postępowania, od których pomimo we-
zwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają 
odrzuceniu przez sąd.

§ 4. Zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczą-
cego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na 
postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych 
wymienionych w § 3, wolne jest od wpisu.

Art. 221. 
Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które 
nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania 
albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo 
podlega opłacie stałej.

Art. 222. 

Nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że 
podlega ono odrzuceniu.

Art. 223. 
§ 1. Przepisy art. 220 i art. 222 stosuje się odpowiednio, gdy 

obowiązek uiszczenia lub uzupełnienia opłaty powsta-
nie na skutek ustalenia wyższej wartości przedmiotu 
zaskarżenia, cofnięcia przyznanego prawa pomocy, 
albo uchylenia kurateli przed wyznaczeniem terminu 
rozprawy.

§ 2. Jeżeli nie została uiszczona należna opłata sąd w orze-
czeniu kończącym postępowanie w danej instancji na-
każe ściągnąć tę opłatę od strony, która obowiązana 
była ją uiścić albo od innej strony, gdy z orzeczenia 
tego wynika obowiązek poniesienia kosztów postępo-
wania przez tę stronę.

Art. 224. 

Jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku po-
noszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie ob-
jął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym 
przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki 
sąd administracyjny.

Art. 225. 

Opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części posta-
nowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi 
a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaco-
nej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na 
jej koszt.
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Art. 226. 

§ 1. Prawo do żądania kosztów sądowych przedawnia się 
z upływem trzech lat licząc od dnia, w którym koszty 
należało uiścić.

§ 2. Prawo strony do żądania zwrotu opłaty sądowej lub za-
liczki na pokrycie wydatków przedawnia się z upływem 
trzech lat licząc od dnia powstania tego prawa.

Art. 227. 

§ 1. Zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczą-
cego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu admi-
nistracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli 
strona nie składa środka odwoławczego co do istoty 
sprawy.

§ 2. Od zażaleń, o których mowa w § 1, nie pobiera się 
opłat sądowych.

Art. 228. 
Grzywny orzeczone w postępowaniu przed sądem admini-
stracyjnym są także, oprócz kosztów sądowych, dochodami 
budżetu państwa. Należności te podlegają egzekucji sądo-
wej bez nadawania orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Art. 229. 
§ 1. Należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych 

oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu przed są-
dem administracyjnym, z wyjątkiem grzywny, o której 
mowa w art. 154 § 1, mogą być umorzone lub zapłata 
tej należności może być odroczona albo rozłożona na 
raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspół-
miernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt 
ciężkimi skutkami.

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania 
na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty 
należności określonych w § 1. W rozporządzeniu nale-
ży określić organy uprawnione do umarzania, odracza-
nia, rozkładania na raty oraz cofania odroczenia i roz-
łożenia na raty należności, okresy na jakie należności 
te mogą być odroczone lub rozłożone na raty, zakres 
umorzenia, sposób udokumentowania wniosku przez 
dłużnika, a także przypadki, w których należności 
mogą być umorzone z urzędu w całości lub w części.

Oddział 2
Wpis

Art. 230. 
§ 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem 

administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis 
stosunkowy lub stały.

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga ka-
sacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępo-
wania.

Art. 231. 
Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przed-
miotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych 
sprawach pobiera się wpis stały.

Art. 232. 

§ 1. Sąd z urzędu zwraca stronie:
1) cały uiszczony wpis od:

a) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli 
odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed 
wysłaniem odpisu skargi – organowi, które-
go działanie lub bezczynność zaskarżono, 
a także odpisu środka odwoławczego albo 
skargi o wznowienie postępowania innym 
stronom,

b) zażalenia na postanowienie w przedmiocie 
ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało 
uwzględnione;

2) połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpo-
częciem posiedzenia, na które sprawa została 
skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie 
wyłącza zwrotu.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być 
wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporzą-
dzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż 
sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% 
wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać 
stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy 
złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w za-
leżności od rodzaju i charakteru sprawy.

Oddział 3
Opłata kancelaryjna

Art. 234. 
§ 1. Za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpi-

sów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na 
podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z za-
strzeżeniem § 3.

§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnie-
niem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego 
w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, 
pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządze-
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nie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli 
opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi 
ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Prze-
pisów art. 220 i art. 221 nie stosuje się.

§ 3. Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzecze-
nia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzę-
du.

Art. 235. 
Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpisy, wyciągi, 
kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wyda-
wane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych 
w sądzie poza aktami sprawy.

Art. 236. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
opłat kancelaryjnych. W rozporządzeniu należy uwzględnić, 
że opłatę pobiera się za każdą stronę wydanego dokumen-
tu, wysokość opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem 
sporządzonego na wniosek nie może być wyższa niż dwie-
ście złotych oraz określić podwyższenie opłaty za wydanie 
dokumentu sporządzonego w języku obcym lub zawierają-
cego tabelę.

Oddział 4
Wydatki

Art. 237. 
§ 1. Strona, która wniosła o podjęcie czynności połączonej 

z wydatkami, obowiązana jest wpłacić zaliczkę na ich 
pokrycie.

§ 2. Jeżeli wniosek złożyło kilka stron albo sąd zarządził 
wykonanie czynności z urzędu, zaliczkę powinny wpła-
cić strony w częściach równych lub w innym stosunku 
według uznania sądu.

§ 3. Sąd oznaczy wysokość zaliczki i termin jej wpłacenia. 
Jeżeli przewidywane wydatki okażą się większe od 
wpłaconej zaliczki, sąd nakaże jej uzupełnienie.

Art. 238. 

§ 1. W razie niewpłacenia zaliczki przez strony stosownie 
do art. 237, kwotę potrzebną na pokrycie wydatków 
wykłada się tymczasowo z części budżetu sądu ad-
ministracyjnego. Wyłożona kwota jest należnością bu-
dżetu państwa, którą zwraca strona zobowiązana do 
wpłacenia zaliczki.

§ 2. Przewodniczący wezwie stronę zobowiązaną do wpła-
cenia zaliczki, aby w terminie czternastu dni, a jeżeli 
mieszka ona za granicą – w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż dwa miesiące, uiściła kwotę wyłożoną 
z budżetu.

§ 3. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym 
mowa w § 2, sąd wyda na posiedzeniu niejawnym po-
stanowienie nakazujące ściągnięcie wyłożonej kwoty 
bez wstrzymania biegu postępowania.

§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania w przypadku, 
gdy niepodjęcie czynności, o której mowa w art. 237 
§ 1, stanowi przesłankę do zawieszenia postępowa-
nia.

Rozdział 3
Zwolnienie od kosztów sądowych

Oddział 1
Przepisy ogólne

Art. 239. 
Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1) strona skarżąca działanie lub bezczynność orga-
nu w sprawach:
a) z zakresu pomocy i opieki społecznej,
b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasił-

ków oraz innych należności i uprawnień 
przysługujących osobie bezrobotnej,

c) dotyczących chorób zawodowych, świad-
czeń leczniczych oraz świadczeń rehabilita-
cyjnych,

d) ze stosunków pracy i stosunków służbo-
wych,

e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) z zakresu powszechnego obowiązku obro-

ny;
2) prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich;
3) kurator strony wyznaczony przez sąd orzekają-

cy lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
4) strona, której przyznane zostało prawo do po-

mocy w postępowaniu przed sądem administra-
cyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym 
w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu 
tego prawa.

Art. 240. 

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwol-
nić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania 
wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to 
zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w spra-
wach prowadzonych w związku z działalnością nauko-
wą, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy 
i opieki społecznej.
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Art. 241. 
Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych 
w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administra-
cyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia – oznacza 
całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat 
sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. 
Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykła-
dane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakre-
sie tego zwolnienia.

Oddział 2
Prawo pomocy

Art. 243. 
§ 1. Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej 

wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub 
w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat 
sądowych.

§ 2. Przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępo-
wania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie 
egzekucyjne.

Art. 244. 
§ 1. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów są-

dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy praw-
nego, doradcy podatkowego lub rzecznika patento-
wego.

§ 2. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi 
uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa 
wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, do-
radcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu 
bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego.

Art. 245. 
§ 1. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całko-

witym lub częściowym.
§ 2. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwol-

nienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie ad-
wokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego.

§ 3. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwol-
nienie tylko od opłat sądowych w całości lub w czę-
ści albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych 
i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego.

§ 4. Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może 
polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich 
części albo określonej ich kwoty pieniężnej.

Art. 246. 

§ 1. Przyznanie prawa pomocy osobie fi zycznej następuje:
1) w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że 

nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów 
postępowania;

2) w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest 
w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, 
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla sie-
bie i rodziny.

§ 2. Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy 
może być przyznane:
1) w zakresie całkowitym – gdy wykaże, że nie ma 

żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek 
kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie ma 
dostatecznych środków na poniesienie pełnych 
kosztów postępowania.

§ 3. Adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub 
rzecznika patentowego można ustanowić dla strony, 
która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku 
prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą po-
datkowym lub rzecznikiem patentowym. Nie dotyczy to 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego ustanowionego na podstawie 
przepisów o prawie pomocy.

Art. 247. 
Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej 
bezzasadności jej skargi.

Art. 248. 
Przyznanie prawa pomocy nie zwalnia strony od obowiązku 
zwrotu kosztów postępowania, jeżeli obowiązek taki wynika 
z innych przepisów.

Art. 249. 

Przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub 
w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie 
których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Art. 250. 
Wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy 
albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpo-
wiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach 
za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców po-
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datkowych albo rzeczników patentowych w zakresie pono-
szenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu 
niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Art. 251. 
Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która 
je uzyskała.

Art. 252. 

§ 1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawie-
rać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane 
o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek 
składa osoba fi zyczna, ponadto dokładne dane o stanie 
rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu 
lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z ad-
wokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub 
rzecznikiem patentowym.

§ 2. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według 
ustalonego wzoru.

Art. 253. 
O wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patentowego sąd zwraca się do 
właściwej okręgowej rady adwokackiej, rady okręgowej izby 
radców prawnych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych 
lub Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Jeżeli adwo-
kat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik paten-
towy ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności poza 
siedzibą sądu orzekającego, właściwa okręgowa rada ad-
wokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa 
Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczni-
ków Patentowych, na wniosek ustanowionego adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika pa-
tentowego, wyznaczy w razie potrzeby adwokata, radcę 
prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowe-
go z innej miejscowości.

Art. 254. 

§ 1. Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomo-
cy należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.

§ 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu 
lub siedziby na obszarze właściwości sądu, o którym 
mowa w § 1, może złożyć wniosek w innym wojewódz-
kim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się 
niezwłocznie do sądu właściwego.

Art. 255. 

Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku, o którym 
mowa w art. 252, okaże się niewystarczające do oceny jej 
rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych 

oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest 
obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, 
dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródło-
we dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu 
rodzinnego.

Art. 256. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób udostępniania urzędowego formu-
larza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowia-
dającego wymaganiom przewidzianym dla pism 
w postępowaniu sądowym, szczególnym wyma-
ganiom postępowania o przyznaniu prawa pomo-
cy oraz zawierającego niezbędne pouczenie co 
do sposobu jego wypełnienia i skutków niedosto-
sowania się do określonych wymagań;

2) rodzaje dokumentów źródłowych, o których mowa 
w art. 255, oraz okresy, za jakie mają być doku-
mentowane dane o majątku, dochodach i stanie 
rodzinnym; dokumentami tymi mogą być w szcze-
gólności odpisy zeznań podatkowych, wyciągi lub 
wykazy z posiadanych rachunków bankowych, 
w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z reje-
strów urzędowych, odpis aktualnych bilansów 
oraz zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, 
honorariów i innych należności i otrzymywanych 
świadczeń.

Art. 257. 
Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został zło-
żony na urzędowym formularzu lub którego braków strona 
nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez 
rozpoznania.

Art. 258. 
§ 1. Czynności w zakresie postępowania o przyznanie pra-

wa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi.
§ 2. Do czynności, o których mowa w § 1, należą w szcze-

gólności:
1) przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa po-

mocy;
2) przesyłanie wniosków o przyznanie prawa pomo-

cy do właściwego sądu;
3) badanie złożonych wniosków o przyznanie prawa 

pomocy co do wymogów formalnych, a także co 
do ich treści;

4) przekazywanie wniosków do rozpoznania sądowi 
w przypadku, o którym mowa w art. 247;

5) wzywanie stron do uzupełnienia braków formal-
nych wniosków, a także do złożenia dodatkowych 
oświadczeń i dokumentów;



—  294  — 

6) wydawanie zarządzeń o pozostawieniu wniosków 
bez rozpoznania;

7) wydawanie na posiedzeniu niejawnym postano-
wień co do przyznania lub odmowy przyznania 
prawa pomocy;

8) wydawanie na posiedzeniu niejawnym postano-
wień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, 
radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub 
rzecznikowi patentowemu za zastępstwo praw-
ne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz 
o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wy-
datków,

§ 3. Do zarządzeń oraz postanowień referendarza sądowe-
go stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarzą-
dzeń przewodniczącego oraz postanowień sądu.

Art. 259. 
§ 1. Od zarządzeń i postanowień, o których mowa 

w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona albo adwokat, radca 
prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy 
mogą wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni 
od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. 
Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, 
doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wy-
maga uzasadnienia.

§ 2. Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, któ-
rego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także 
sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, 
doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, nie-
zawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu 
niejawnym.

§ 3. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu albo wniesiony sprze-
ciw został prawomocnie odrzucony, zarządzenia i po-
stanowienia, o których mowa w § 1, mają skutki prawo-
mocnego orzeczenia sądu.

Art. 260. 
W razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, 
zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został 
on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem 
sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu 
niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Art. 261. 
Od sprzeciwu i zażaleń, o których mowa w art. 259 i art. 260, 
nie pobiera się opłat sądowych.

Art. 262. 

Przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczą-
cym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, 

mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających 
z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosz-
tów sądowych.

Art. 263. 
O cofnięciu przyznania prawa pomocy orzeka właściwy wo-
jewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym. 
Na postanowienie przysługuje zażalenie.

DZIAŁ VI
Uchwały naczelnego sądu 

administracyjnego

Art. 264. 
§ 1. Uchwały przewidziane w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 Naczelny 

Sąd Administracyjny podejmuje w składzie siedmiu sę-
dziów, całej Izby lub w pełnym składzie.

§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, 
Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje na 
wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, Prokuratora Generalnego, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, a uchwały, o których mowa 
w art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie postanowienia 
składu orzekającego.

§ 3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje 
wniosek do rozstrzygnięcia przez jeden ze składów 
określonych w § 1.

§ 4. Skład siedmiu sędziów może - w formie postanowie-
nia - przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia 
pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi Na-
czelnego Sądu Administracyjnego.

Art. 265. 
W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego lub w posiedzeniu Izby udział Prokuratora General-
nego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu 
składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokura-
tury Krajowej.

Art. 266. 
§ 1. Do podjęcia uchwały przez pełny skład Naczelnego 

Sądu Administracyjnego lub przez pełny skład Izby 
wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich 
sędziów każdej z Izb.

§ 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwy-
kłą większością głosów.
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Art. 267. 
Naczelny Sąd Administracyjny może - w formie postanowie-
nia - odmówić podjęcia uchwały, zwłaszcza gdy nie zacho-
dzi potrzeba wyjaśnienia wątpliwości.

Art. 268.
Wniosek o podjęcie uchwały oraz uchwały Naczelnego 
Sądu Administracyjnego wymagają uzasadnienia.

Art. 269. 
§ 1. Jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego 

rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska za-
jętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej 
Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, przedstawia powstałe 
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpo-
wiedniemu składowi. Przepis art. 187 § 1 i 2 sto-
suje się odpowiednio.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, skład sied-
miu sędziów, skład Izby lub pełny skład Naczelnego 
Sądu Administracyjnego podejmuje ponowną uchwa-
łę. Przepisu art. 267 nie stosuje się.

§ 3. Jeżeli skład jednej Izby Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego wyjaśniający zagadnienie prawne nie podziela 
stanowiska zajętego w uchwale innej Izby, przedstawia 
to zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

DZIAŁ VII
Wznowienie postępowania

Art. 270. 
W przypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można 
żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone 
prawomocnym orzeczeniem.

Art. 271. 
Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważ-
ności:

1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nie-
uprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony 
z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnie-
niem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłą-
czenia;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub pro-
cesowej albo nie była należycie reprezentowana 
lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa 
była pozbawiona możności działania; nie można 

jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawo-
mocnieniem się orzeczenia niemożność działa-
nia ustała lub brak reprezentacji był podniesiony 
w drodze zarzutu albo strona potwierdziła doko-
nane czynności procesowe.

Art. 272. 
§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również 

w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o nie-
zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 
międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego 
zostało wydane orzeczenie.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie po-
stępowania wnosi się w terminie jednego miesiąca od 
dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego.

Art. 273. 

§ 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że:
1) orzeczenie zostało oparte na dokumencie pod-

robionym lub przerobionym albo na skazującym 
wyroku karnym, następnie uchylonym;

2) orzeczenie zostało uzyskane za pomocą prze-
stępstwa.

§ 2. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykry-
cia takich okoliczności faktycznych lub środków dowo-
dowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, 
a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim 
postępowaniu.

§ 3. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykry-
cia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej 
sprawy. W tym przypadku przedmiotem rozpoznania 
przez sąd jest nie tylko zaskarżone orzeczenie, lecz są 
również z urzędu inne prawomocne orzeczenia doty-
czące tej samej sprawy.

Art. 274. 
Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie 
wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyro-
kiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może 
być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn 
niż brak dowodów.

Art. 275. 

Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności wła-
ściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli 
zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest 
Naczelny Sąd Administracyjny. Do wznowienia postępo-
wania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio 
orzekał w sprawie.
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Art. 276. 
Do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania 
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed 
sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie sta-
nowią inaczej. Jednakże, gdy do wznowienia postępowania 
właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, stosuje się od-
powiednio art. 175.

Art. 277. 

Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie 
trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym stro-
na dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podsta-
wą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej 
reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała 
się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 278. 
Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się orzeczenia 
nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy 
strona była pozbawiona możności działania lub nie była na-
leżycie reprezentowana.

Art. 279. 
Skarga o wznowienie postępowania powinna ponadto za-
wierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę 
wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzają-
ce zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz żądanie 
o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Art. 280. 
§ 1. Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest 

wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej 
podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wyma-
gań sąd wniosek odrzuci, w przeciwnym razie wyzna-
czy rozprawę.

§ 2. Na żądanie sądu zgłaszający skargę o wznowienie 
postępowania obowiązany jest uprawdopodobnić 
okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub 
dopuszczalność wznowienia.

Art. 281. 
Na rozprawie sąd rozstrzyga przede wszystkim o dopusz-
czalności wznowienia i odrzuca wniosek, jeżeli brak ustawo-
wej podstawy wznowienia albo termin do wniesienia skargi 
nie został zachowany. Sąd może jednak po rozważeniu sta-
nu sprawy połączyć badanie dopuszczalności wznowienia 
z rozpoznaniem sprawy.

Art. 282. 
§ 1. Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie 

zakreśla podstawa wznowienia.

§ 2. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do 
okoliczności oddala skargę o wznowienie postępowa-
nia albo uwzględniając ją zmienia zaskarżone orzecze-
nie albo je uchyla i skargę odrzuca lub postępowanie 
umarza.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 273 § 3, sąd uchy-
la jedno z orzeczeń dotyczących tej samej sprawy, 
utrzymując w mocy inne prawomocne orzeczenie, albo 
uchyla wszystkie prawomocne orzeczenia dotyczące 
tej samej sprawy i orzeka co do istoty sprawy albo 
przekazuje sprawę właściwemu wojewódzkiemu sądo-
wi administracyjnemu do rozpoznania i rozstrzygnięcia 
o tej sprawie.

Art. 283. 
Sędzia, którego udziału lub zachowania się w poprzednim 
postępowaniu dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania 
w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania.

Art. 284. 
Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje 
wykonania zaskarżonego orzeczenia. W razie uprawdopo-
dobnienia, że zgłaszającemu wniosek grozi niepowetowana 
szkoda, sąd może wstrzymać wykonanie orzeczenia. Posta-
nowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Na 
postanowienie przysługuje zażalenie.

Art. 285. 

Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania za-
kończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na sku-
tek skargi o wznowienie postępowania.

DZIAŁ VIII
Wykonywanie orzeczeń sądowych

Art. 286. 
§ 1. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej 

instancji akta administracyjne sprawy zwraca się or-
ganowi administracji publicznej załączając odpis orze-
czenia ze stwierdzeniem jego prawomocności.

§ 2. Termin do załatwienia sprawy przez organ administracji 
określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez 
sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi.

Art. 287.  
W przypadku gdy sąd w orzeczeniu:

1) uchyli zaskarżoną decyzję, a organ rozpatrując 
sprawę ponownie umorzy postępowanie,
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2) stwierdzi nieważność aktu albo ustali przeszkodę 
prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważno-
ści aktu,

stronie, która poniosła szkodę, służy odszkodowanie 
od organu, który wydał decyzję.

DZIAŁ IX
Postępowanie w razie zaginięcia 

lub zniszczenia akt

Art. 288. 
Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone w ca-
łości lub w części. W sprawie prawomocnie zakończonej 
odtworzeniu podlega orzeczenie kończące postępowanie 
w sprawie oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustale-
nia jego treści i do wznowienia postępowania.

Art. 289.

§ 1. Sąd wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek 
strony.

§ 2. Sąd wszczyna postępowanie tylko na wniosek strony, 
jeżeli zaginięcie lub zniszczenie akt nastąpiło wskutek 
siły wyższej.

Art. 290. 
§ 1. Do odtworzenia akt sprawy będącej w toku właściwy 

jest sąd, w którym sprawa ostatnio się toczyła.
§ 2. Jeżeli właściwy byłby Naczelny Sąd Administracyjny, 

Sąd ten przekaże sprawę sądowi pierwszej instancji, 
chyba że chodzi o odtworzenie tylko akt tego Sądu.

§ 3. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 
w sprawie prawomocnie zakończonej przeprowadza 
sąd, w którym sprawa toczyła się w pierwszej instan-
cji.

Art. 291. 
We wniosku o odtworzenie akt należy ponadto określić do-
kładnie sprawę, dołączyć wszelkie urzędowo poświadczone 
odpisy znajdujące się w posiadaniu zgłaszającego wniosek 
oraz wskazać znane mu miejsca, w których dokumenty lub 
ich odpisy się znajdują.

Art. 292. 
§ 1. Przewodniczący wzywa osoby, organy administracji 

publicznej lub instytucje wskazane we wniosku oraz 
znane sądowi urzędowo do złożenia w określonym ter-
minie poświadczonych urzędowo odpisów dokumen-

tów będących w ich posiadaniu albo do oświadczenia, 
że ich nie posiadają.

§ 2. Jeżeli osoba wezwana nie posiada dokumentu lub 
odpisu, a przed wezwaniem była w jego posiadaniu, 
powinna wyjaśnić, gdzie dokument lub odpis się znaj-
duje.

Art. 293. 
§ 1. Sąd może skazać na grzywnę w wysokości określonej 

w art. 154 § 6 każdego, kto nie uczyni zadość wezwa-
niu dokonanemu w myśl artykułu poprzedzającego.

§ 2. Jeżeli wezwana była osoba prawna lub inna jednost-
ka organizacyjna, ukaraniu podlega jej kierownik lub 
pracownik, którego obowiązkiem było uczynić zadość 
wezwaniu.

Art. 294. 
Jeżeli poświadczone urzędowo odpisy zostaną złożone, 
przewodniczący zarządza dołączenie ich do akt. Odpis za-
rządzenia doręcza się stronom.

Art. 295. 
Jeżeli odtworzenia akt nie można przeprowadzić w trybie 
przewidzianym w artykułach poprzedzających, przewodni-
czący wzywa strony do złożenia dokładnych oświadczeń co 
do treści zaginionych lub zniszczonych pism oraz dowodów 
na zawarte w nich twierdzenia, nie wyłączając prywatnych 
odpisów oraz innych pism i notatek, które mogą być pomoc-
ne przy odtworzeniu akt.

Art. 296. 
§ 1. Niezależnie od oświadczeń i wniosków sąd przeprowa-

dza z urzędu dochodzenia, nie pomijając żadnej oko-
liczności, która może mieć znaczenie dla ustalenia tre-
ści zaginionych lub zniszczonych akt. Sąd bierze pod 
uwagę wpisy do repertoriów i innych ksiąg biurowych. 
Sąd może też przesłuchać w charakterze świadków 
sędziów, prokuratorów, protokolantów, pełnomocników 
stron i inne osoby, które uczestniczyły w postępowaniu 
lub które mogą wypowiedzieć się co do treści akt, jak 
również może zarządzić przesłuchanie stron.

§ 2. Do przeprowadzenia dowodów, o których mowa w § 
1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępo-
wania cywilnego.

Art. 297. 

Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 
295 i art. 296, sąd orzeka postanowieniem, w jaki sposób 
i w jakim zakresie zaginione akta mają być odtworzone lub 
że odtworzenie akt jest niemożliwe. Na postanowienie przy-
sługuje zażalenie.
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Art. 298. 

Jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zosta-
ły w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postę-
powania, skarga albo środek odwoławczy mogą być wnie-
sione ponownie w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym 
postanowienie w tym przedmiocie stało się prawomocne. 
We wszystkich innych przypadkach sąd podejmuje postę-
powanie w takim stanie, w jakim okaże się to możliwe przy 
uwzględnieniu akt pozostałych i odtworzonych. Na postano-
wienie co do podjęcia dalszego postępowania przysługuje 
zażalenie.

DZIAŁ X
Przepisy z zakresu postępowania 

w obrocie zagranicznym

Art. 299. 
§ 1. Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła 

pełnomocnika do prowadzenia sprawy, obowiązana 
jest wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocni-
ka do doręczeń.

§ 2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 
w § 1, pisma w postępowaniu sądowym pozostawia 
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

§ 3. Jeżeli ze skargi wynika, iż uczestnikiem postępowania 
sądowego jest osoba zamieszkała za granicą sąd, do-
ręczając odpis skargi zawiadamia tę osobę o obowiąz-
ku, o którym mowa w § 1.

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się, jeżeli inaczej stanowi 
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Pol-
ska jest stroną.

Art. 300. 

W sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie do po-
stępowania w zakresie obrotu zagranicznego stosuje się od-
powiednio przepisy części trzeciej Kodeksu postępowania 
cywilnego.

DZIAŁ XI
Przepis końcowy

Art. 301. 
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określo-
nych ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271).
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DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zasady ogólne

Art. 1. 
Ustawa określa:

1) sposób postępowania wierzycieli w przypadkach 
uchylania się zobowiązanych od wykonania cią-
żących na nich obowiązków, o których mowa 
w art. 2;

2) prowadzone przez organy egzekucyjne postępo-
wanie i stosowane przez nie środki przymusu słu-
żące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpie-
czenia wykonania obowiązków, o których mowa 
w art. 2;

3) sposób i zakres udzielania pomocy obcemu pań-
stwu lub korzystania z jego pomocy przy docho-
dzeniu należności pieniężnych.

Art. 1a. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) biegłym skarbowym – rozumie się przez to rze-
czoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnione-
go do wyceny majątku zobowiązanego i wpisa-
nego na listę biegłych skarbowych prowadzoną 
przez izbę skarbową;

2) czynności egzekucyjnej – rozumie się przez to 
wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny 
działania zmierzające do zastosowania lub zreali-
zowania środka egzekucyjnego;

3) dłużniku zajętej wierzytelności – rozumie się przez 
to dłużnika zobowiązanego, jak również bank, 
pracodawcę, podmiot prowadzący działalność 
maklerską, trasata oraz inne podmioty realizują-
ce, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie 
wierzytelności lub innego prawa majątkowego 
zobowiązanego;

4) egzekutorze – rozumie się przez to pracownika 
organu egzekucyjnego wyznaczonego do doko-
nywania czynności egzekucyjnych;

4a) należnościach przywozowych – rozumie się 
przez to cła i opłaty o analogicznym charakte-
rze należne przy przywozie towarów oraz opłaty 
przywozowe ustanowione w ramach wspólnej 
polityki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie 
odrębnych przepisów mających zastosowanie do 
określonych towarów powstałych w wyniku prze-
tworzenia produktów rolnych;

4b) należnościach wywozowych – rozumie się przez 
to cła i opłaty o analogicznym charakterze należ-
ne przy wywozie towarów oraz opłaty wywozowe 
ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej lub na podstawie odrębnych 
przepisów mających zastosowanie do określo-
nych towarów powstałych w wyniku przetworze-
nia produktów rolnych;

5) nieruchomości – rozumie się przez to również:
a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego,
b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
c) prawo do domu jednorodzinnego w spół-

dzielni mieszkaniowej, w tym także prawo 
do lokalu mieszkalnego w domu budo-
wanym przez spółdzielnię mieszkaniową 
w celu przeniesienia jego własności na 
członka spółdzielni;

5a) obcym państwie – rozumie się przez to właściwą 
władzę lub instytucję tego państwa, która odpo-
wiednio:
a) jest uprawniona do występowania do or-

ganu wykonującego o udzielenie pomocy 
w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 1, 
lub do której organ wnioskujący występuje 
o udzielenie takiej pomocy,

b) jest wierzycielem należności, o których 
mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, powstałych na 
terytorium tego państwa,

c) podejmuje na terytorium tego państwa dzia-
łania objęte wnioskiem organu wnioskują-

USTAWA
z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)
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cego lub rozstrzygnięcia w sprawie zgło-
szonych zarzutów;

6) opłacie komorniczej – rozumie się przez to opłatę 
wynoszącą 5 % kwot przekazanych wierzycielowi 
przez organ egzekucyjny lub przekazanych wie-
rzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zasto-
sowania środków egzekucyjnych;

7) organie egzekucyjnym – rozumie się przez to 
organ uprawniony do stosowania w całości lub 
w części określonych w ustawie środków słu-
żących doprowadzeniu do wykonania przez 
zobowiązanych ich obowiązków o charakterze 
pieniężnym lub obowiązków o charakterze nie-
pieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych 
obowiązków;

8) organie rekwizycyjnym – rozumie się przez to or-
gan egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczo-
wej co organ egzekucyjny prowadzący egzeku-
cję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie 
czynności egzekucyjnych;

8a) organie wnioskującym – rozumie się przez to 
organ uprawniony do występowania do obce-
go państwa z wnioskiem o udzielenie pomocy 
w sprawach dotyczących należności pieniężnych, 
o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9;

8b) organie wykonującym – rozumie się przez to organ 
uprawniony do przyjmowania od obcego państwa 
wniosku o udzielenie pomocy w sprawach doty-
czących należności pieniężnych, o których mowa 
w art. 2 § 1 pkt 8 i 9;

9) poborcy skarbowym – rozumie się przez to pra-
cownika organu egzekucyjnego wyznaczonego 
do dokonywania czynności egzekucyjnych w eg-
zekucji obowiązku o charakterze pieniężnym;

9a) podatku od dochodu – rozumie się przez to po-
datek dochodowy od osób prawnych, podatek 
dochodowy od osób fi zycznych lub inne podatki 
pobierane w państwach obcych i uznane w pra-
wie Unii Europejskiej za podatki od dochodu;

9b) podatku od majątku – rozumie się przez to po-
datek pobierany w obcych państwach i uznany 
w prawie Unii Europejskiej za podatek od majątku 
lub podatek od czynności cywilnoprawnych;

9c) podatku od składek ubezpieczeniowych – rozu-
mie się przez to pobierane w obcych państwach 
podatki od przychodów zakładów ubezpieczeń 
z tytułu składek ubezpieczeniowych lub inne na-
leżności związane z analogicznymi podatkami, 
które uzupełniają lub zastępują podatki od skła-
dek ubezpieczeniowych;

10) pracodawcy – rozumie się przez to podmioty 
wypłacające wynagrodzenia, o których mowa 
w pkt 17;

11) składkach na ubezpieczenie społeczne – rozu-
mie się przez to również składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

12) środku egzekucyjnym – rozumie się przez to:
a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym 

należności pieniężnych, egzekucję:
– z pieniędzy,
– z wynagrodzenia za pracę,
– ze świadczeń z zaopatrzenia emerytal-

nego oraz ubezpieczenia społecznego, 
a także z renty socjalnej,

– z rachunków bankowych,
– z innych wierzytelności pieniężnych,
– z praw z instrumentów fi nansowych 

w rozumieniu przepisów o obrocie instru-
mentami fi nansowymi, zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych lub 
innym rachunku, oraz z wierzytelności 
z rachunku pieniężnego służącego do 
obsługi takich rachunków,

– z papierów wartościowych niezapisanych 
na rachunku papierów wartościowych,

– z weksla,
– z autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych oraz z praw własności prze-
mysłowej,

– z udziału w spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością,

– z pozostałych praw majątkowych,
– z ruchomości,
– z nieruchomości,

b) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym 
obowiązków o charakterze niepieniężnym:
– grzywnę w celu przymuszenia,
– wykonanie zastępcze,
– odebranie rzeczy ruchomej,
– odebranie nieruchomości, opróżnienie 

lokali i innych pomieszczeń,
– przymus bezpośredni;

13) wierzycielu – rozumie się przez to podmiot upraw-
niony do żądania wykonania obowiązku lub jego 
zabezpieczenia w administracyjnym postępowa-
niu egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

14) właściwym organie jednostki samorządu teryto-
rialnego – rozumie się przez to odpowiednio wój-
ta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub 
marszałka województwa;

15) wstrzymaniu czynności egzekucyjnych – rozumie 
się przez to wstrzymanie wykonania wszystkich 
lub części zastosowanych środków egzekucyj-
nych, które nie powoduje uchylenia dokonanych 
czynności egzekucyjnych;
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16) wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego – 
rozumie się przez to wstrzymanie wykonania 
zastosowanych środków egzekucyjnych, które 
nie powoduje uchylenia dokonanych czynności 
egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych 
środków egzekucyjnych;

17) wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagro-
dzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne 
świadczenia pieniężne związane z pracą lub 
funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na 
podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, 
jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okre-
sowe świadczenia pieniężne;

18) zajęciu egzekucyjnym – rozumie się przez to 
czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której 
organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządza-
nia składnikiem majątkowym zobowiązanego 
w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku 
objętego tytułem wykonawczym;

19) zajęciu zabezpieczającym – rozumie się przez to 
czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której 
organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządza-
nia składnikiem majątkowym zobowiązanego 
w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wyko-
nania przez niego obowiązku objętego zarządze-
niem zabezpieczenia, ale która nie prowadzi do 
przymusowego wykonania obowiązku;

20) zobowiązanym – rozumie się przez to osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej albo osobę 
fizyczną, która nie wykonała w terminie obo-
wiązku o charakterze pieniężnym lub obowiąz-
ku o charakterze niepieniężnym, a w postępo-
waniu zabezpieczającym – również osobę lub 
jednostkę, której zobowiązanie nie jest wyma-
galne albo jej obowiązek nie został ustalony 
lub określony, ale zachodzi obawa, że brak 
zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić 
skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a od-
rębne przepisy na to zezwalają;

21) zwolnieniu spod egzekucji – rozumie się przez to 
niepodejmowanie lub odstąpienie od egzekucji 
z całości lub części składników majątkowych zo-
bowiązanego.

Art. 2. 

§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące 
obowiązki:
1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosu-

je się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 
i Nr 143, poz. 1199);

1a) niepodatkowe należności budżetowe, do których 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009  r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240);

1b)  należności z tytułu przychodów z prywatyzacji;
2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez orga-

ny administracji publicznej;
3) należności pieniężne, inne niż wymienione 

w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rze-
czowej organów administracji publicznej;

4) należności przypadające od jednostek budżeto-
wych, wynikające z zastosowania wzajemnego 
potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowią-
zaniami tych jednostek;

5) należności pieniężne przekazane do egzekucji 
administracyjnej na podstawie innych ustaw;

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

7) należności pieniężne z tytułu składek do Fundu-
szu Żeglugi Śródlądowej oraz składek specjal-
nych do Funduszu Rezerwowego;

8) należności pieniężne wynikające z tytułu:
a) zwrotów, interwencji i innych środków bę-

dących częścią systemu całkowitego lub 
częściowego fi nansowania Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Eu-
ropejskiego Funduszu Rolniczego Gwaran-
cji lub Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, łącznie z su-
mami, które mają być pobrane w związku 
z tymi działaniami,

b) opłat i innych należności przewidzianych 
w ramach wspólnej organizacji rynku Unii 
Europejskiej dla sektora cukru,

c) należności przywozowych,
d) należności wywozowych,
e) podatku od towarów i usług,
f)  podatku akcyzowego,
g) podatku od dochodu lub podatku od mająt-

ku,
h) podatku od składek ubezpieczeniowych,
i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, 

kosztów i innych należności związanych 
z należnościami, o których mowa w lit. a-h, 
z wyłączeniem wszelkich sankcji o charak-
terze karnym określonych w prawie państwa 
udzielającego pomocy;

9) należności pieniężne przekazane do egzekucji 
administracyjnej na podstawie ratyfi kowanych 
umów międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska;
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10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozosta-
jące we właściwości organów administracji rządo-
wej i samorządu terytorialnego lub przekazane do 
egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu 
szczególnego;

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

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

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

Art. 3. 
§ 1. Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków 

określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub 
postanowień właściwych organów, albo – w zakresie 
administracji rządowej i jednostek samorządu teryto-
rialnego – bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że 
przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków 
tryb egzekucji sądowej.

§ 1a. Egzekucję administracyjną stosuje się również do na-
leżności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 5, 
wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych 
przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicz-
nych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 maja 1997 
r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa”, oraz na podstawie art. 16 usta-
wy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb 
Państwa wsparcia instytucjom fi nansowym (Dz. U. 
Nr 39, poz. 308), zwanej dalej „ustawą o udzielaniu 
przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom fi nanso-
wym”.

§ 2. Egzekucję administracyjną stosuje się również do 
należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 
pkt 8 i 9, wynikających z orzeczeń lub innych aktów 
prawnych wydanych przez obce państwa.

Art. 3a. 
§ 1. W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach 

określonych w art. 8 i art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – 
Ordynacja podatkowa, długów celnych powsta-

łych w przypadkach określonych w art. 201 ust. 1 
oraz art. 209 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustana-
wiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE 
L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem 
dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Cze-
skiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz 
dostosowań w traktatach stanowiących podstawę 
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), 
podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, a także opłat 
paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. 
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440), stosuje się 
również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają 
one odpowiednio:
1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podat-

nika lub płatnika;
2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowią-

zanego;
3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika 

składek na ubezpieczenie społeczne;

4) z informacji o opłacie paliwowej.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się eg-

zekucję administracyjną, jeżeli:
1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, 

w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji 
o opłacie paliwowej zostało zamieszczone po-
uczenie, że stanowią one podstawę do wystawie-
nia tytułu wykonawczego;

2) wierzyciel przed wszczęciem postępowania egze-
kucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie, 
o którym mowa w art. 15 § 1.

Art. 4. 
Do obowiązków, które wynikają z decyzji, postanowień lub 
innych orzeczeń niż określone w art. 3 i art. 3a, stosuje się 
egzekucję administracyjną tylko wówczas, gdy odrębne 
ustawy tak stanowią.

Art. 5. 
§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze eg-

zekucji administracyjnej obowiązków określonych 
w art. 2 jest:
1) w odniesieniu do obowiązków wynikających z de-

cyzji lub postanowień organów administracji rzą-
dowej i organów jednostek samorządu terytorial-
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nego – właściwy do orzekania organ I instancji, 
z zastrzeżeniem pkt 4;

2) dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów 
lub innych organów albo bezpośrednio z przepi-
sów prawa – organ lub instytucja bezpośrednio 
zainteresowana w wykonaniu przez zobowiąza-
nego obowiązku albo powołana do czuwania nad 
wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku 
takiej jednostki lub jej bezczynności – podmiot, 
na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub 
którego interesy prawne zostały naruszone w wy-
niku niewykonania obowiązku;

3) dla obowiązków wynikających z tytułów wyko-
nawczych wystawionych przez ministra właści-
wego do spraw fi nansów publicznych na podsta-
wie art. 44 ustawy o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 
ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wspar-
cia instytucjom fi nansowym – minister właściwy 
do spraw fi nansów publicznych;

4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wy-
danych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, 
postanowień lub mandatów karnych oraz z przy-
jętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń 
celnych, deklaracji albo informacji o opłacie pa-
liwowej – właściwy dla tego naczelnika dyrektor 
izby celnej.

§ 2. Uprawnionym do żądania wykonania, w drodze egze-
kucji administracyjnej, obowiązków, o których mowa 
w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jest również obce państwo. Prawa 
i obowiązki takiego państwa wykonuje organ wykonu-
jący, chyba że ratyfi kowana umowa międzynarodowa, 
której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub przepisy 
ustawy stanowią inaczej.

Art. 6. 
§ 1. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania 

obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmie-
rzające do zastosowania środków egzekucyjnych.

§ 1a. Na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynno-
ści, o których mowa w § 1, służy skarga podmiotowi, 
którego interes prawny lub faktyczny został naruszo-
ny w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi 
zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. Postano-
wienie w sprawie skargi wydaje organ wyższego stop-
nia. Na postanowienie oddalające skargę przysługuje 
zażalenie.

§ 2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowa-
niu czynności, o których mowa w § 1, zapewniający 
terminowość i prawidłowość przesyłania do zobo-
wiązanych upomnień, o których mowa w art. 15 § 1, 

a także terminowość i prawidłowość kierowania do 
organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i ty-
tułów wykonawczych.

Art. 7. 
§ 1. Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne przewi-

dziane w ustawie.
§ 2. Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które 

prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, 
a spośród kilku takich środków - środki najmniej uciąż-
liwe dla zobowiązanego.

§ 3. Stosowanie środka egzekucyjnego jest niedopuszczal-
ne, gdy egzekwowany obowiązek o charakterze pie-
niężnym lub niepieniężnym został wykonany albo stał 
się bezprzedmiotowy.

Art. 8. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej:
1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bie-

lizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego 
i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, 
a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub 
wykonywania zawodu;

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

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, po-
trzebne do wyżywienia zobowiązanego i będą-
cych na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz 
z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbio-
rów;

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

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

6) pieniądze w kwocie 760 zł;
7) wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na 

zasadach i w wysokości określonej przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo ban-
kowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 
zm.);

8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 1, poz. 2, z późn. zm.);
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9) dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobo-
wiązanego i jego współmałżonka, wykonanej 
z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz 
przedmioty niezbędne zobowiązanemu i człon-
kom jego rodziny do nauki lub wykonywania prak-
tyk religijnych, a także przedmioty codziennego 
użytku, które mogą być sprzedane znacznie poni-
żej ich wartości, a które dla zobowiązanego mają 
znaczną wartość użytkową;

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbo-
wych, w tym kosztów podróży i wyjazdów;

11) kwoty otrzymane jako stypendia;
12) kwoty otrzymane z tytułu zasiłku stałego wy-

równawczego, pomocy pieniężnej dla rodzin 
zastępczych oraz pomocy dla uczących się i stu-
diujących wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych;

13) rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fi zycz-
ną zobowiązanego lub członków jego rodziny;

14) kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubez-
pieczeń majątkowych;

15) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budże-
tu państwa na określone cele i znajdujące się na 
wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzo-
nym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki 
pochodzące z płatności w ramach programu fi -
nansowanego z udziałem środków europejskich 
otrzymanych w formie zaliczki;

16) rzeczy służące w kościołach i innych domach mo-
dlitwy do odprawiania nabożeństwa lub do wyko-
nywania innych praktyk religijnych albo będące 
obiektami kultu religijnego, choćby były kosztow-
nościami lub dziełami sztuki;

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

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

ba że zobowiązany wykaże, że od roku produkcji 
telewizora upłynęło więcej niż 5 lat;

3) stereofonicznych radioodbiorników;
4) urządzeń służących do nagrywania lub odtwarza-

nia obrazu lub dźwięku;
5) komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że 

są one niezbędne zobowiązanemu do pracy za-
robkowej wykonywanej przez niego osobiście;

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

10) dzieł sztuki.

Art. 8a. 
§ 1. Jeżeli zobowiązanym jest rolnik prowadzący gospo-

darstwo rolne, egzekucji nie podlegają również:
1) jeden koń wraz z uprzężą, jedna krowa, dwie 

kozy, jeden tryk i dwie owce, jedna maciora oraz 
dziesięć sztuk drobiu;

2) jedna jałówka lub cieliczka w przypadku braku 
krowy;

3) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, o którym 
mowa w pkt 1 i 2, aż do najbliższych zbiorów;

4) jeden pług, jeden zespół bron, jeden kultywator, 
jeden kierat, jedna sieczkarnia, jeden wóz, jedne 
sanie robocze;

5) zboże lub inne ziemiopłody, niezbędne do najbliż-
szych siewów lub najbliższego sadzenia w go-
spodarstwie rolnym zobowiązanego;

6) zwierzęta gospodarskie w drugiej połowie okresu 
ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz to po-
tomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta 
do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 
2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;

7) zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich 
waga nie odpowiada warunkom handlowym albo 
termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w mie-
siącu przeprowadzenia egzekucji;

8) jeden ciągnik na 25 ha powierzchni gruntów, nie 
mniej jednak niż jeden ciągnik na gospodarstwo 
rolne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi nie-
zbędnymi do uprawy, pielęgnacji, zbioru i trans-
portu ziemiopłodów;

9) jeden silnik elektryczny;
10) podstawowe maszyny i narzędzia rolnicze w ilo-

ści niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym 
zobowiązanego;

11) podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do 
zakończenia cyklu danej technologii produkcji 
w gospodarstwie specjalistycznym zobowiąza-
nego;

12) zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do 
normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na 
okres do zakończenia cyklu produkcyjnego;

13) nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości nie-
zbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodar-
stwa rolnego zobowiązanego;
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14) stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych 
6 miesięcy nośności;

15) stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz 
zwierzęta futerkowe, co do których hodowca 
zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór 
z tych zwierząt;

16) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, o którym 
mowa w pkt 6, 7, 14 i 15, aż do najbliższych zbio-
rów;

17) zapasy opału na okres 6 miesięcy;

18) zaliczki kontraktacyjne.
§ 2. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyżka inwentarza 

żywego ponad ilości określone w § 1, jeżeli naczelnik 
urzędu skarbowego, po uzgodnieniu z wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta), uzna ją za niezbędną 
do prowadzenia tego gospodarstwa rolnego, a dłużnik 
zobowiąże się do spłacenia egzekwowanej należności 
w terminie lub w ratach określonych przez wierzyciela. 
W przypadku niedotrzymania przez zobowiązanego 
warunków spłaty należności podjęte zostaną dalsze 
czynności egzekucyjne.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, egzekucji nie 
podlega także taka ilość paszy, jaka jest niezbędna do 
utrzymania inwentarza żywego objętego wyłączeniem.

§ 4. Wyłącza się spod egzekucji zajęte zwierzęta gospo-
darskie, wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych albo 
uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, 
jeżeli nie mogą być sprzedane osobie, która wykaże, 
że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją wa-
runki do dalszej hodowli.

§ 5. Wierzytelność pieniężna, przypadająca rolnikowi z ty-
tułu umowy kontraktacji, może być zajęta egzekucyjnie 
do wysokości 25 % należności za dostarczony towar 
bez uwzględnienia ewentualnych potrąconych poży-
czek i zaliczek kontraktacyjnych.

§ 6. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do świadczeń 
w naturze przypadających rolnikowi z tytułu umowy 
kontraktacyjnej.

Art. 9.

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji 
w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla 
bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów 
oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na pod-
stawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należności 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i człon-
ków ich rodzin z tytułu pracy w spółdzielni oraz wszyst-
kich świadczeń powtarzających się, których celem jest 
zapewnienie utrzymania.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się do wierzytelności członków 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału 
w dochodach spółdzielni przypadających im od wnie-
sionych do spółdzielni wkładów.

§ 4. Dochody wymienione w § 1 i 2 oblicza się wraz ze 
wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w natu-
rze, lecz po potrąceniu podatków należnych od tych 
dochodów.

Art. 10. 

§ 1. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w za-
kresie określonym w tych przepisach.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do emerytur i rent 
otrzymywanych z zagranicy, po przeliczeniu ich przez 
dłużnika zajętej wierzytelności na złote według kursu 
banku z dnia wpłacenia do organu egzekucyjnego za-
jętych kwot.

§ 3. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzo-
nych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdol-
ności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłaca-
nych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz 
do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługują-
cych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze 
świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyj-
ne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia 
rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe 
i dla sierot zupełnych.

Art. 11. 

(uchylony).

Art. 12. 
W przypadku gdy w wyniku zbiegu egzekucji administracyj-
nej i egzekucji sądowej administracyjny organ egzekucyjny 
prowadzi obie egzekucje, przepisy art. 8-10 stosuje się rów-
nież do należności podlegających egzekucji sądowej, chyba 
że określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilne-
go ograniczenia egzekucji są mniejsze.

Art. 13. 
§ 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiązanego 

i ze względu na ważny jego interes, może zwolnić 
z egzekucji określone składniki majątkowe zobo-
wiązanego, jeżeli zobowiązany uzyskał na to zgodę 
wierzyciela.
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§ 2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji 
składników majątkowych zobowiązanego służy za-
żalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu 
jednocześnie organem egzekucyjnym.

Art. 14. 
§ 1. Przeciwko osobom, które korzystają z przywilejów i im-

munitetów dyplomatycznych i w zakresie przewidzia-
nym przez ustawy, umowy lub powszechnie ustalone 
zwyczaje międzynarodowe nie podlegają orzecznictwu 
organów polskich, nie może być prowadzona egzeku-
cja administracyjna, chyba że chodzi o sprawę, w któ-
rej osoby te podlegają orzecznictwu polskich organów 
administracyjnych.

§ 2. Przeciwko osobom wymienionym w § 1, które podle-
gają orzecznictwu organów polskich w rezultacie zrze-
czenia się ich przywileju lub immunitetu przez państwo 
wysyłające lub odpowiednią organizację międzynaro-
dową, może być prowadzona egzekucja administracyj-
na tylko w przypadku wyraźnego zrzeczenia się przy-
wileju lub immunitetu także w odniesieniu do egzekucji 
administracyjnej.

§ 3. Jednakże gdy w przypadkach określonych w § 2 pro-
wadzenie egzekucji jest dozwolone, niedopuszczalna 
jest egzekucja z mienia przeznaczonego do użytku 
służbowego ani też stosowanie środków egzekucyj-
nych w stosunku do osoby zobowiązanego.

§ 4. W przypadku wątpliwości co do stosowania przepi-
sów § 1-3 organ egzekucyjny zwraca się do ministra 
właściwego do spraw zagranicznych, który rozstrzy-
ga w drodze postanowienia, czy zobowiązany ko-
rzysta z immunitetów i przywilejów, o których mowa 
w § 1.

Art. 15. 
§ 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeże-

li wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez 
zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne 
upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania 
obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na dro-
gę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy 
szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzeku-
cyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od 
dnia doręczenia tego upomnienia.

§ 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z za-
strzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. 
Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zo-
bowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnie-
nia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określo-
nym dla kosztów egzekucyjnych.

§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyj-
nym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komór-

ki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy 
prowadzenie egzekucji.

§ 4. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
łączności określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
kosztów upomnienia. Wysokość kosztów upomnienia 
nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosz-
tów związanych z doręczeniem upomnienia jako prze-
syłki poleconej.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, należności pie-
niężne, których egzekucja może być wszczęta bez 
uprzedniego doręczenia upomnienia. Określając 
należności, których egzekucja może być wszczęta 
bez uprzedniego doręczenia upomnienia, minister 
kieruje się rodzajem należności oraz sposobem ich 
powstawania.

Art. 16. 
Zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu eg-
zekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary 
w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub 
dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.

Art. 17. 
§ 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, 

rozstrzygnięcie i zajmowane przez organ egzekucyjny 
lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących 
postępowania egzekucyjnego następuje w formie 
postanowienia. Na postanowienie to służy zażalenie, 
jeżeli niniejsza ustawa lub Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się do 
organu odwoławczego za pośrednictwem organu eg-
zekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub 
ogłoszenia postanowienia.

§ 1a. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do za-
żaleń na postanowienia, o których mowa w art. 34 
§ 2, wydanych przez wierzycieli, dla których organem 
wyższego stopnia jest minister, stosuje się odpowied-
nio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wynosi 
7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

§ 2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania 
egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ odwo-
ławczy może jednak w uzasadnionych przypadkach 
wstrzymać postępowanie egzekucyjne do czasu roz-
patrzenia zażalenia.

Art. 18. 
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w po-
stępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Rozdział 2
Organy egzekucyjne

Art. 19. 
§ 1. Z zastrzeżeniem § 2-8, naczelnik urzędu skarbowego 

jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stoso-
wania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpie-
czania takich należności w trybie i na zasadach okre-
ślonych w dziale IV, a także do realizacji wniosków ob-
cych państw o udzielenie pomocy w zakresie, o którym 
mowa w art. 66d § 1.

§ 2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienio-
nej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej 
w skład powiatu warszawskiego jest organem egze-
kucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 
środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nie-
ruchomości, w egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych, dla których ustalania lub określania i po-
bierania jest właściwy ten organ.

§ 3. Przewodniczący organu orzekającego w sprawach 
o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych w pierw-
szej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnio-
nym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pra-
cę ukaranego, w egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych z tytułu kar pieniężnych i kosztów postę-
powania orzeczonych w tych sprawach.

§ 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stoso-
wania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, 
z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków ban-
kowych, w egzekucji administracyjnej należności pie-
niężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
i należności pochodnych od składek oraz nienależnie 
pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
lub innych świadczeń wypłacanych przez ten oddział, 
które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym 
uprawnionym do stosowania wszystkich środków eg-
zekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, 
w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, 
do których poboru zobowiązane są organy celne na 
podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. (uchylony).
§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym upraw-
nionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za 
pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego 
albo z ubezpieczenia społecznego, w egzekucji admi-
nistracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za 
używanie lokalu i opłat pośrednich związanych z zaj-

mowaniem lokali mieszkalnych będących w dyspozycji 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej 
należności pieniężnych może być ponadto inny organ 
w zakresie określonym odrębnymi ustawami.

Art. 20. 
§ 1. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji admini-

stracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym 
jest:
1)  wojewoda;
2)  właściwy organ jednostki samorządu terytorialne-

go w zakresie zadań własnych, zadań zleconych 
i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obo-
wiązków wynikających z decyzji i postanowień 
z zakresu administracji publicznej wydawanych 
przez samorządowe jednostki organizacyjne;

3) kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub stra-
ży w odniesieniu do obowiązków wynikających 
z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody 
decyzji i postanowień;

4) kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży 
w odniesieniu do obowiązków wynikających z wy-
dawanych w zakresie swojej właściwości decyzji 
i postanowień.

§ 2. Ponadto w przypadkach określonych szczególnymi 
przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie egze-
kucji administracyjnej obowiązków o charakterze nie-
pieniężnym działa każdy organ Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży 
Granicznej, organ Państwowej Inspekcji Pracy wydają-
cy decyzję w pierwszej instancji, organ straży pożarnej 
kierujący akcją ratowniczą, a także inne organy powo-
łane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, 
zdrowia publicznego lub mienia społecznego.

§ 3. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji admini-
stracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, 
wynikających z decyzji z zakresu administracji rzą-
dowej wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe 
i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdziel-
nie, a także przez stowarzyszenia, organizacje zawo-
dowe i samorządowe oraz inne organizacje społeczne 
jest wojewoda.

Art. 21. 
(uchylony).

Art. 22. 

§ 1. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w eg-
zekucji należności pieniężnych z nieruchomości ustala 
się według miejsca jej położenia. Jeżeli jednak nie-
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ruchomość położona jest na obszarze właściwości 
dwóch lub większej liczby organów – egzekucję pro-
wadzi organ, na którego obszarze znajduje się większa 
część nieruchomości, a jeżeli nie można w powyższy 
sposób ustalić właściwości, egzekucję z nieruchomo-
ści prowadzi organ wyznaczony przez ministra właści-
wego do spraw fi nansów publicznych.

§ 2. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w eg-
zekucji należności pieniężnych z praw majątkowych 
lub ruchomości ustala się według miejsca zamiesz-
kania lub siedziby zobowiązanego, z zastrzeżeniem 
§ 3.

§ 3. Jeżeli znany przed wszczęciem egzekucji majątek zo-
bowiązanego lub większa jego część nie znajduje się 
na terenie działania organu egzekucyjnego ustalonego 
zgodnie z § 2, właściwość miejscową ustala się we-
dług miejsca położenia składników tego majątku.

§ 4. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w eg-
zekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym 
ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby 
zobowiązanego, a w braku zamieszkania lub siedziby 
w kraju - według miejsca jego pobytu, z zastrzeżeniem 
§ 5.

§ 5. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egze-
kucji obowiązków o charakterze niepieniężnym ustala 
się:
1) w sprawach o odebranie rzeczy lub opróżnienie 

budynków i pomieszczeń – według miejsca wy-
konania obowiązku;

2) w sprawach dotyczących nieruchomości oraz 
obiektów budowlanych – według miejsca poło-
żenia tej nieruchomości lub obiektu budowlane-
go, z tym że jeżeli nieruchomość lub obiekt bu-
dowlany są położone na obszarze właściwości 
dwóch lub większej liczby organów – egzekucję 
prowadzi organ, na którego obszarze znajduje się 
większa część nieruchomości lub obiektu budow-
lanego, a jeżeli nie można w powyższy sposób 
ustalić właściwości, egzekucję z nieruchomości 
prowadzi organ wyznaczony przez organ, o któ-
rym mowa w art. 23 § 1;

3) w sprawach dotyczących wykonywanej działal-
ności gospodarczej, jeżeli stałe miejsce wykony-
wania tej działalności znajduje się poza miejscem 
zamieszkania lub siedziby zobowiązanego – we-
dług stałego miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej.

Art. 23. 
§ 1. Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują orga-

ny wyższego stopnia w stosunku do organów właści-
wych do wykonywania tej egzekucji.

§ 2. W przypadku braku organu wyższego stopnia w sto-
sunku do organów egzekucyjnych, o których mowa 
w art. 19, nadzór nad egzekucją należności pienięż-
nych sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby 
skarbowej, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. W stosunku do organów egzekucyjnych będących 
organami samorządu terytorialnego nadzór nad egze-
kucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe 
kolegium odwoławcze.

§ 3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór nad eg-
zekucją należności pieniężnych sprawuje dyrektor 
izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzibę 
tego dyrektora izby celnej.

§ 4. Organy sprawujące nadzór są jednocześnie:
1) organami odwoławczymi dla postanowień wyda-

nych przez nadzorowane organy egzekucyjne;
2) organami sprawującymi kontrolę przestrzegania 

w toku czynności egzekucyjnych przepisów usta-
wy przez wierzycieli i nadzorowane organy egze-
kucyjne.

§ 5. Dla postanowień wydanych w pierwszej instancji przez 
dyrektora izby skarbowej organem odwoławczym jest 
minister właściwy do spraw fi nansów publicznych.

§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas 
określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie 
egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ, 
z zastrzeżeniem § 7.

§ 7. Dyrektor izby skarbowej może wstrzymać czynności 
egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne dotyczą-
ce innych należności pieniężnych niż pozostających 
we właściwości urzędów skarbowych wyłącznie za 
zgodą wierzyciela.

§ 8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności 
egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego słu-
ży zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi nie-
będącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Art. 24. 
(uchylony).

Art. 25. 
§ 1. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 

sprawuje zwierzchni nadzór i kontrolę przestrzegania 
w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy 
przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie eg-
zekucji należności pieniężnych.

§ 2. Właściwi ministrowie, centralne organy administra-
cji rządowej oraz inne centralne organy administracji 
publicznej, a także organy sprawujące nadzór nad 
jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzą kon-
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trolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych 
przepisów ustawy - przez wierzycieli i organy egzeku-
cyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiąz-
ków o charakterze niepieniężnym.

Rozdział 3
Zasady prowadzenia egzekucji

Art. 26. 
§ 1. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyj-

ną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawione-
go przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego 
według ustalonego wzoru.

§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, określa w drodze roz-
porządzenia minister właściwy do spraw fi nansów 
publicznych. Wzór ten zawiera treść określoną 
w art. 27, a ponadto umożliwia elektroniczne przetwa-
rzanie danych zawartych w tytule wykonawczym.

§ 3. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego we-
dług wzoru, o którym mowa w § 1, spoczywa również 
na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika 
z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wyko-
nalności, z tym że w tym przypadku nie wymaga się 
opatrzenia tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową.

§ 4. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyj-
nym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie 
tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego.

§ 5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje 
z chwilą:
1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wyko-

nawczego lub
2) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności za-

wiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego 
prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastą-
piło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu 
tytułu wykonawczego.

§ 6. W przypadku przekształcenia zajęcia zabezpieczają-
cego w zajęcie egzekucyjne zobowiązanemu doręcza 
się odpis tytułu wykonawczego.

Art. 26a. 
(uchylony).

Art. 27. 

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera:
1) oznaczenie wierzyciela;
2) wskazanie imienia i nazwiska lub fi rmy zobowią-

zanego i jego adresu, a także określenie zatrud-

niającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli 
wierzyciel posiada taką informację;

3) treść podlegającego egzekucji obowiązku, pod-
stawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, 
że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku 
egzekucji należności pieniężnej - także określenie 
jej wysokości, terminu, od którego nalicza się od-
setki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, 
oraz rodzaju i stawki tych odsetek;

4) wskazanie zabezpieczenia należności pienięż-
nej hipoteką przymusową albo przez ustano-
wienie zastawu skarbowego lub rejestrowego 
lub zastawu nieujawnionego w żadnym reje-
strze, ze wskazaniem terminów powstania tych 
zabezpieczeń;

5) wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa 
zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należ-
ność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika 
z zabezpieczenia należności pieniężnej;

6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egze-
kucji administracyjnej;

7) datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imie-
nia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisu-
jącego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzycie-
la;

8) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawia-
domienia organu egzekucyjnego o zmianie miej-
sca pobytu;

9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu 
w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu eg-
zekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego;

10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu ty-
tułu do egzekucji administracyjnej;

11) wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych 
w egzekucji należności pieniężnych.

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nie-
posiadającej osobowości prawnej, w tytule wykonaw-
czym podaje się również imiona i nazwiska oraz adresy 
wspólników.

§ 3. Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza dowód 
doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnie-
nia nie było wymagane, podaje w tytule wykonawczym 
podstawę prawną braku tego obowiązku.

Art. 27a. 
§ 1. W tytule wykonawczym wykazuje się należności pie-

niężne po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odsetek z tytułu nie-

zapłacenia w terminie należności pieniężnej i kosztów 
egzekucyjnych.
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§ 3. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że kwoty wyno-
szące:
1) mniej niż 5 groszy pomija się;
2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dzie-

siątek groszy.
§ 4. Zaokrąglenie, o którym mowa w § 1 i 2, stosuje się 

w każdym przypadku częściowej realizacji egzekwo-
wanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapła-
cenia jej w terminie oraz kosztów egzekucyjnych.

§ 5. Różnice występujące w końcowym rozliczeniu kwot 
uzyskanych z egzekucji, wynikające z zaokrąglenia, 
traktuje się odpowiednio jako kwoty należne albo umo-
rzone z mocy prawa.

Art. 27b. 
Wierzyciele, którzy na mocy odrębnych przepisów nie zostali 
upoważnieni do korzystania z pieczęci urzędowej, mogą jej 
używać do oznaczania tytułów wykonawczych oraz zarzą-
dzeń zabezpieczenia.

Art. 27c. 
Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku 
wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich ma-
jątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje 
małżonków.

Art. 28. 
We wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej wierzy-
ciel może wskazać środek egzekucyjny. Wierzyciel powinien 
wskazać środek egzekucyjny, gdy wniosek dotyczy egzeku-
cji obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Art. 28a. 
W przypadku przejścia obowiązku objętego tytułem wy-
konawczym na następcę prawnego zobowiązanego, po-
stępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane 
czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Zastosowanie 
dalszych środków egzekucyjnych może jednak nastąpić po 
wystawieniu przez wierzyciela nowego tytułu wykonawcze-
go i skierowaniu go do organu egzekucyjnego wraz z urzę-
dowym dokumentem wykazującym przejście dochodzonego 
obowiązku na następcę prawnego.

Art. 29. 
§ 1. Organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność eg-

zekucji administracyjnej; organ ten nie jest natomiast 
uprawniony do badania zasadności i wymagalności 
obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

§ 2. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, 
nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytuł wyko-
nawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 

§ 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzeku-
cji, zwracając tytuł wierzycielowi. Na postanowienie or-
ganu egzekucyjnego o zwrocie tytułu wykonawczego 
przysługuje wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie 
organem egzekucyjnym, zażalenie.

§ 3. (uchylony).

Art. 30. 

Organ egzekucyjny w egzekucji obowiązku o charakterze 
niepieniężnym może zastosować inny środek egzekucyjny 
niż wskazany we wniosku, jeżeli jest mniej uciążliwy dla 
zobowiązanego, a prowadzi bezpośrednio do wykonania 
obowiązku. O powyższym organ egzekucyjny zawiadamia 
wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyj-
nym.

Art. 31. 
§ 1. Organ egzekucyjny może zlecić organowi rekwizycyj-

nemu wykonanie czynności egzekucyjnych w zakresie 
składników majątku zobowiązanego znajdujących się 
na terenie działania tego organu. Organ egzekucyjny 
zlecający wykonanie czynności egzekucyjnych spo-
rządza odpis tytułu wykonawczego oznaczając cel, 
któremu ma służyć, i jego liczbę porządkową, a także 
określa kwotowo zakres zlecenia.

§ 1a. Organ rekwizycyjny wykonuje prawa i obowiązki or-
ganu egzekucyjnego w zakresie zleconych czynności 
egzekucyjnych.

§ 2. Egzekutor obowiązany jest przed rozpoczęciem czyn-
ności egzekucyjnych bez wezwania okazać zobowią-
zanemu zaświadczenie organu egzekucyjnego lub 
legitymację służbową, upoważniające do czynności 
egzekucyjnych.

Art. 32. 
Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynno-
ści egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu odpis tytułu 
wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony.

Art. 33. 
Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji admi-
nistracyjnej może być:

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części 
obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nie-
istnienie obowiązku;

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo 
brak wymagalności obowiązku z innego powodu, 
rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgod-
nie z treścią obowiązku wynikającego z orzecze-
nia, o którym mowa w art. 3 i 4;
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4) błąd co do osoby zobowiązanego;
5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepie-

niężnym;
6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub 

zastosowanego środka egzekucyjnego;
7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu 

upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1;
8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyj-

nego;
9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ 

egzekucyjny;

10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27.

Art. 34. 

§ 1. Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 
i 10, a przy egzekucji obowiązków o charakterze nie-
pieniężnym – także na podstawie art. 33 pkt 8, organ 
egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska 
wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, z tym 
że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 
pkt 1-5, wypowiedź wierzyciela jest dla organu egze-
kucyjnego wiążąca.

§ 1a. Jeżeli zarzut zobowiązanego jest lub był przedmiotem 
rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu administra-
cyjnym, podatkowym lub sądowym albo zobowiązany 
kwestionuje w całości lub w części wymagalność na-
leżności pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną 
lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługują 
środki zaskarżenia, wierzyciel wydaje postanowienie 
o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu.

§ 2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela 
przysługuje zażalenie.

§ 3. Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w terminie 
14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egze-
kucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny 
wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania 
egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia, 
o którym mowa w § 4.

§ 4. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego 
postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub 
postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego za-
rzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych 
zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – o umorze-
niu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowa-
niu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

§ 5. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów 
służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędące-
mu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. 
Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów pod-
lega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia organowi odwoławczemu.

Art. 35. 
§ 1. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzy-
muje tego postępowania. Organ egzekucyjny może 
jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać po-
stępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egze-
kucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

§ 2. Organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach może 
wstrzymać czynności egzekucyjne do czasu rozpatrze-
nia zażalenia.

Art. 35a. 
Jeżeli ze względu na rodzaj egzekwowanej należności do-
puszczalne jest kwestionowanie istnienia lub wysokości tej 
należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie 
takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu po-
wództwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, żądając 
wstrzymania postępowania egzekucyjnego do czasu pra-
womocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Art. 36. 
§ 1. W zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji or-

gan egzekucyjny może żądać od uczestników postę-
powania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać 
się o udzielenie informacji do organów administracji 
publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podle-
głych lub podporządkowanych, a także innych pod-
miotów.

§ 1a. Informacje i wyjaśnienia, o których mowa w § 1, udzie-
lane są nieodpłatnie przez uczestników postępowania 
egzekucyjnego oraz organy administracji publicznej 
i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

§ 1b. Udostępnianie informacji przez organy i jednostki, 
o których mowa w § 1a, oraz dłużników zajętej wie-
rzytelności nie narusza obowiązku zachowania przez 
nich tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

§ 2. Od wykonania żądania określonego w § 1 można 
uchylić się w takim zakresie, w jakim według prze-
pisów Kodeksu postępowania administracyjnego 
można odmówić zeznań w charakterze świadka albo 
odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 3. Zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępo-
wanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomie-
nia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej 
zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż 
jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego 
zaniechania poucza się zobowiązanego przy dorę-
czaniu mu tytułu wykonawczego.

Art. 37. 
(uchylony).
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Art. 37a. 

(uchylony).

Art. 38. 
§ 1. Kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do 

rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się 
egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu 
egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia 
uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skie-
rowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich 
wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powo-
łując dowody na poparcie swego żądania.

§ 2. Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postano-
wienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni 
od dnia złożenia żądania. Termin ten może być prze-
dłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowo-
dów w tym terminie nie było możliwe.

§ 3. Do czasu wydania postanowienia w sprawie wy-
łączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych 
czynności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub 
prawa majątkowego, których wyłączenia żądano; 
jednakże dokonane czynności egzekucyjne pozo-
stają w mocy.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku 
zgłoszenia roszczeń do rzeczy lub praw majątkowych 
zajętych w celu zabezpieczenia.

Art. 39. 
Jeżeli w egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym 
rzecz lub prawo majątkowe, których wyłączenia spod egze-
kucji żądano, zostały również objęte środkiem egzekucyj-
nym wskazanym przez wierzyciela, organ egzekucyjny do-
ręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie 
przysługuje wierzycielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnię-
cia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają 
w mocy.

Art. 40. 
§ 1. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 

odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa 
majątkowego przysługuje zażalenie osobie, o której 
mowa w art. 38 § 1.

§ 2. Na ostateczne postanowienie w sprawie odmowy 
wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego nie przy-
sługuje skarga do sądu administracyjnego. Osobie, 
której żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa nie zostało 
uwzględnione, przysługuje natomiast prawo żądania 
zwolnienia ich od zabezpieczenia lub egzekucji admi-
nistracyjnej w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego. Osoba ta odpis pozwu o zwolnienie kieruje 
równocześnie do organu egzekucyjnego.

Art. 41. 

§ 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia żądania 
w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa 
majątkowego i w okresie 14 dni po tym rozstrzygnięciu 
oraz w okresie od dnia skierowania do organu egzeku-
cyjnego pozwu, o którym mowa w art. 40 § 2, do dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie wy-
łączenia spod egzekucji objęte żądaniem wyłączenia 
rzeczy nie mogą być sprzedane, a prawa majątkowe 
wykonywane.

§ 2. Jeżeli rzecz objęta żądaniem wyłączenia ulega szyb-
kiemu zepsuciu, może ona być sprzedana w trybie 
przewidzianym dla sprzedaży ruchomości w przepi-
sach o egzekucji należności pieniężnych przed roz-
strzygnięciem żądania wyłączenia, a osiągniętą ze 
sprzedaży kwotę składa się do depozytu organu eg-
zekucyjnego. W przypadku nieuwzględnienia żądania 
wyłączenia egzekucję prowadzi się do kwoty złożonej 
do depozytu.

Art. 42. 
W postępowaniu dotyczącym egzekucji należności pienięż-
nej osoba, która żąda wyłączenia rzeczy lub prawa mająt-
kowego, może wpłacić do depozytu organu egzekucyjnego 
kwotę, na jaką zostały one oszacowane, albo kwotę równą 
należności pieniężnej łącznie z kosztami egzekucyjnymi. 
Organ egzekucyjny uchyli wówczas czynności egzekucyjne 
odnośnie do rzeczy lub prawa, których żądanie wyłączenia 
dotyczy, co nie wpływa na dalszy tok postępowania o wyłą-
czenie. W razie uwzględnienia żądania wyłączenia, kwota 
złożona do depozytu podlega zwrotowi. Jeżeli żądanie wy-
łączenia nie zostanie uwzględnione, egzekucję prowadzi się 
do kwoty złożonej do depozytu.

Art. 43. 
Jeżeli w postępowaniu dotyczącym egzekucji należności 
pieniężnej zostało zgłoszone, zgodnie z art. 38 § 1, żądanie 
wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego 
z tej przyczyny, że znajduje się we władaniu innej osoby na 
podstawie umowy zastawu lub prawa użytkowania ustano-
wionego w wyniku umowy o dożywocie, a żądanie to nie 
zostało uwzględnione, wierzytelność zabezpieczona zasta-
wem oraz wartość prawa użytkowania podlega zaspokoje-
niu z kwoty uzyskanej z egzekucji, z uwzględnieniem prawa 
pierwszeństwa zaspokojenia przysługującego z mocy usta-
wy należności pieniężnych.

Art. 44. 
Żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa mająt-
kowego nie może być zgłoszone, jeżeli z rzeczy lub prawa 
przeprowadzona została egzekucja przez sprzedaż rzeczy 
lub wykonanie prawa majątkowego.
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Art. 45. 
§ 1. Organ egzekucyjny i egzekutor są obowiązani odstąpić 

od czynności egzekucyjnych, jeśli zobowiązany okazał 
dowody stwierdzające wykonanie, umorzenie, wyga-
śnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu 
wykonania obowiązku, rozłożenie na raty spłaty należ-
ności pieniężnych, albo gdy zachodzi błąd co do osoby 
zobowiązanego. Organ egzekucyjny zawiadamia wie-
rzyciela o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych.

§ 2. Organ egzekucyjny i egzekutor są obowiązani od-
stąpić od egzekucji ze składnika majątkowego zo-
bowiązanego, jeżeli okazał on dowody stwierdzają-
ce częściowe wykonanie obowiązku lub umorzenie 
należności pieniężnej, a wartość zajętego składnika 
majątkowego znacznie przekracza kwotę ostatecz-
nie dochodzonej należności i zobowiązany posiada 
inne składniki majątkowe, z których egzekucja może 
być prowadzona.

§ 3. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstą-
pieniu od czynności egzekucyjnych i na jego żądanie 
wydaje postanowienie w sprawie odstąpienia od czyn-
ności egzekucyjnych. Na postanowienie to przysługuje 
zażalenie wierzycielowi niebędącemu jednocześnie 
organem egzekucyjnym.

Art. 46. 
§ 1. Organ egzekucyjny i egzekutor może w razie potrzeby 

wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomo-
cy organu Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, jeżeli 
natrafi ł na opór, który uniemożliwia lub utrudnia prze-
prowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnio-
ne przypuszczenie, że na taki opór natrafi . Jeżeli opór 
stawia żołnierz w czynnej służbie wojskowej, należy 
wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, 
chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na 
miejscu nie ma organu wojskowego.

§ 2. Organy wymienione w § 1 nie mogą odmówić udziele-
nia egzekutorowi pomocy.

§ 3. Sposób udzielania pomocy organowi egzekucyjnemu 
i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzeku-
cyjnych, przypadki, w których wymagana jest pomoc 
organów, sposób postępowania, tryb występowania 
o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a także spo-
sób dokumentowania wykonywanych czynności i rozli-
czania ich kosztów określi, w drodze rozporządzenia:
1) Minister Obrony Narodowej – w przypadku udzie-

lania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub 
wojskowe organy porządkowe;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – 
w przypadku udzielania pomocy przez Policję lub 
Straż Graniczną;

3) Prezes Rady Ministrów – w przypadku udziela-
nia pomocy przez Agencję Bezpieczeństwa We-
wnętrznego lub Agencję Wywiadu.

Art. 47.

§ 1. Jeżeli cel egzekucji prowadzonej w sprawie należno-
ści pieniężnej lub wydania rzeczy tego wymaga, organ 
egzekucyjny zarządzi otwarcie środków transportu 
zobowiązanego, lokali i innych pomieszczeń zajmo-
wanych przez zobowiązanego oraz schowków w tych 
środkach, lokalach i pomieszczeniach.

§ 2. Przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i in-
nych pomieszczeń oraz schowków dokonuje komisja 
powołana przez organ egzekucyjny. Z dokonanych 
czynności spisuje się protokół. Zakończeniem czyn-
ności jest zabezpieczenie przeszukiwanego środka 
transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokół z doko-
nanych czynności przekazuje się niezwłocznie zobo-
wiązanemu.

§ 3. Zarządzenie, o którym mowa w § 1, doręcza się zobo-
wiązanemu.

Art. 48. 
§ 1. Egzekutor może przeszukać odzież na osobie zobo-

wiązanego oraz teczki, walizy i tym podobne przedmio-
ty, które zobowiązany ma przy sobie, jeżeli egzekucja 
dotyczy należności pieniężnej lub wydania rzeczy.

§ 2. Przeszukanie odzieży na osobie zobowiązanego oraz 
jego teczek, waliz i tym podobnych przedmiotów poza 
mieszkaniem, przedsiębiorstwem, zakładem lub go-
spodarstwem zobowiązanego może nastąpić tylko na 
podstawie pisemnego polecenia organu egzekucyjne-
go. Egzekutor obowiązany jest okazać polecenie orga-
nu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpie-
niem do czynności egzekucyjnych.

§ 3. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyj-
nych, o których mowa w § 1 i 2, egzekutor zauwa-
ży, że zobowiązany oddał poszukiwane przedmioty 
swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, 
egzekutor może przeszukać odzież tej osoby oraz 
jej teczki, walizy i tym podobne przedmioty, jakie 
ona ma przy sobie.

§ 4. Przeszukanie odzieży powinno być dokonane tylko 
przez osobę tej samej płci co osoba przeszukiwana.

§ 5. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie 
wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochro-
ny Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza 
w obecności egzekutora odpowiednio żołnierz Żan-
darmerii Wojskowej lub wojskowego organu porząd-
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kowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego 
funkcjonariusza.

Art. 49. 
§ 1. Podczas przeszukania ma prawo być obecny zobowią-

zany.
§ 2. Jeżeli zobowiązany lub inna obecna przy przeszuka-

niu osoba zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza 
w dokonywaniu czynności egzekucyjnych, egzekutor 
może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wy-
dalić z miejsca dokonywania czynności egzekucyjnych 
tę osobę.

Art. 49a. 
Przeszukanie rzeczy dokonywane jest zgodnie z celem tej 
czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności 
osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania 
niepotrzebnych szkód i dolegliwości.

Art. 49b. 
§ 1. Jeżeli podczas przeszukania egzekutor natrafi  na do-

kument opatrzony klauzulą tajności, egzekutor odstę-
puje od jego egzekucji.

§ 2. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazu-
je się właściwemu urzędowi lub instytucji.

Art. 50. 
§ 1. W lokalach i innych pomieszczeniach organów pań-

stwowych oraz na terenach kolejowych i lotnisk można 
dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzed-
nim zawiadomieniu tych organów państwowych lub 
zarządców (komendantów) tych obiektów. Przepis ten 
nie dotyczy przypadków, gdy z mocy szczególnych 
przepisów organy egzekucyjne właściwe są do działa-
nia na terenach kolejowych oraz lotnisk.

§ 2. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych 
przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne 
Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczną oraz na 
okrętach wojennych można dokonywać czynności 
egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu 
odpowiednio właściwego komendanta lub kierow-
nika jednostki i w asyście wyznaczonego organu 
wojskowego lub organu Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub 
Straży Granicznej.

§ 3. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności 
egzekucyjnych, uwzględniając w szczególności przy-

padki i miejsca, w których wymagana jest asysta orga-
nów, sposób postępowania przy wykonywaniu asysty, 
tryb powiadamiania właściwych organów, wymagane 
dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych 
czynności i rozliczania ich kosztów, określi, w drodze 
rozporządzenia:
1) Minister Obrony Narodowej – w przypadku wy-

konywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 
Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy po-
rządkowe;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – 
w przypadku wykonywania asysty przez Policję 
lub Straż Graniczną;

3)  Prezes Rady Ministrów – w przypadku wyko-
nywania asysty przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu lub Centralne 
Biuro Antykorupcyjne.

§ 4. Przeszukania rzeczy osoby obowiązanej do zachowa-
nia tajemnicy zawodowej dokonuje się w obecności 
przedstawiciela organizacji zawodowej, do której oso-
ba ta przynależy.

Art. 51. 
§ 1. Na wniosek zobowiązanego, a także gdy egzeku-

tor uzna to za konieczne, może być przywołany 
świadek do obecności przy czynnościach egze-
kucyjnych.

§ 2. Egzekutor przywołuje co najmniej dwóch świad-
ków, jeżeli zobowiązany nie może być obecny przy 
czynnościach egzekucyjnych na skutek wydalenia 
z miejsca dokonywania czynności egzekucyjnych 
lub z innych przyczyn, chyba że zachodzi obawa, iż 
wskutek upływu czasu potrzebnego na przywołanie 
świadków egzekucja będzie udaremniona.

§ 3. Świadkami mogą być także pełnoletni członkowie ro-
dziny i domownicy zobowiązanego.

§ 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Art. 52. 
§ 1. Jeśli cel egzekucji tego wymaga, organ egzekucyjny 

zezwoli pisemnie egzekutorowi na dokonanie czyn-
ności egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze 
nocnej pomiędzy godziną 21 a godziną 7. Egzekutor 
jest obowiązany okazać zezwolenie organu egzekucyj-
nego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czyn-
ności egzekucyjnych.

§ 2. Czynności egzekucyjne mogą być dokonywane w po-
rze nocnej tylko w obecności świadka.
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Art. 53. 
§ 1. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, egzekutor 

sporządza protokół z czynności egzekucyjnych, który 
zawiera:
1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynności;
2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w czyn-

ności;
3) sprawozdanie z przebiegu czynności;
4) zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadcze-

nia;
5) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie 

braku podpisów;

6) podpis egzekutora.
§ 2. Odpis protokołu, o którym mowa w § 1, doręcza się 

niezwłocznie zobowiązanemu.

Art. 54. 
§ 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności eg-

zekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz 
skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjne-
go.

§ 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skar-
ga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu 
jednocześnie organem egzekucyjnym, a także pod-
miotowi, którego interes prawny lub faktyczny został 
naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz 
organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiąz-
ku.

§ 3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyj-
nego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowa-
nia egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu 
egzekucyjnego.

§ 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których 
mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia 
dokonania zakwestionowanej czynności egzeku-
cyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stano-
wią inaczej.

§ 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, postanowie-
nie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o odda-
leniu skargi przysługuje zażalenie.

§ 6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje 
postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub 
organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, 
wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadze-
nie postępowania egzekucyjnego.

Art. 55.

(uchylony).

Art. 55a. 

Jeżeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego 
w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy należności po-
datkowych albo należności pieniężnych, do poboru których 
są zobowiązane odpowiednio organy celne albo Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, a nie zostały one uregulowane 
w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, organ eg-
zekucyjny składa wniosek o wpisanie do Krajowego Reje-
stru Sądowego daty wszczęcia egzekucji tych należności, 
wysokości pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz daty 
i sposobu zakończenia egzekucji.

Rozdział 4
Zawieszenie i umorzenie postępowania 

egzekucyjnego

Art. 56. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:
1)  w razie wstrzymania wykonania, odroczenia ter-

minu wykonania obowiązku albo rozłożenia na 
raty spłat należności pieniężnej;

2)  w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek 
nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

3)  w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do 
czynności prawnych i braku jego przedstawiciela 
ustawowego;

4)  na żądanie wierzyciela;

5)  w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.
§ 2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, dotyczą-

cego obowiązku o charakterze niepieniężnym, z przy-
czyny określonej w § 1 pkt 2 i 3 może nastąpić tylko 
w przypadkach, gdy nie zagraża to interesowi społecz-
nemu.

§ 3. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie 
zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

§ 4. Na postanowienie organu egzekucyjnego o zawiesze-
niu postępowania lub o odmowie zawieszenia tego po-
stępowania służy zażalenie.

Art. 57. 
§ 1. Organ egzekucyjny podejmie zawieszone postępowa-

nie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia.
§ 1a. W przypadku zawieszenia postępowania egzeku-

cyjnego w związku z rozłożeniem na raty spłat na-
leżności pieniężnej, organ egzekucyjny podejmuje 
zawieszone postępowanie w zakresie wskazanym 
przez wierzyciela.
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§ 2. W razie zawieszenia postępowania z przyczyny okre-
ślonej w art. 56 § 1 pkt 2 – organ egzekucyjny podej-
mie zawieszone postępowanie, gdy organ ten zostanie 
zawiadomiony przez wierzyciela o ustaleniu według 
przepisów prawa cywilnego spadkobierców zmarłego 
zobowiązanego, na których przeszedł egzekwowany 
obowiązek. Wierzyciel może również, nie czekając na 
sądowe stwierdzenie nabycia spadku, wskazać osobę, 
którą uważa za spadkobiercę zmarłego zobowiązane-
go, odpowiedzialną za egzekwowany obowiązek. Jed-
nakże organ egzekucyjny obowiązany jest zastosować 
się do postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku, jeżeli postanowienie to zostanie mu złożone 
przed zakończeniem postępowania egzekucyjnego.

§ 3. Jeżeli szczególne przepisy przewidują wydanie przez 
wierzyciela decyzji o odpowiedzialności za zmarłego 
zobowiązanego innej osoby, jako spadkobiercy, organ 
egzekucyjny może podjąć postępowanie egzekucyjne, 
zawieszone z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2, 
po wydaniu takiej decyzji.

Art. 58. 
§ 1. W przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjne-

go pozostają w mocy dokonane czynności egzekucyj-
ne, z tym że w okresie zawieszenia z przyczyn okre-
ślonych w art. 56 § 1 pkt 1 i 4 mogą być dokonywane, 
za zgodą organu egzekucyjnego, wypłaty z rachunków 
bankowych zobowiązanego po przedstawieniu przez 
niego dokumentów świadczących o konieczności po-
niesienia danych wydatków.

§ 2. Organ egzekucyjny może jednak uchylić dokonane 
czynności egzekucyjne, jeżeli to jest uzasadnione waż-
nym interesem zobowiązanego, interes wierzyciela nie 
stoi temu na przeszkodzie, a osoby trzecie na skutek 
tych czynności nie nabyły praw. Uchylenie dokona-
nych czynności nie powoduje umorzenia należnych za 
nie kosztów egzekucyjnych.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 
uchylenia czynności egzekucyjnych przysługuje zaża-
lenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu 
jednocześnie organem egzekucyjnym.

Art. 59. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne umarza się:
1) jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczę-

ciem postępowania;
2) jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umo-

rzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli 
obowiązek nie istniał;

3) jeżeli egzekwowany obowiązek został określo-
ny niezgodnie z treścią obowiązku wynikające-
go z decyzji organu administracyjnego, orze-

czenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu 
prawa;

4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego 
lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze 
względu na osobę zobowiązanego;

5) jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym 
okazał się niewykonalny;

6) w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obo-
wiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;

7) jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany 
środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zo-
bowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo 
iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu;

8) jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na 
żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed 
upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego 
żądania;

9) na żądanie wierzyciela;
10) w innych przypadkach przewidzianych w usta-

wach.
§ 2. Postępowanie egzekucyjne może być umorzone 

w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egze-
kucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzy-
ska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, organ eg-
zekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia 
postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie 
postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie 
art. 34 § 4.

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 3, wydaje się na 
żądanie zobowiązanego lub wierzyciela albo z urzę-
du.

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania 
egzekucyjnego przysługuje zażalenie zobowiązanemu 
oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie orga-
nem egzekucyjnym.

Art. 60. 
§ 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, 

o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1-8 i 10, powoduje 
uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pozostają jed-
nak w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych 
czynności.

§ 2. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby posta-
nowienie dotyczące uchylenia dokonanych czynności 
egzekucyjnych wskutek umorzenia postępowania eg-
zekucyjnego.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 
uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych lub 
odmowy uchylenia tych czynności służy zażalenie.
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Art. 61. 
W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczy-
ny określonej w art. 59 § 2 wszczęcie ponownej egzekucji 
może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek 
lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę 
wydatków egzekucyjnych.

Rozdział 5
Zbieg egzekucji

Art. 62. 
W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i eg-
zekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy 
albo prawa majątkowego lub niemajątkowego, organ 
egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na 
wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu 
i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi 
rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępo-
wania cywilnego.

Art. 63. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej do tej 
samej rzeczy albo prawa majątkowego, prowadzonej 
przez organy egzekucyjne, o których mowa w art. 19, 
łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik 
urzędu skarbowego, który pierwszy zastosował środek 
egzekucyjny, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie 
dokonał takiej czynności lub nie dokonał jej jako pierw-
szy - łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczel-
nik urzędu skarbowego właściwy według siedziby lub 
miejsca zamieszkania zobowiązanego, z zastrzeże-
niem § 2.

§ 2. Jeżeli środek egzekucyjny zastosował naczelnik urzę-
du skarbowego właściwy według miejsca położenia 
majątku zobowiązanego, łączne prowadzenie egzeku-
cji przejmuje ten organ.

§ 3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzeku-
cji łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik 
urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie egze-
kucji zgodnie z § 1 lub 2.

Rozdział 6
Koszty egzekucyjne

Art. 64. 
§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji 

należności pieniężnych pobiera za dokonane czyn-

ności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości, 
z zastrzeżeniem art. 64d:
1) za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiąza-

nego – 5% kwoty pobranej należności, nie mniej 
jednak niż 2 zł 50 gr;

2) za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego – 4% kwoty egzekwowanej należności, nie 
mniej jednak niż 1 zł 40 gr;

3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę – 4% egze-
kwowanej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 
50 gr;

4) za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wie-
rzytelności pieniężnych lub innych praw majątko-
wych – 5% kwoty egzekwowanej należności, nie 
mniej jednak niż 4 zł 20 gr;

5) za zajęcie ruchomości – 6% kwoty egzekwowanej 
należności, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;

6) za zajęcie nieruchomości – 8% kwoty egze-
kwowanej należności, nie więcej jednak niż 
34.200 zł;

7) za odebranie zajętych ruchomości od zobowią-
zanego – 5% kwoty wartości szacunkowej tych 
ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr;

8) za odebranie pomieszczeń w zajętej nierucho-
mości – w wysokości i na zasadach określonych 
w art. 64a § 1 pkt 6;

9) za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości 
w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czyn-
ności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyj-
nej w inny sposób – 6 zł 80 gr;

10) za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości – 
10 zł;

11) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie 
sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób – 5% 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jed-
nak niż 6 zł 80 gr;

12) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobo-
wiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych 
ruchomości lub praw majątkowych przez ich usu-
nięcie, zbycie lub uszkodzenie – 10% wartości 
szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak 
niż 13 zł 50 gr;

13) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Woj-
skowej lub wojskowych organów porządkowych 
– 13 zł 50 gr;

14) za spisanie na miejscu u zobowiązanego proto-
kołu o stanie majątkowym zobowiązanego – 10% 
kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jed-
nak niż 3 zł.
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§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egze-
kucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia 
dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy 
lub prawa majątkowego nadał w placówce pocztowej 
za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu od-
pis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu 
wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

§ 3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa 
w § 1 pkt 1-6, oblicza się oddzielnie od każdego tytułu 
wykonawczego, który był podstawą dokonania czyn-
ności egzekucyjnych.

§ 4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, po-
biera się tylko raz w toku postępowania egzekucyjne-
go, chociażby takie same czynności były następnie 
ponawiane.

§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności 
pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 2-6, opłatę egzekucyjną pobiera 
się tylko za jedno zajęcie, za które należy się najwyż-
sza opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr.

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną 
z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności ma-
nipulacyjne związane ze stosowaniem środków egze-
kucyjnych. Opłata wynosi 1 % kwoty egzekwowanych 
należności objętych każdym tytułem wykonawczym, 
nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr.

§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona 
stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej należności 
pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia 
się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności 
w terminie, przypadające w dniu powstania obowiązku 
uiszczenia opłaty.

§ 8. Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czyn-
ności egzekucyjnych nie zwalnia od obowiązku uisz-
czenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności 
egzekucyjne i wydatków egzekucyjnych.

§ 9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, 
powstaje:
1) za pobranie pieniędzy – z chwilą pobrania;
2) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych 

praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelno-
ści – z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wie-
rzytelności zawiadomienia o zajęciu;

3) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych 
praw majątkowych w inny sposób niż określony 
w pkt 2 – z chwilą zawiadomienia zobowiązanego 
o zajęciu;

4) za zajęcie ruchomości – z chwilą podpisania pro-
tokołu zajęcia przez poborcę skarbowego;

5) za zajęcie nieruchomości – z chwilą doręcze-
nia zobowiązanemu wezwania, o którym mowa 
w art. 110c § 2;

6) za odebranie zajętych ruchomości od zobowią-
zanego lub odebranie pomieszczeń w zajętej nie-
ruchomości – z chwilą podpisania przez poborcę 
skarbowego protokołu ich odebrania;

7) za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za 
czynności przygotowawcze do sprzedaży eg-
zekucyjnej zajętych ruchomości w inny sposób 
lub ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości 
– z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu 
obwieszczenia o licytacji lub zawiadomienia o do-
konaniu czynności przygotowawczych do sprze-
daży w inny sposób;

8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprze-
daży egzekucyjnej w inny sposób – z chwilą pod-
pisania przez poborcę skarbowego protokołu 
sprzedaży;

9) za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji 
– z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego 
tego protokołu;

10) za wezwanie pomocy organów, o których mowa 
w § 1 pkt 13 – z chwilą przybycia funkcjonariusza 
na miejsce wykonywania czynności egzekucyj-
nej;

11) za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobo-
wiązanego – z chwilą podpisania protokołu przez 
poborcę skarbowego lub innego upoważnionego 
pracownika oraz przez zobowiązanego lub świad-
ka przywołanego do tej czynności.

§ 10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powsta-
je z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu 
wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością egzeku-
cyjną jest zajęcie wierzytelności pieniężnej lub innego 
prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytelności, 
obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powsta-
je równocześnie z obowiązkiem uiszczenia opłaty za 
zajęcie.

Art. 64a. 
§ 1. Organ egzekucyjny w egzekucji obowiązków o cha-

rakterze niepieniężnym pobiera opłaty za dokonane 
czynności egzekucyjne w następującej wysokości, 
z zastrzeżeniem art. 64d:
1) za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny 

w celu przymuszenia – 10% kwoty nałożonej 
grzywny, nie więcej jednak niż 68 zł; w przy-
padku wielokrotnego nakładania grzywien 
opłatę pobiera się osobno od każdego posta-
nowienia;

2) za wydanie postanowienia o:
a) zastosowaniu wykonania zastępczego,
b) wezwaniu zobowiązanego do wydania rze-

czy ruchomej albo dokumentu,
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c) wezwaniu zobowiązanego do wykonania 
obowiązku wydania nieruchomości albo 
opróżnienia lokalu,

d) wezwaniu zobowiązanego do wykonania 
obowiązku wskazanego w tytule wykonaw-
czym, z zagrożeniem zastosowania przy-
musu bezpośredniego 

– 6 zł 80 gr;
3) za odebranie rzeczy ruchomej – 6 zł 80 gr;
4) za odebranie dokumentu – 4 zł 20 gr;
5) za odebranie nieruchomości – 68 zł;
6) za opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń – 

6 zł 80 gr od każdej izby; za opróżnienie po-
mieszczeń mieszkalnych nie pobiera się odrębnej 
opłaty od pomieszczeń pomocniczych, jak przed-
pokoje, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, 
a za opróżnienie pomieszczeń gospodarczych, 
w szczególności garaży i stajni, pobiera się opłatę 
za każde pomieszczenie jak za izbę;

7) za czynności dotyczące sprzedaży licytacyjnej, 
za spisanie protokołu o udaremnieniu przeprowa-
dzenia egzekucji oraz za wezwanie pomocy orga-
nów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 13, pobiera 
się odpowiednio opłaty określone w art. 64 § 1 
pkt 7, 9 i 11-13.

§ 2. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1, 
powstaje:
1) za wydanie postanowień wymienionych w pkt 1 

i 2 – z chwilą doręczenia zobowiązanemu posta-
nowienia;

2) za czynności wymienione w pkt 3-6 – z chwilą 
podpisania przez egzekutora protokołu czynności 
egzekucyjnych;

3) za czynności wymienione w pkt 7 – z chwilą do-
ręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia 
o licytacji, z chwilą podpisania protokołu prze-
prowadzenia licytacji, z chwilą przybycia funk-
cjonariusza organów, o których mowa w art. 64 
§ 1 pkt 13, na miejsce wykonywania czynności 
egzekucyjnych lub z chwilą podpisania protokołu 
o udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji.

Art. 64b. 
Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione 
przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egze-
kucji, a w szczególności na opłacenie:

1) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora;
2) przewozu, załadowania, rozładowania, przecho-

wania, utrzymania i dozoru zwierząt oraz rucho-
mości odebranych albo usuniętych z opróżnio-
nych budynków, lokali i pomieszczeń;

3) przymusowego otwarcia środków transportu, po-
mieszczeń i schowków;

4) należności świadków, biegłych i rzeczoznawców;
5) ogłoszenia w prasie;
6) sporządzenia dokumentów;
7) prowadzenia zarządu zajętej nieruchomości;
8) prowizji i opłat pobieranych w związku z realizacją 

zajęcia przez dłużnika zajętej wierzytelności lub 
przekazywaniem dochodzonych kwot do organu 
egzekucyjnego;

9) kosztu uzyskania informacji o majątku dłużnika;
10) wykonania zastępczego;

11) zastosowania przymusu bezpośredniego.

Art. 64c.

§ 1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz 
w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi przez 
organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. 
Koszty egzekucyjne, z zastrzeżeniem § 2-4, obcią-
żają zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady uniemoż-
liwiające przeprowadzenie postępowania egze-
kucyjnego, które nie mogły być znane organowi 
egzekucyjnemu w chwili skierowania tego tytułu 
do egzekucji, wierzyciel niebędący jednocześnie 
organem egzekucyjnym obowiązany jest uiścić, ty-
tułem zwrotu wydatków poniesionych przez organ 
egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr.

§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do organu wykonującego.
§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należno-

ści z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że 
wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne 
z prawem, należności te, wraz z naliczonymi od 
dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ 
egzekucyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli nie-
zgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egze-
kucji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzy-
ciela, z zastrzeżeniem § 3a.

§ 3a. Jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadze-
nie egzekucji spowodowało obce państwo, koszty 
i odsetki, o których mowa w § 3, pokrywa organ 
wykonujący po uzyskaniu środków pieniężnych od 
tego państwa.

§ 3b. Środki pieniężne otrzymane od obcego państwa 
na pokrycie kosztów i odsetek, o których mowa 
w § 3, organ wykonujący przekazuje do właściwego 
organu egzekucyjnego lub rekwizycyjnego zgodnie 
z § 10-12.

§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie 
mogą być one ściągnięte od zobowiązanego, z za-
strzeżeniem § 4a-4c oraz art. 64e § 4a.
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§ 4a. Do nieściągniętych kosztów egzekucyjnych, powsta-
łych w niezgodnie z prawem wszczętym i prowadzo-
nym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu 
wykonawczego wystawionego przez organ wykonują-
cy, stosuje się odpowiednio § 3a i 3b.

§ 4b. Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzeku-
cyjne, poniesione w zgodnie z prawem wszczętym 
i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym na pod-
stawie tytułu wykonawczego wystawionego przez or-
gan wykonujący, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny 
pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa.

§ 4c. Jeżeli dochodzenie należności na wniosek obcego 
państwa stwarza szczególne problemy, powoduje po-
wstanie znacząco wysokich kosztów egzekucyjnych 
lub wiąże się z walką ze zorganizowaną przestępczo-
ścią, koszty te pokrywa organ wykonujący po uzyska-
niu środków pieniężnych od obcego państwa. Przepis 
§ 3b stosuje się odpowiednio.

§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie 
pobiera się opłat za czynności egzekucyjne.

§ 6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności 
pieniężnej są dochodzone na podstawie tytułu wyko-
nawczego wystawionego na tę należność, chyba że 
przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie 
kosztów egzekucyjnych na żądanie zobowiązanego 
albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. 
Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

§ 8. Żądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega rozpa-
trzeniu, jeżeli zostało wniesione po upływie 14 dni 
od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia 
o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a w przy-
padku zakończenia postępowania egzekucyjnego 
wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od 
dnia powiadomienia zobowiązanego o wysokości po-
branych kosztów egzekucyjnych.

§ 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych 
lub pokrytych przez wierzyciela kosztów egzeku-
cyjnych, w tym powstałych w postępowaniu egze-
kucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wyko-
nawczego wystawionego przez organ wykonujący, 
przypadają na rzecz tego organu, który je uzyskał, 
z zastrzeżeniem § 10 i 11.

§ 10. Jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wie-
rzyciela, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu przy-
padają na rzecz organu, który dokonał czynności eg-
zekucyjnych powodujących powstanie tych kosztów, 
z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. Jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powsta-
nie kosztów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 2-6 
i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ 

egzekucyjny lub rekwizycyjny, uzyskane z tego ty-
tułu środki pieniężne rozdziela się między te organy 
w proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegze-
kwowanych przez nie kwot do kwot wyegzekwowa-
nych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis 
art. 64 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Rozliczenia, o którym mowa w § 11, dokonuje organ 
egzekucyjny kończący postępowanie egzekucyjne, 
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończe-
nia postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie może 
być dokonane za zgodą wierzyciela przez potrącenie 
wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie 
rozliczenia kosztów przysługuje zażalenie organom, 
których dotyczy to rozliczenie.

Art. 64d. 
§ 1. Kwoty opłat za czynności egzekucyjne ulegają pod-

wyższaniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi 
cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającemu 
ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, z uwzględnieniem zaokrąglenia, o którym mowa 
w art. 27a.

§ 2. Podwyższanie kwot opłat za czynności egzekucyjne 
następuje z ostatnim dniem kwartału następującego 
po kwartale, w którym wzrost cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych, liczony od dnia 1 stycznia 2002 r. prze-
kroczył 20 % lub wielokrotność tej wielkości.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, podwyższone kwo-
ty opłat za czynności egzekucyjne w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do innych należno-
ści lub wartości określonych w ustawie kwotowo, z wy-
jątkiem wymienionych w art. 66e i art. 66zk § 9.

Art. 64e. 
§ 1. Organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w czę-

ści przypadające na jego rzecz koszty egzekucyjne.

§ 2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:
1) stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego 

dochodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany 
wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów eg-
zekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swo-
jej sytuacji fi nansowej;

2) za umorzeniem przemawia ważny interes publicz-
ny;

3) ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowo-
dowałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.
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§ 3. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należno-
ści pieniężnych mogą być umorzone w przypadkach 
określonych w § 2 pkt 1, jeżeli obciążenie wierzyciela 
obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby gospo-
darczo nieuzasadnione.

§ 4. W przypadku częściowego umorzenia kosztów eg-
zekucyjnych umarza się przede wszystkim opłaty za 
czynności egzekucyjne.

§ 4a. Organ egzekucyjny z urzędu umarza koszty z tytułu 
opłat, o których mowa w art. 64 § 1 i 6, jeżeli opłaty te 
nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego i powsta-
ły w zgodnie z prawem wszczętym i prowadzonym 
postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wy-
konawczego wystawionego przez organ wykonujący.

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów eg-
zekucyjnych służy zażalenie zobowiązanemu i wie-
rzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egze-
kucyjnym.

Art. 64f. 
Organ egzekucyjny, ze względu na ważny interes zobo-
wiązanego, może rozłożyć na raty zapłatę przypadających 
na jego rzecz kosztów egzekucyjnych. Na postanowienie 
w sprawie rozłożenia na raty spłaty kosztów egzekucyjnych 
przysługuje zażalenie.

Art. 65. 
Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych określi, 
w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i dokumento-
wania wydatków egzekucyjnych, w szczególności sposób 
ustalania i rozliczania wydatków wspólnych, poniesionych 
w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych 
oraz przypadki, w których wydatki ustala się w formie zry-
czałtowanej. Określając sposób ustalania i dokumentowa-
nia wydatków egzekucyjnych minister uwzględnia rodzaj 
wydatków oraz ich udział w prowadzonych egzekucjach.

Art. 66. 

§ 1. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem 
mu egzekwowanej należności lub przedmiotu.

§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny 
pokrywa z wyegzekwowanych kwot.

§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny doko-
nał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany, z za-
strzeżeniem § 4, do uiszczenia opłaty komorniczej.

§ 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od:
1) kwot wpłaconych po wystąpieniu wierzyciela 

z żądaniem zawieszenia albo umorzenia postę-
powania egzekucyjnego;

2) należności ściągniętych przez organ egzekucyjny 
będący jednocześnie ich wierzycielem;

3) należności dochodzonych na podstawie tytułu 
wykonawczego wystawionego przez urząd skar-
bowy lub naczelnika urzędu skarbowego;

4) należności dochodzonych na podstawie tytułu 
wykonawczego wystawionego przez organ wyko-
nujący, chyba że niezgodne z prawem wszczęcie 
i prowadzenie egzekucji spowodowało obce pań-
stwo.

§ 5. Opłata komornicza przypada na rzecz tego organu, 
który dokonał ściągnięcia należności pieniężnej lub 
zastosował środki egzekucyjne, w wyniku których na-
leżność została zapłacona.

§ 6. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio § 2 
oraz art. 64c § 11 i 12, a jeżeli niezgodne z prawem 
wszczęcie i prowadzenie egzekucji spowodowało obce 
państwo - również odpowiednio art. 64c § 3a i 3b.

§ 7. Jeżeli wierzyciel uchyla się od uiszczenia opłaty ko-
morniczej, opłata ta, w części, w jakiej nie została po-
trącona przez organ egzekucyjny, podlega przymuso-
wemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej, 
po uprzednim doręczeniu upomnienia z zagrożeniem 
egzekucją, a następnie wystawieniu tytułu wykonaw-
czego.

§ 8. Państwowe jednostki budżetowe, których należności 
dochodzone w trybie egzekucyjnym stanowią dochód 
budżetu państwa, z zastrzeżeniem § 4, są upoważnio-
ne do przeznaczania odpowiedniej części uzyskanych 
z egzekucji wpływów na pokrycie opłaty komorniczej 
i wydatków, o których mowa w § 1.

Rozdział 7
Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz 

korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu 
należności pieniężnych

Oddział 1 
Zasady ogólne

Art. 66a. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się przy udzielaniu 
pomocy obcemu państwu lub korzystaniu z jego pomocy 
w sprawach dotyczących należności pieniężnych, o których 
mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jeżeli ratyfi kowana umowa mię-
dzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie 
stanowi inaczej.

Art. 66b. 

§ 1. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału:
1) za polskiego wierzyciela uważa się podmiot, 

o którym mowa w art. 1a pkt 13, i którego sie-
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dziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2) za przekazywanie wniosku, informacji lub doku-
mentów drogą elektroniczną uważa się przekaz 
dokonany za pomocą sprzętu elektronicznego do 
przetwarzania danych, włącznie z kompresją cy-
frową, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź 
optycznych lub innych środków wykorzystujących 
energię elektromagnetyczną;

3) za sieć WSK/WIS uważa się wspólną platfor-
mę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyj-
nej oraz Wspólnym Interfejsie Systemowym, 
stworzoną w celach łączności elektronicznej 
między właściwymi organami państw będą-
cych członkami Unii Europejskiej w spra-
wach ceł i podatków;

4) za zagraniczny tytuł wykonawczy uważa się do-
kument wydany przez obce państwo, stanowiący 
podstawę do prowadzenia egzekucji wymienio-
nych w nim należności pieniężnych.

§ 2. Funkcje organu wnioskującego i organu wykonujące-
go sprawuje minister właściwy do spraw fi nansów pu-
blicznych.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
przesyła Komisji Europejskiej, do dnia 15 marca każ-
dego roku, informację dotyczącą pomocy, o której 
mowa w art. 66a, udzielonej obcym państwom i udzie-
lonej przez te państwa Rzeczypospolitej Polskiej w po-
przednim roku kalendarzowym.

Art. 66c. 

§ 1. Obowiązek udzielenia pomocy obcemu państwu lub 
możliwość skorzystania z jego pomocy w zakresie, 
o którym mowa w art. 66d § 1, istnieje, jeżeli ratyfi -
kowana umowa międzynarodowa, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, lub prawo obcego państwa 
zobowiązuje do udzielenia podobnej pomocy Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

§ 2. Organ wykonujący nie ma obowiązku udzielenia po-
mocy obcemu państwu, które odmawia mu udzielenia 
podobnej pomocy, jeżeli sprawa tej odmowy nie pod-
lega badaniu przez Komitet do Spraw Dochodzenia 
Należności Unii Europejskiej.

§ 3. Obowiązek udzielenia pomocy obcemu państwu nie 
istnieje, jeżeli w dniu sporządzenia pierwszego wnio-
sku w danej sprawie, zwanego dalej „pierwotnym 
wnioskiem”, upłynęło 5 lat, licząc od dnia wystawienia, 
zgodnie z prawem obcego państwa, zagranicznego ty-
tułu wykonawczego na należności objęte wnioskiem, 
z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. Jeżeli należności pieniężne objęte wnioskiem obce-
go państwa o udzielenie pomocy lub wystawiony na 

nie zagraniczny tytuł wykonawczy są kwestionowane, 
okres, o którym mowa w § 3, liczy się od dnia, w któ-
rym, zgodnie z prawem obcego państwa, należności 
pieniężne lub zagraniczny tytuł wykonawczy nie mogą 
być nadal kwestionowane.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 3, organ wykonujący 
informuje obce państwo o powodach odmowy udzie-
lenia pomocy, a jeżeli państwo to jest członkiem Unii 
Europejskiej - również Komisję Europejską.

§ 6. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do pomocy, 
o udzielenie której może wystąpić organ wnioskujący 
do obcego państwa.

Art. 66d. 

§ 1. Pomoc, o której mowa w art. 66a, może polegać na:
1) udzieleniu informacji;
2) powiadomieniu zainteresowanego podmiotu o pi-

śmie, orzeczeniu lub innym dokumencie jego do-
tyczącym;

3) prowadzeniu egzekucji lub dokonaniu zabezpie-
czenia należności pieniężnych.

§ 2. Wystąpienie do obcego państwa z wnioskiem o udzie-
lenie pomocy lub jego wycofanie następuje na wniosek 
polskiego wierzyciela, a w przypadku, o którym mowa 
w § 1 pkt 1 i 2, również na wniosek organu egzekucyj-
nego.

§ 3. Wierzyciel i organ egzekucyjny może korzystać z po-
mocy obcego państwa w zakresie określonym dla or-
ganu wnioskującego.

§ 4. Wierzyciel i organ egzekucyjny dostarcza organowi 
wnioskującemu lub organowi wykonującemu wszyst-
kie dokumenty lub informacje potrzebne do udzielenia 
pomocy obcemu państwu lub skorzystania z jego po-
mocy.

Art. 66e. 

§ 1. Wniosek o udzielenie pomocy może dotyczyć więcej 
niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne 
od tego samego zobowiązanego.

§ 2. Nie podlega wykonaniu wniosek o udzielenie po-
mocy, jeżeli kwota należności pieniężnej lub łączna 
kwota kilku takich należności jest mniejsza od 1.500 
euro.

§ 3. W celu ustalenia, czy należności pieniężne pol-
skich wierzycieli spełniają warunek, o którym 
mowa w § 2, należności te przelicza się na euro 
według średniego kursu złotego w stosunku do 
euro, ogłoszonego przez Prezesa Narodowe-
go Banku Polskiego w dniu podpisania wniosku 
o udzielenie pomocy.
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Art. 66f.  

Minister właściwy do spraw finansów publicznych okre-
śla, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania wie-
rzycieli i organów egzekucyjnych przy korzystaniu z po-
mocy obcego państwa, wzory tytułów wykonawczych, 
o których mowa w art. 66y § 3 oraz art. 66za § 1, a także 
wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomie-
nie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności 
pieniężnych, kierowanych przez te podmioty do organu 
wnioskującego oraz przez organ wnioskujący do obcych 
państw. Określając sposób postępowania wierzycieli 
i organów egzekucyjnych oraz wzory wniosków, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia 
w szczególności rodzaj i ilość załączanych do wniosków 
dokumentów niezbędnych do skorzystania z pomocy ob-
cego państwa oraz zakres koniecznych informacji, jakie 
mają być zawarte we wnioskach przy korzystaniu z po-
mocy obcego państwa.

Art. 66g. 

Przekazane organowi wykonującemu przez obce państwo 
dokumenty i informacje związane z wnioskowaną pomocą 
mogą być udostępnione do wiadomości wyłącznie:

1) podmiotom, których dotyczy wniosek o udzielenie 
pomocy;

2) organom egzekucyjnym lub rekwizycyjnym, 
w celu realizacji wniosku organu wnioskującego 
o udzielenie pomocy, oraz polskim wierzycielom;

3) sądom rozpatrującym sprawy związane z docho-
dzeniem należności pieniężnych.

Art. 66h. 

§ 1. Do wniosku o udzielenie pomocy oraz dołączonych do 
niego dokumentów i pism organ wnioskujący dołącza 
ich tłumaczenia na jeden z urzędowych języków pań-
stwa, które ma udzielić pomocy.

§ 2. Organ wnioskujący, w uzgodnieniu z obcym państwem, 
może przekazywać temu państwu tłumaczenia na inny 
język niż określony w § 1.

§ 3. Organ wykonujący może nie przyjąć tłumaczenia 
przedstawionego mu przez obce państwo.

§ 4. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do organu wyko-
nującego.

Art. 66i. 

§ 1. Organ wykonujący potwierdza pisemnie obcemu pań-
stwu otrzymanie wniosku o udzielenie pomocy, nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wniosku.

§ 2. Otrzymany wniosek o udzielenie pomocy organ wy-
konujący niezwłocznie przesyła właściwemu orga-

nowi egzekucyjnemu do realizacji, z zastrzeżeniem 
art. 66za § 4. Przepis art. 66h § 1 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 3. Organ wykonujący, organ egzekucyjny lub organ rekwi-
zycyjny pokrywają swoje wydatki związane z udziela-
niem pomocy, o której mowa w art. 66d § 1 pkt 1 i 2, 
bezpośrednio z budżetu państwa.

Art. 66j. 
§ 1. Wszystkie informacje lub dokumenty związane z udzie-

laniem pomocy na rzecz obcego państwa lub korzysta-
niem z jego pomocy przekazuje się, o ile to możliwe, 
wyłącznie drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. O ile organ wnioskujący nie uzgodni z obcym pań-
stwem inaczej, przepisu § 1 nie stosuje się do:
1) wniosku o powiadomienie oraz pism, orzeczeń 

lub innych dokumentów będących przedmiotem 
powiadomienia;

2) wniosku o dochodzenie lub zabezpieczenie na-
leżności pieniężnych oraz tytułu wykonawczego 
lub zarządzenia zabezpieczenia.

§ 3. Organ wykonujący przekazuje informacje lub doku-
menty drogą elektroniczną lub przechowuje je w for-
mie elektronicznej z zachowaniem tajemnicy obowią-
zującej w odniesieniu do analogicznych należności 
pieniężnych polskich wierzycieli.

§ 4. Informacje i dokumenty w formie elektronicznej mogą 
być udostępnione wyłącznie stronom postępowa-
nia administracyjnego lub sądowego, wszczętego 
w związku z dochodzeniem należności pieniężnych, 
a także podmiotom, organom i sądom, o których mowa 
w art. 66g.

§ 5. W przypadku korzystania przez organ wnioskujący lub 
organ wykonujący z sieci WSK/WIS, dostęp do infor-
macji niejawnych przekazywanych za pośrednictwem 
tej sieci mogą uzyskać osoby upoważnione przez wła-
ściwy organ do spraw ochrony informacji niejawnych 
przy Komisji Europejskiej w takim zakresie, jaki jest 
niezbędny do nadzoru, obsługi i rozbudowy tej sieci.

§ 6. Jeżeli adresatem przekazywanych drogą elektroniczną 
informacji lub dokumentów jest państwo - członek Unii 
Europejskiej, korespondencję zawierającą informacje 
lub dokumenty należy autoryzować w sposób uzgod-
niony z tym państwem.

Art. 66k. 
Organ wykonujący informuje zainteresowane obce państwo, 
że jest:

1) organem właściwym do przyjmowania od tego 
państwa wniosków o pomoc i do występowania 
do niego z takimi wnioskami;
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2) organem właściwym do uzgodnienia z nim 
sposobu pokrywania kosztów, o którym mowa 
w art. 64c § 4c;

3) organem odpowiedzialnym za korespondencję 
drogą elektroniczną.

Oddział 2 
Udzielanie informacji

Art. 66l. 
§ 1. Organ wykonujący dostarcza, na wniosek obcego pań-

stwa, wszystkie informacje, które mogą być użyteczne 
lub potrzebne temu państwu w dochodzeniu jego na-
leżności pieniężnych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Organ wykonujący nie jest obowiązany udzielić obce-
mu państwu informacji:
1) których nie mógłby uzyskać do celów egzekucji 

analogicznych należności pieniężnych powsta-
łych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) które są objęte tajemnicą zawodową, handlową 
lub przemysłową;

3) których ujawnienie prowadziłoby lub mogłoby 
prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa Rze-
czypospolitej Polskiej lub jej porządku publiczne-
go.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomocy, 
o którą może się ubiegać organ wnioskujący od obce-
go państwa.

§ 4. Organ wykonujący powiadamia pisemnie obce pań-
stwo o przyczynach odmowy udzielenia informacji, 
wskazując właściwy przepis stanowiący podstawę tej 
odmowy.

§ 5. Powiadomienia, o którym mowa w § 4, dokonuje się 
niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek, o których 
mowa w § 2, nie później jednak niż w terminie 3 miesię-
cy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku o udzie-
lenie informacji.

Art. 66m. 
§ 1. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ 

wnioskujący do obcego państwa może dotyczyć:
1) zobowiązanego;
2) podmiotu zobowiązanego do uregulowania na-

leżności pieniężnych, jeżeli prawo Rzeczypospo-
litej Polskiej przewiduje odpowiedzialność innych 
osób za obowiązki zobowiązanego.

§ 2. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez or-
gan wnioskujący do obcego państwa może dotyczyć 
również podmiotów, w których posiadaniu znajduje się 
mienie należące do podmiotów wymienionych w § 1.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomocy 
świadczonej na rzecz obcego państwa.

Art. 66n. 
§ 1. We wniosku o udzielenie informacji podaje się nazwi-

sko lub nazwę, adres i inne posiadane dane niezbędne 
do identyfi kacji podmiotów, których wniosek dotyczy, 
oraz rodzaj i kwoty należności pieniężnych, w związku 
z dochodzeniem których sporządza się wniosek.

§ 2. Organ wnioskujący sporządza wniosek o udzielenie in-
formacji w formie pisemnej według ustalonego wzoru. 
Jeżeli organ wnioskujący nie może przekazać wniosku 
drogą elektroniczną, podpisuje wniosek i opatruje go 
swoją pieczęcią urzędową.

§ 3. Jeżeli podobny wniosek o udzielenie informacji przesy-
ła się do innego organu, organ wnioskujący umieszcza 
o tym informację w swoim wniosku.

Art. 66o. 
§ 1. Jeżeli informacje zawarte we wniosku obcego państwa 

nie są w ocenie organu wykonującego wystarczające 
do wykonania wniosku, zwraca się on niezwłocznie 
do tego państwa z wnioskiem o nadesłanie informacji 
uzupełniających.

§ 2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w § 1, zwraca się 
obce państwo, organ wnioskujący dostarcza wszyst-
kich niezbędnych i dostępnych mu danych.

Art. 66p. 
§ 1. Organ wykonujący natychmiast przekazuje każdą po-

siadaną lub uzyskaną informację w takiej formie, w ja-
kiej została ona uzyskana.

§ 2. Jeżeli część lub całość informacji nie może być uzy-
skana we właściwym terminie, organ wykonujący infor-
muje pisemnie obce państwo o przyczynach niemoż-
ności przekazania informacji w tym terminie.

§ 3. Organ wykonujący, po upływie 6 miesięcy od dnia po-
twierdzenia otrzymania wniosku o udzielenie informa-
cji, informuje obce państwo o wynikach postępowania 
prowadzonego w celu uzyskania wnioskowanych infor-
macji, jeżeli wcześniej nie przekazał wszystkich wnio-
skowanych informacji.

§ 4. Jeżeli informacje otrzymane od obcego państwa nie są 
w ocenie organu wnioskującego wystarczające, może 
on zwrócić się do tego państwa z wnioskiem o nade-
słanie informacji uzupełniających.

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 4, sporządza się na pi-
śmie i przesyła obcemu państwu w terminie 2 miesięcy 
od dnia otrzymania informacji o wynikach postępowa-
nia przeprowadzonego przez obce państwo w celu 
uzyskania wnioskowanych informacji.
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§ 6. Jeżeli z wnioskiem analogicznym do wniosku, o którym 
mowa w § 4, zwraca się obce państwo, organ wykonu-
jący dostarcza wszystkich niezbędnych i dostępnych 
mu danych.

§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 4, stosuje się przepisy 
dotyczące wniosku o udzielenie informacji.

Art. 66r. 

Wniosek o udzielenie informacji może być w każdym czasie 
wycofany przez organ wnioskujący. Informację o wycofaniu 
wniosku przekazuje się obcemu państwu w formie pisem-
nej.

Oddział 3 
Powiadamianie

Art. 66s. 

§ 1. Wniosek o powiadomienie, kierowany przez organ 
wnioskujący do obcego państwa, może dotyczyć 
podmiotu, który zgodnie z prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej powinien być powiadomiony o czynnościach 
i orzeczeniach administracyjnych i sądowych, które zo-
stały podjęte w Rzeczypospolitej Polskiej i które odno-
szą się do należności pieniężnych przysługujących od 
tego podmiotu lub do dochodzenia takiej należności.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pomocy świad-
czonej na rzecz obcego państwa, z tym że powiado-
mienia dokonuje się w trybie przepisów o doręczeniach 
w postępowaniu administracyjnym.

Art. 66t. 
§ 1. Wniosek o powiadomienie zawiera wszystkie potrzeb-

ne informacje, w tym w szczególności nazwisko lub 
nazwę, adres oraz inne posiadane dane niezbędne do 
identyfi kacji podmiotu, którego wniosek dotyczy, a tak-
że rodzaj i przedmiot czynności lub orzeczeń, o których 
należy powiadomić, a jeżeli jest niezbędne - również 
nazwisko lub nazwę oraz adres zobowiązanego, a tak-
że należności pieniężne, których dotyczy tytuł wyko-
nawczy, orzeczenie lub inny dokument.

§ 2. Jeżeli w orzeczeniu lub innym dokumencie będącym 
przedmiotem wniosku o powiadomienie kierowanego 
do obcego państwa brak jest pouczenia o przysługu-
jących środkach zaskarżenia, we wniosku o powiado-
mienie wskazuje się przepisy prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej regulujące sposób kwestionowania należności 
pieniężnej lub jej dochodzenia.

§ 3. Wniosek o powiadomienie sporządza się pisemnie 
w dwóch egzemplarzach według ustalonego wzoru.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1, podpisuje organ wnio-
skujący i opatruje go swoją pieczęcią urzędową.

§ 5. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dwa 
egzemplarze pism, orzeczeń lub innych dokumentów, 
o których należy powiadomić. Przepis art. 66y § 3 sto-
suje się odpowiednio.

§ 6. Organ wykonujący niezwłocznie informuje obce 
państwo o działaniach podjętych na jego wniosek, 
a w szczególności o dacie dokonanego powiadomie-
nia.

Art. 66u. 

§ 1. Jeżeli w ocenie organu wykonującego informacje za-
warte we wniosku o powiadomienie są niewystarczają-
ce, może on wystąpić do obcego państwa o przekaza-
nie uzupełniających informacji, o ile nie spowoduje to 
niedotrzymania terminu powiadomienia wskazanego 
we wniosku.

§ 2. Jeżeli z wnioskiem o przekazanie uzupełniających in-
formacji występuje państwo obce, organ wykonujący 
przekazuje dostępne mu informacje.

§ 3. Organ wykonujący niezwłocznie informuje obce pań-
stwo o dacie dokonanego powiadomienia przez zwrot 
jednego egzemplarza wniosku poświadczonego na 
odwrocie.

Oddział 4 
Dochodzenie lub zabezpieczanie należności 

pieniężnych

Art. 66w. 
§ 1. Organ wnioskujący, z zastrzeżeniem § 2, może wystą-

pić do obcego państwa z wnioskiem o dochodzenie 
należności pieniężnych, jeżeli:
1) należności pieniężne lub postępowanie eg-

zekucyjne wszczęte na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nie są kwestionowane przez 
zobowiązanego albo są kwestionowane, ale 
prawo Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza 
kontynuowanie postępowania w takim przy-
padku;

2) postępowanie, o którym mowa w pkt 1, nie do-
prowadziło do całkowitego zaspokojenia wierzy-
ciela.

§ 2. Organ wnioskujący nie może domagać się od obcego 
państwa udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, jeżeli 
egzekucja należności pieniężnych, z powodu sytuacji 
zobowiązanego, stworzyłaby poważne trudności eko-
nomiczne lub społeczne w tym państwie, a prawo tego 
państwa pozwala na nieprowadzenie egzekucji w ta-
kim przypadku.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomocy 
świadczonej na rzecz obcego państwa.
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§ 4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, wystąpią na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ wykonu-
jący powiadamia pisemnie obce państwo o odmowie 
udzielenia mu pomocy, niezwłocznie po podjęciu decy-
zji w tej sprawie, nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od dnia otrzymania wniosku od tego państwa. Przepis 
art. 66c § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Do wniosku o dochodzenie należności pieniężnych 
stosuje się odpowiednio art. 66m § 1 i 2.

Art. 66x. 

§ 1. Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych za-
wiera:
1) nazwę, adres i inne informacje identyfi kujące or-

gan wnioskujący;
2) nazwisko lub nazwę oraz adres zobowiązanego 

lub osoby trzeciej będącej w posiadaniu majątku 
zobowiązanego, a także inne informacje identyfi -
kujące te podmioty;

3) wskazanie tytułu wykonawczego;
4) rodzaje i kwoty należności pieniężnych, w tym 

kwotę należności głównej, odsetek i wszystkich 
innych kar, grzywien i należnych kosztów, wyra-
żone w złotych polskich i w walucie państwa, do 
którego wniosek jest kierowany;

5) datę doręczenia tytułu wykonawczego;
6) datę, od której jest możliwe wszczęcie egzekucji 

należności pieniężnej, i okres, w którym egzeku-
cja ta może być prowadzona zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej;

7) inne informacje istotne dla dochodzenia należno-
ści pieniężnych.

§ 2. Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych za-
wiera oświadczenie organu wnioskującego, że zostały 
spełnione warunki, o których mowa w art. 66w § 1.

§ 3. Wysokość dochodzonych należności pieniężnych 
przelicza się na walutę obcego państwa według śred-
niego kursu złotego, w stosunku do waluty tego pań-
stwa, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego w dniu podpisania wniosku o dochodzenie 
należności pieniężnych.

Art. 66y. 

§ 1. Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych lub ich 
zabezpieczenie sporządza się pisemnie według usta-
lonego wzoru.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, oraz oświadczenie, 
o którym mowa w art. 66x § 2, podpisuje organ wnio-
skujący i opatruje go swoją pieczęcią urzędową.

§ 3. Do wniosku o dochodzenie należności pieniężnych 
dołącza się tytuł wykonawczy zaktualizowany przez 

polskiego wierzyciela na dzień podpisania wniosku, 
o którym mowa w art. 66d § 2, oraz, jeżeli to potrzebne, 
oryginały lub poświadczone urzędowo lub notarialnie 
kopie innych dokumentów niezbędnych do dochodze-
nia należności pieniężnych.

§ 4. Dołączany do wniosku, o którym mowa w § 1, tytuł 
wykonawczy może obejmować kilka należności pie-
niężnych przysługujących od tego samego zobowiąza-
nego.

§ 5. W przypadku uzyskania przez organ wnioskujący in-
formacji istotnych dla dochodzenia należności pienięż-
nych będących przedmiotem wniosku o ich docho-
dzenie, organ ten przekazuje je niezwłocznie obcemu 
państwu.

Art. 66z. 
§ 1. Należności pieniężne obcego państwa, na które został 

wystawiony zagraniczny tytuł wykonawczy, traktuje się 
jak należności powstałe na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do należ-
ności pieniężnych dochodzonych na wniosek obcego 
państwa można nie stosować uprzywilejowanej ko-
lejności zaspokojenia, z której korzystają analogiczne 
należności pieniężne polskich wierzycieli.

Art. 66za. 

§ 1. W przypadku otrzymania przez organ wykonujący od 
obcego państwa wniosku o dochodzenie należności 
pieniężnych objętych zagranicznym tytułem wykonaw-
czym, organ ten wystawia tytuł wykonawczy według 
ustalonego wzoru, chyba że zagraniczny tytuł został 
sporządzony nieprawidłowo.

§ 2. Tytuł wykonawczy wystawiony przez organ wykonują-
cy może nie zawierać treści określonych w art. 27 § 1 
w zakresie, w jakim tych treści nie zawiera zagraniczny 
tytuł wykonawczy.

§ 3. W tytule wykonawczym wystawionym przez organ wy-
konujący wskazuje się ten organ jako wierzyciela wnio-
skującego o wszczęcie egzekucji.

§ 4.  Organ wykonujący, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku o dochodzenie należności pie-
niężnych, kieruje wystawiony przez siebie tytuł wyko-
nawczy do właściwego organu egzekucyjnego w celu 
wykonania. Jednocześnie organ wykonujący przesyła 
do właściwego organu egzekucyjnego odpis wysta-
wionego przez siebie tytułu wykonawczego wraz z za-
granicznym tytułem wykonawczym celem doręczenia 
zobowiązanemu. Przepisów art. 15 nie stosuje się.

§ 5. Organ wykonujący niezwłocznie informuje obce pań-
stwo o skierowaniu wystawionego przez siebie tytułu 
wykonawczego do organu egzekucyjnego.
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§ 6. W przypadku niedotrzymania przez organ wykonujący 
terminu, o którym mowa w § 4, organ ten informuje 
obce państwo o przyczynie jego niedotrzymania.

§ 7. Jeżeli wskutek podjęcia czynności, o których mowa 
w § 4, zostaną zakwestionowane dochodzone należ-
ności pieniężne lub zagraniczny tytuł wykonawczy je 
obejmujący, stosuje się odpowiednio przepisy art. 66zf, 
66zg i 66zi.

Art. 66zb. 
§ 1. W przypadku otrzymania od obcego państwa wniosku 

o dochodzenie należności pieniężnych, organ wykonu-
jący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania wniosku, występuje pisemnie do obcego 
państwa o uzupełnienie wniosku, jeżeli nie zawiera on 
informacji określonych w art. 66x § 1 i 2.

§ 2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w § 1, zwraca się 
obce państwo, organ wnioskujący przekazuje dostęp-
ne informacje.

§ 3. Jeżeli organ wykonujący nie podejmie czynności, o któ-
rych mowa w art. 66za § 1 i 4, w terminie 3 miesięcy 
od dnia otrzymania wniosku o dochodzenie należności 
pieniężnych, informuje pisemnie obce państwo o po-
wodach niepodjęcia tych czynności, niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym 
upłynął trzymiesięczny okres.

Art. 66zc.

§ 1. Jeżeli we właściwym terminie dla danej sprawy cała 
lub część dochodzonych należności pieniężnych nie 
może być wyegzekwowana, organ wykonujący in-
formuje o tym obce państwo, wskazując tego przy-
czyny.

§ 2. Organ wykonujący informuje obce państwo o podjętych 
działaniach oraz wynikach prowadzonego postępowa-
nia egzekucyjnego nie później niż w dniu kończącym 
sześciomiesięczny okres lub każdą jego wielokrotność, 
licząc od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku.

§ 3. Jeżeli informacje, o których mowa w § 2, otrzymał od 
obcego państwa organ wnioskujący i z tych informacji 
wynika możliwość dochodzenia należności pienięż-
nych, organ ten może wystąpić do obcego państwa 
o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do pomocy świad-
czonej na rzecz obcego państwa.

§ 5. Wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzeku-
cyjnego sporządza się pisemnie w terminie 2 miesięcy 
od dnia otrzymania informacji, o których mowa w § 3.

§ 6. Do wniosku o ponowne wszczęcie postępowania eg-
zekucyjnego stosuje się przepisy dotyczące wniosku 
o dochodzenie należności pieniężnych.

Art. 66zd. 
§ 1. Organ egzekucyjny realizujący wniosek organu wyko-

nującego o udzielenie pomocy obcemu państwu, za 
zgodą organu wykonującego wyrażoną w uzgodnieniu 
z obcym państwem, może odroczyć termin płatności 
należności pieniężnych lub rozłożyć na raty spłatę ta-
kich należności, o ile prawo Rzeczypospolitej Polskiej 
dopuszcza stosowanie takich ulg w spłacie w odnie-
sieniu do analogicznych należności pieniężnych pol-
skich wierzycieli.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje się od-
powiednio przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
regulujące udzielanie ulg w spłacie analogicznych na-
leżności pieniężnych polskich wierzycieli.

Art. 66ze. 
§ 1. Od należności pieniężnych obcych państw objętych 

tytułem wykonawczym wystawionym przez organ wy-
konujący nalicza się odsetki z tytułu nieterminowego 
regulowania należności pieniężnych w wysokości i na 
zasadach określonych w przepisach Rzeczypospolitej 
Polskiej regulujących naliczanie takich odsetek od ana-
logicznych należności pieniężnych polskich wierzycieli, 
z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Odsetki, o których mowa w § 1, nalicza się od dnia 
wystawienia tytułu wykonawczego.

Art. 66zf. 
§ 1. W trakcie postępowania egzekucyjnego wszczętego 

na wniosek obcego państwa zobowiązany zgłasza 
zastrzeżenia dotyczące zagranicznego tytułu wyko-
nawczego lub należności pieniężnych objętych tym 
tytułem, zwane dalej „zarzutami”, wyłącznie do wła-
ściwych władz tego państwa, zgodnie z prawem tego 
państwa. O wniesionych zarzutach zobowiązany może 
powiadomić organ wykonujący lub organ egzekucyjny.

§ 2. Organ wykonujący, który otrzymał powiadomienie 
o wniesionych przez zobowiązanego zarzutach, po-
wiadamia o tym właściwy organ egzekucyjny.

§ 3. Organ wykonujący informuje organ egzekucyjny o pod-
jętym przez obce państwo rozstrzygnięciu w sprawie 
wniesionych zarzutów.

§ 4. Organ egzekucyjny wstrzymuje postępowanie egzeku-
cyjne z dniem powiadomienia go o wniesionych zarzu-
tach, o których mowa w § 1, do dnia powiadomienia go 
o rozstrzygnięciu obcego państwa w sprawie wniesio-
nych zarzutów, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w § 1, obce pań-
stwo zwróci się do organu wykonującego o konty-
nuowanie egzekucji, organ ten kieruje wniosek w tej 
sprawie do organu egzekucyjnego, chyba że prawo 
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Rzeczypospolitej Polskiej nie zezwala na podjęcie ta-
kich działań w odniesieniu do analogicznych należno-
ści pieniężnych polskiego wierzyciela. Przepis art. 57 
§ 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 1, organ wykonujący 
może wystąpić do organu egzekucyjnego o zabezpie-
czenie dochodzonych należności pieniężnych, jeżeli 
przepisy zawarte w dziale IV pozwalają na zabezpie-
czenie analogicznej należności pieniężnej polskiego 
wierzyciela.

§ 7. Organ wykonujący powiadamia obce państwo o podję-
tych działaniach, o których mowa w § 5 i 6.

§ 8. Z wnioskiem, o którym mowa w § 5 i 6, może wystąpić 
do obcego państwa organ wnioskujący, z tym że nie 
może domagać się od tego państwa udzielenia wnio-
skowanej pomocy, jeżeli prawo obcego państwa na to 
nie zezwala.

Art. 66zg. 

§ 1. Jeżeli w wyniku postępowania prowadzonego przez 
obce państwo w sprawie wniesionych zarzutów uznano 
je za zasadne, organ egzekucyjny jest zobowiązany do 
wypłaty zobowiązanemu roszczeń z tytułu nienależnie 
wyegzekwowanych kwot oraz przyznanego odszkodo-
wania. Przepis art. 64c § 3b stosuje się odpowiednio.

§ 2. Organ egzekucyjny niezwłocznie powiadamia organ 
wykonujący o wysokości należnych kwot z tytułów, 
o których mowa w § 1, zwanych dalej „kwotami zwra-
canymi zobowiązanemu”.

§ 3. Organ wykonujący po otrzymaniu powiadomienia, 
o którym mowa w § 2, występuje do obcego państwa 
o pokrycie kwot zwracanych zobowiązanemu.

Art. 66zh. 
§ 1. Jeżeli z wnioskiem analogicznym do wniosku, o któ-

rym mowa w art. 66zf § 5, zwrócił się do obcego pań-
stwa organ wnioskujący, a w wyniku postępowania 
prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej uznano, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 33 pkt 1-4, 6, 7 lub 10, organ wnioskujący jest zo-
bowiązany do przekazania obcemu państwu środków 
na pokrycie kwot zwracanych zobowiązanemu przez 
obce państwo zgodnie z prawem tego państwa. Organ 
wnioskujący może dokonać rozliczenia kwot zwraca-
nych zobowiązanemu z udziałem obcego państwa.

§ 2. Przekazania, o którym mowa w § 1, dokonuje się w ter-
minie 2 miesięcy od dnia otrzymania od obcego pań-
stwa wniosku w takiej sprawie.

§ 3. Polski wierzyciel, który doprowadził do powstania 
kwot zwracanych zobowiązanemu, jest zobowiązany 
do przekazania organowi wnioskującemu środków na 
pokrycie tych kwot, w terminie 14 dni od dnia otrzyma-

nia wezwania organu wnioskującego do pokrycia tych 
kwot. W przypadku niewykonania wezwania w tym ter-
minie, organ wnioskujący stosuje odpowiednio art. 64c 
§ 5 i 7.

Art. 66zi. 

§ 1. Jeżeli sprawa zarzutów była przedmiotem postępowa-
nia przed właściwym sądem obcego państwa i z orze-
czenia sądu wynika możliwość kontynuowania po-
stępowania egzekucyjnego, orzeczenie sądu stanowi 
zagraniczny tytuł wykonawczy.

§ 2. Jeżeli z orzeczenia, o którym mowa w § 1, wynika inna 
wysokość dochodzonej należności, organ wykonują-
cy aktualizuje tytuł wykonawczy. Przepisy wydane na 
podstawie art. 6 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 66zj. 

§ 1. Polski wierzyciel niezwłocznie informuje organ wnio-
skujący o podjętych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działaniach polegających na zakwestionowa-
niu dochodzonych należności pieniężnych lub wysta-
wionego na nie tytułu wykonawczego.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, organ wnioskujący 
przekazuje na piśmie niezwłocznie obcemu państwu.

§ 3. Jeżeli informację o działaniach analogicznych do 
działań, o których mowa w § 1, otrzymał od obcego 
państwa organ wykonujący, a prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej mające zastosowanie do analogicznej należ-
ności pieniężnej polskiego wierzyciela nie pozwala na 
podjęcie działań, o których mowa w art. 66zf § 5 i 6, 
organ ten powiadamia o tym obce państwo.

§ 4. Powiadomienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji od obcego pań-
stwa o zakwestionowaniu dochodzonych należności 
pieniężnych lub wystawionego na nie tytułu wykonaw-
czego, nie później jednak niż w terminie miesiąca od 
otrzymania takiej informacji.

Art. 66zk. 
§ 1. Jeżeli wniosek o dochodzenie należności pieniężnych 

stanie się bezprzedmiotowy ze względu na ich zapłatę, 
umorzenie lub z innego powodu, organ wnioskujący in-
formuje o tym niezwłocznie na piśmie obce państwo.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, otrzymana od obce-
go państwa stanowi podstawę do zaprzestania działań 
prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny lub 
rekwizycyjny.

§ 3. Jeżeli wysokość należności pieniężnych objętych 
wnioskiem, o którym mowa w § 1, ulegnie zmianie, or-
gan wnioskujący niezwłocznie informuje o tym pisem-
nie obce państwo.
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§ 4. Polski wierzyciel, informując organ wnioskujący 
o zmianie wysokości należności pieniężnych objętych 
wnioskiem o ich dochodzenie, dołącza zaktualizowany 
tytuł wykonawczy, jeżeli przepisy wydane na podstawie 
art. 6 § 2 nakładają na niego obowiązek takiej aktu-
alizacji.

§ 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 3, polega na zmniej-
szeniu należności pieniężnych, organ wykonujący 
powiadamia o tym właściwy organ egzekucyjny, który 
ogranicza egzekucję do kwoty wskazanej w tym po-
wiadomieniu.

§ 6. Jeżeli przed terminem przekazania informacji, o której 
mowa w § 5, należności pieniężne zostały wyegzekwo-
wane w kwocie wyższej, niż wynika to z tej informacji, 
a wyegzekwowane należności pieniężne nie zostały 
przekazane obcemu państwu, nienależnie wyegze-
kwowane kwoty podlegają zwrotowi zobowiązanemu.

§ 7. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 3, polega na zwięk-
szeniu należności pieniężnych, organ wnioskujący 
występuje do obcego państwa z dodatkowym wnio-
skiem o dochodzenie należności pieniężnych.

§ 8. W przypadku otrzymania przez organ wykonujący od 
obcego państwa dodatkowego wniosku o dochodze-
nie należności pieniężnych, stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące wniosku o dochodzenie należno-
ści pieniężnych.

§ 9. Dodatkowy wniosek o dochodzenie należności pie-
niężnych, zgłoszony po zakończeniu postępowania 
egzekucyjnego wszczętego na podstawie pierwotne-
go wniosku, podlega wykonaniu, jeżeli dotyczy należ-
ności pieniężnych nie mniejszych niż 1.500 euro.

§ 10. Do należności pieniężnych polskich wierzycieli bę-
dących przedmiotem dodatkowego wniosku o do-
chodzenie należności pieniężnych stosuje się kursy 
wymiany, o których mowa w art. 66e § 3 i art. 66x § 3, 
mające zastosowanie przy sporządzaniu pierwotnego 
wniosku.

Art. 66zl. 
Należności pieniężne mogą być zabezpieczone na uzasad-
niony wniosek obcego państwa lub organu wnioskującego. 
Przepisy niniejszego oddziału dotyczące dochodzenia na-
leżności pieniężnych stosuje się odpowiednio.

Art. 66zm. 
§ 1. Okresy ograniczeń w dochodzeniu należności pienięż-

nych na wniosek obcego państwa regulują przepisy 
tego państwa.

§ 2. Zastosowane przez obce państwo środki egzekucyjne 
lub ulgi w spłacie, o których mowa w art. 66zd § 1, 
wywołują taki sam skutek, jak podjęte na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 66zn. 
§ 1. Organ egzekucyjny egzekwuje należności pieniężne 

w złotych i wyegzekwowane należności pieniężne 
przekazuje organowi wykonującemu. Organ wykonu-
jący całą wyegzekwowaną kwotę należności pienięż-
nych przekazuje obcemu państwu w terminie miesiąca 
od dnia ich wyegzekwowania.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odsetek, o któ-
rych mowa w art. 66ze § 1, oraz odsetek naliczonych 
w związku z zastosowaniem ulg w spłacie, o których 
mowa w art. 66zd § 1.

§ 3. Organ wykonujący może dokonać podziału kwoty uzy-
skanej z egzekucji na dochodzone należności pienięż-
ne i koszty egzekucyjne z udziałem zainteresowanego 
obcego państwa.

§ 4. Organ wykonujący może przyjąć w uzgodnieniu z ob-
cym państwem inny termin przekazywania wyegzekwo-
wanych kwot, jeżeli przekazywana kwota jest mniejsza 
niż 1.500 euro.

Art. 66zo. 
§ 1. Obowiązek uznaje się za wykonany, niezależnie od 

odsetek pobieranych w okolicznościach, o których 
mowa w art. 66zd § 1, i odsetek określonych w art. 66ze 
§ 1, jeżeli został on wyegzekwowany w złotych w kwo-
cie, która, po przeliczeniu według zasady określonej 
w art. 66x § 3, jest równa kwocie określonej w wa-
lucie obcego państwa w zagranicznym tytule wy-
konawczym, na podstawie którego obce państwo 
wystąpiło z wnioskiem o dochodzenie należności 
pieniężnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obowiązku eg-
zekwowanego przez obce państwo na wniosek organu 
wnioskującego.

§ 3. Jeżeli wyegzekwowana przez obce państwo kwota na-
leżności pieniężnych po przeliczeniu na złote według 
średniego kursu waluty obcego państwa w stosunku 
do złotego, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego w dniu otrzymania kwoty, jest wyż-
sza lub niższa od kwoty wykazanej w tytule wykonaw-
czym, różnica stanowi odpowiednio dochód lub stratę 
polskiego wierzyciela.

Art. 66zp. 
§ 1. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 64c 

§ 4c, organ wykonujący podejmuje decyzję o ubiega-
niu się od obcego państwa zwrotu kosztów, powiada-
mia o tym pisemnie obce państwo.

§ 2. Do powiadomienia, o którym mowa w § 1, dołącza 
się szczegółowe zestawienie przewidywanych kosz-
tów.
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§ 3. Jeżeli powiadomienie, analogiczne do powiadomienia, 
o którym mowa w § 1, otrzymał organ wnioskujący, po-
twierdza jego otrzymanie niezwłocznie na piśmie, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia.

§ 4. Organ wnioskujący w terminie 2 miesięcy od dnia 
potwierdzenia, o którym mowa w § 3, informuje obce 
państwo, czy i w jakim zakresie pokryje wnioskowane 
koszty.

§ 5. Jeżeli organ wykonujący nie uzgodni z zainteresowa-
nym obcym państwem sposobu pokrycia kosztów, nie 
podejmuje się czynności wywołujących skutki, o któ-
rych mowa w art. 64c § 4c.

DZIAŁ II
Egzekucja należności pieniężnych

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 67. 
§ 1. Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania 

środków egzekucyjnych, o których mowa w art. 1a 
pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa 
majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wie-
rzytelności albo protokół zajęcia prawa majątkowego, 
albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo pro-
tokół odbioru dokumentu, sporządzone według wzoru 
określonego w drodze rozporządzenia przez ministra 
właściwego do spraw fi nansów publicznych. Określa-
jąc wzór, minister uwzględni uwarunkowania wynikają-
ce z elektronicznego przetwarzania danych zawartych 
w tym zawiadomieniu lub protokołach.

§ 2. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobo-
wiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności zawiera:
1) oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu 

egzekucyjnego;
2) oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności;
3) określenie stosowanego środka egzekucyjnego;
4) numer tytułu wykonawczego stanowiącego pod-

stawę do zajęcia;
5) kwotę należności, okres, za który należność 

została ustalona lub określona, termin płatno-
ści należności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu 
niezapłacenia należności w terminie oraz kwo-
tę odsetek naliczonych do dnia wystawienia 
zawiadomienia;

6) kwotę należnych kosztów egzekucyjnych;

7) wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do reali-
zacji zajęcia lub powiadomienia organu egzeku-
cyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia;

8) pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wie-
rzytelności o skutkach zajęcia;

9) datę wystawienia zawiadomienia, podpis z poda-
niem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego 
podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egze-
kucyjnego.

§ 3. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego stosuje się 
odpowiednio § 4.

§ 4. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości zawiera treść 
określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 oraz w art. 53 § 1 pkt 5, 
a ponadto:
1) wyszczególnienie zajętych ruchomości z poda-

niem ich ilości, rodzaju jednostki miary i war-
tości szacunkowej ruchomości, jeżeli jej osza-
cowanie nie zostało zastrzeżone dla biegłego 
skarbowego;

2) adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być 
sprzedane bezpośrednio po zajęciu, a także któ-
re ruchomości poborca pozostawia pod dozorem 
zobowiązanego lub osoby zastępującej zobowią-
zanego, a które odbiera;

3) pouczenie zobowiązanego o skutkach zajęcia 
ruchomości i przysługującym mu prawie zaskar-
żenia w postaci zgłoszenia zarzutów;

4) pouczenie dozorcy o skutkach przyjęcia rucho-
mości pod dozór.

§ 5. Protokół odebrania dokumentu zawiera treść określo-
ną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 i § 4 pkt 3 oraz w art. 53 § 1 
pkt 1, 2 i 4-6, a ponadto:
1) oznaczenie lub opis odebranego dokumentu;
2) wartość szacunkową prawa majątkowego zwią-

zanego z tym dokumentem.

Art. 67a. 
§ 1. Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia 

wierzytelności lub innego prawa majątkowego albo 
ruchomości wykonywać wszelkie prawa zobowiąza-
nego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egze-
kucji.

§ 2. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszel-
kich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia należno-
ści pieniężnej.

Art. 67b.

O ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej, organ egzeku-
cyjny zwraca się do biegłego skarbowego o oszacowanie 
wartości zajętej ruchomości lub prawa majątkowego.
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Art. 67c. 

§ 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub 
prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nada-
ne osobie, która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;

2) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub 

zasadniczej szkoły o profi lu technicznym 
lub artystycznym lub dyplom mistrza, w za-
wodzie lub kierunku odpowiadającym ro-
dzajowi majątku, którego wartość podlega 
oszacowaniu,

b) opinię właściwego stowarzyszenia, organi-
zacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej 
instytucji stwierdzającej posiadanie przez 
tę osobę teoretycznych i praktycznych wia-
domości w danej gałęzi techniki, sztuki, 
rzemiosła, a także innych umiejętności nie-
zbędnych do oszacowania wartości mająt-
ku.

§ 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania war-
tości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego 
skarbowego występuje do dyrektora izby skarbowej.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:
1) uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinię, 

o których mowa w § 1 pkt 2;
2) informację określającą zakres uprawnień, o które 

kandydat się ubiega;
3) dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata 

oraz jego niekaralność;
4) opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracow-

nikiem.
§ 4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawia-

jące dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, 
przysługuje zażalenie.

§ 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowe-
go stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez 
izbę skarbową.

§ 6. W prowadzonej przez izbę skarbową liście biegłych 
skarbowych uwzględnia się:
1) imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres 

zamieszkania;
2) zakres przyznanych uprawnień;
3) termin wpisania na listę;
4) wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbo-

wego.
§ 7. Lista biegłych skarbowych jest prowadzona według 

wzoru określonego przez ministra właściwego do 
spraw fi nansów publicznych, dostosowanego do tech-
niki informatycznej.

§ 8. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zaintere-
sowanych w siedzibie odpowiedniej izby skarbowej.

§ 9. W styczniu każdego roku izba skarbowa przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw fi nansów publicz-
nych listę biegłych skarbowych, a także zawiadamia 
niezwłocznie o każdym przypadku wpisania lub wy-
kreślenia z listy biegłego skarbowego.

§ 10. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje:
1) na własną prośbę;

2) w przypadku:
a) pozbawienia praw publicznych lub utraty 

innych warunków do pełnienia tej funkcji 
albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania 
wpisu na listę biegły skarbowy warunkom 
tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada,

b) śmierci biegłego skarbowego,
c) stwierdzenia nienależytego wykonywania 

funkcji biegłego skarbowego.
§ 11. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w spra-

wie skreślenia biegłego skarbowego z listy biegłych 
skarbowych przysługuje zażalenie.

§ 12. Biegły skarbowy może odmówić dokonania szacunku 
wartości majątku zobowiązanego znajdującego się na 
terenie działania izby skarbowej, na listę której został 
wpisany, tylko z ważnych przyczyn.

§ 13. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu bie-
głego skarbowego z oznaczeniem izby skarbowej, na 
listę której został wpisany.

§ 14. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawia-
domić izbę skarbową o:
1) każdej zmianie swojego adresu;
2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności 

biegłego skarbowego przez okres dłuższy niż 3 
miesiące.

§ 15. Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ru-
chomości lub prawa majątkowego zobowiązanego 
przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wy-
konanej pracy w wysokości określonej przez ministra 
właściwego do spraw fi nansów publicznych w dro-
dze rozporządzenia. Określając wysokość wynagro-
dzenia, minister uwzględnia rodzaj i czas pracy oraz 
wysokość poniesionych przez biegłego skarbowego 
wydatków związanych z oszacowaniem wartości ru-
chomości lub prawa majątkowego.

Art. 67d. 
§ 1. Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o wy-

znaczonym terminie oszacowania wartości ruchomości 
lub prawa majątkowego przez biegłego skarbowego 
i przesyła zobowiązanemu odpis protokołu oszacowa-
nia.
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§ 2. Jeżeli zobowiązany nie zgadza się z oszacowaniem 
przez biegłego skarbowego wartości ruchomości lub 
prawa majątkowego, może wystąpić do organu egze-
kucyjnego z wnioskiem o dokonanie tego oszacowania 
przez biegłego sądowego.

§ 3. Jeżeli wartość zajętej ruchomości lub prawa majątko-
wego oszacowana przez biegłego sądowego nie różni 
się co najmniej o 25% od wartości oszacowanej przez 
biegłego skarbowego, koszty oszacowania przez bie-
głego sądowego ponosi zobowiązany.

§ 4. Wniesienie przez zobowiązanego wniosku, o którym 
mowa w § 2, wstrzymuje sprzedaż zajętych rzeczy.

Art. 68. 
§ 1. Jeżeli zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego 

płaci dochodzoną należność pieniężną, poborca wy-
stawia pokwitowanie odbioru pieniędzy. Pokwitowanie 
to wywiera ten sam skutek prawny, co pokwitowanie 
wierzyciela. Za pokwitowaną należność pieniężną or-
gan egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wie-
rzyciela.

§ 2. Do czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1, 
nie stosuje się przepisów art. 53.

§ 3. W przypadku odebrania pieniędzy w wyniku przeszu-
kania pomieszczeń i schowków, środków transportu 
oraz odzieży, teczek, waliz i podobnych przedmiotów 
stosuje się odpowiednio przepis § 1.

Art. 68a. 
Wpłata dokonana przez dłużnika zajętej wierzytelności 
do organu egzekucyjnego wywiera ten sam skutek, co 
wpłata dokonana przez zobowiązanego do rąk wierzy-
ciela.

Art. 68b. 
§ 1. Stwierdzenie nabycia w postępowaniu egzekucyjnym 

praw własności lub innych praw albo ruchomości na-
stępuje w drodze postanowienia.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, organ eg-
zekucyjny wydaje na żądanie nabywcy, a jeżeli do 
wykonywania praw lub dysponowania ruchomo-
ściami niezbędne jest posiadanie dowodu nabycia 
– z urzędu.

Art. 68c. 
(uchylony).

Art. 68d. 
Prawa majątkowe i ruchomości nabyte w postępowaniu eg-
zekucyjnym są wolne od obciążeń.

Art. 69. 
§ 1. Gdy zobowiązanym do uiszczenia należności pienięż-

nej jest państwowa jednostka budżetowa, wierzyciel 
w celu otrzymania tej należności składa tytuł wyko-
nawczy bezpośrednio tej państwowej jednostce, z któ-
rej działalnością wiąże się egzekwowana należność. 
Jednostka ta jest obowiązana bezzwłocznie należność 
uiścić. Jeżeli należność nie zostanie uiszczona w ter-
minie 7 dni od dnia złożenia tytułu wykonawczego, 
jednostka nadrzędna zobowiązanego, na wniosek 
wierzyciela, zarządza pokrycie należności ze środków 
zobowiązanego.

§ 2. W zakresie zarządzenia, o którym mowa w § 1, jedno-
stce nadrzędnej przysługują uprawnienia jednostki bu-
dżetowej do dysponowania środkami zgromadzonymi 
na jej rachunku.

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania do należności z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań po-
datkowych oraz należności, o których mowa w art. 2 § 
1 pkt 4.

Art. 70. 

§ 1. Dłużnik zajętej wierzytelności jest obowiązany do 
naliczenia odsetek z tytułu niezapłacenia należności 
w terminie, należnych od następnego dnia po dniu 
wystawienia przez organ egzekucyjny zawiadomienia 
o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego do 
dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków 
pieniężnych uzyskanych z zajęcia, z zastrzeżeniem 
§ 2.

§ 2. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje orga-
nowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednic-
twem rachunku bankowego, nalicza odsetki, o których 
mowa w § 1, do dnia obciążenia rachunku bankowego 
zobowiązanego przekazywaną kwotą.

§ 3. Organ egzekucyjny w okresie realizacji zajęcia jest 
obowiązany powiadamiać dłużnika zajętej wierzytel-
ności o każdorazowej zmianie stawki odsetek z tytułu 
niezapłacenia należności w terminie.

§ 4. Dłużnik zajętej wierzytelności nie odpowiada za niepra-
widłowe obliczenie odsetek, jeżeli organ egzekucyjny 
nie powiadomił go w porę o zmianie, o której mowa 
w § 3.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do dłużników zajętej wierzy-
telności obowiązanych do prowadzenia ksiąg podatko-
wych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Art. 70a. 
§ 1. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe, do których skiero-

wano egzekucję, zostały obciążone hipoteką lub za-
stawem, organ egzekucyjny ustala kolejność zaspoko-
jenia dochodzonej należności pieniężnej. W przypadku 
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stwierdzenia, że przed dochodzoną należnością pie-
niężną podlegają zaspokojeniu inne wierzytelności 
zabezpieczone hipoteką lub zastawem, organ egze-
kucyjny wydaje postanowienie w sprawie wstrzymania 
czynności egzekucyjnych podjętych w stosunku do 
zajętych rzeczy lub praw majątkowych.

§ 2. Jeżeli hipoteki lub zastawy ustanowione dla zabez-
pieczenia wierzytelności podlegających zaspokojeniu 
przed dochodzoną należnością pieniężną wygasną 
bez przeniesienia własności zajętych rzeczy lub praw 
majątkowych, organ egzekucyjny podejmuje wstrzy-
mane czynności egzekucyjne.

Art. 70b. 

§ 1. Jeżeli dłużnikowi zajętej wierzytelności jest wiadome, 
że zajęta wierzytelność lub inne prawo majątkowe ob-
ciążone zostały zastawem rejestrowym, wstrzymuje 
realizację zajęcia, z zastrzeżeniem § 2, i powiadamia 
o tym niezwłocznie organ egzekucyjny.

§ 2. Jeżeli należności pieniężnej dochodzonej przez 
organ egzekucyjny przysługuje wcześniejsza ko-
lejność zaspokojenia niż wierzytelności zabezpie-
czonej zastawem rejestrowym, organ egzekucyjny 
powiadamia o tym dłużnika zajętej wierzytelności, 
który niezwłocznie podejmuje wstrzymaną realiza-
cję zajęcia.

Art. 70c. 

Zajęcie wierzytelności nie narusza uprawnień wynikających 
z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej, o któ-
rej mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach fi nansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz 
z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538).

Art. 71.

§ 1. Jeżeli egzekucja administracyjna należności pienięż-
nych staje się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub 
wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zo-
bowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepi-
sami Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 2. O nakazanie wyjawienia przez zobowiązanego majątku 
można zwrócić się także przed wszczęciem egzekucji 
administracyjnej lub w toku tej egzekucji, jeżeli zacho-
dzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowana na-
leżność pieniężna nie będzie mogła być zaspokojona 
ze znanego majątku zobowiązanego ani też z jego wy-
nagrodzenia za pracę lub z przypadających mu okre-
sowo świadczeń za okres 6 miesięcy.

§ 3. Podstawą żądania nakazania wyjawienia przez zobo-
wiązanego majątku jest tytuł wykonawczy, o którym 
mowa w art. 27, albo zarządzenie zabezpieczenia wy-
dane na podstawie przepisów działu IV.

Art. 71a. 
§ 1. Organy egzekucyjne uprawnione są do przeprowa-

dzania u dłużników zajętej wierzytelności, z wyłą-
czeniem banków, kontroli prawidłowości realizacji 
zastosowanego środka egzekucyjnego, z zastrze-
żeniem § 2.

§ 2. Jeżeli środek egzekucyjny zastosowany został przez 
organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3, 4, 
7 i 8, kontrolę prawidłowości realizacji zastosowa-
nego środka egzekucyjnego przeprowadza, z urzę-
du lub na wniosek tego organu, naczelnik urzędu 
skarbowego.

§ 3. Udostępnienie organowi egzekucyjnemu dokumentów 
i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości realizacji zastosowanego środka egze-
kucyjnego nie narusza obowiązku zachowania przez 
dłużników zajętej wierzytelności tajemnicy określonej 
w odrębnych przepisach.

§ 4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności dłuż-
nika zajętej wierzytelności lub osoby odpowiedzialnej 
za realizację zajęcia.

§ 5. Osoba dokonująca czynności kontrolnych obowiązana 
jest okazać pisemne upoważnienie organu egzekucyj-
nego do dokonywania tych czynności.

§ 6. Kopię protokołu z czynności kontrolnych doręcza się 
dłużnikowi zajętej wierzytelności lub osobie odpowie-
dzialnej za realizację zajęcia.

§ 7. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności nie zgadza 
się z ustaleniami zawartymi w protokole, może 
zgłosić niezwłocznie do protokołu odpowiednie 
wyjaśnienia lub zastrzeżenia albo w terminie 
14 dni od dnia jego doręczenia przedłożyć je 
w formie pisemnej.

§ 8. Przepisy § 1-7 stosuje się odpowiednio do zobowiąza-
nego.

§ 9. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że dłużnik 
zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się 
od przekazania zajętej wierzytelności albo części 
wierzytelności organowi egzekucyjnemu, organ ten 
wydaje postanowienie, w którym określa wysokość 
nieprzekazanej kwoty. Na postanowienie w sprawie 
wysokości nieprzekazanej kwoty przysługuje zaża-
lenie.

Art. 71b. 
Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności bezpodstawnie 
uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo 
części wierzytelności organowi egzekucyjnemu, zaję-
ta wierzytelność albo część wierzytelności może być 
ściągnięta od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie 
egzekucji administracyjnej. Podstawą wystawienia 
tytułu wykonawczego jest postanowienie, o którym 
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mowa w art. 71a § 9. Tytuł wykonawczy wystawia or-
gan egzekucyjny, który dokonał u dłużnika zajętej wie-
rzytelności zajęcia wierzytelności.

Rozdział 2
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Art. 72. 
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodze-

nia za pracę przez przesłanie do pracodawcy zo-
bowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części 
jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod 
egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności 
pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłace-
nia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. 
Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodaw-
cę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia 
zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egze-
kucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych 
należności pieniężnych.

§ 2. Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane 
z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia 
o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie to zacho-
wuje moc również w przypadku zmiany stosunku 
pracy lub zlecenia, nawiązania nowego stosunku 
pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a tak-
że w przypadku przejęcia pracodawcy przez innego 
pracodawcę.

§ 3. W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej 
nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem prze-
kraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego 
zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagal-
ne po zajęciu.

§ 4. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym 
mowa w § 1, organ egzekucyjny:
1) zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wyna-

grodzenia za pracę, doręczając mu odpis tytułu 
wykonawczego, o ile nie został wcześniej dorę-
czony, i odpis wezwania przesłanego do praco-
dawcy, pouczając ponadto zobowiązanego, że 
nie może odbierać wynagrodzenia poza częścią 
wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden 
inny sposób;

2) wzywa pracodawcę, aby:
a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia za-

wiadomienia złożył za okres 3 miesięcy 
poprzedzających zajęcie, za każdy mie-
siąc oddzielnie, zestawienie otrzymanego 
w tym czasie wynagrodzenia zobowią-
zanego z wyszczególnieniem wszystkich 
jego składników,

b) składał, w przypadku zaistnienia prze-
szkód do wypłacenia wynagrodzenia za 
pracę, oświadczenie o rodzaju tych prze-
szkód, a w szczególności podał, czy inne 
osoby roszczą sobie prawa do zajętego 
wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy 
się sprawa o to wynagrodzenie oraz czy 
i o jakie roszczenia została skierowana 
do tego wynagrodzenia egzekucja przez 
innych wierzycieli;

3) poucza pracodawcę o określonych w art. 71b, 
art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania się 
do wezwań, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 73. 
Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio za-
jęte przez inny organ egzekucyjny, pracodawca nie-
zwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egze-
kucyjne.

Art. 74. 
(uchylony).

Art. 75. 
§ 1. Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji z wynagro-

dzenia za pracę zobowiązany przestał pracować 
u pracodawcy, u którego dokonano zajęcia wyna-
grodzenia, pracodawca ten niezwłocznie zawiada-
mia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance 
o zajęciu wynagrodzenia w wydanym zobowiązane-
mu świadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, 
numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych 
już kwot.

§ 2. Jeżeli nowe miejsce pracy zobowiązanego jest znane 
dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten prze-
syła niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia wyna-
grodzenia zobowiązanego nowemu pracodawcy i za-
wiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych 
dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne 
zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego praco-
dawcy.

§ 3. Nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił 
świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodze-
nia, zawiadamia niezwłocznie o zatrudnieniu dawnego 
pracodawcę oraz organ egzekucyjny.

Art. 76–78.

(uchylone).
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Rozdział 3
Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia

emerytalnego i ubezpieczenia społecznego 
oraz renty socjalnej

Art. 79. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia świadczeń z za-
opatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia spo-
łecznego zobowiązanego, a także z renty socjalnej, 
zwanych dalej „świadczeniami”, przez przesłanie do 
organu rentowego właściwego do spraw wypłaty zo-
bowiązanemu świadczeń zawiadomienia o zajęciu tej 
części przysługujących zobowiązanemu świadczeń, 
która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie 
egzekwowanych należności pieniężnych wraz z od-
setkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie 
i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jedno-
cześnie wzywa organ rentowy, aby nie wypłacał zajętej 
części świadczenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją 
organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia eg-
zekwowanych należności pieniężnych.

§ 2. Zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręcze-
nia organowi rentowemu zawiadomienia o zajęciu. 
Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku 
zmiany organu rentowego właściwego do wypłaty 
świadczeń.

§ 3. W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej 
nieważne są rozporządzenia świadczeniami przekra-
czające część wolną od zajęcia, dokonane po ich za-
jęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne 
po zajęciu.

§ 4. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym 
mowa w § 1, organ egzekucyjny:
1) zawiadamia zobowiązanego o zajęciu przysłu-

gujących mu świadczeń, doręczając mu odpis 
tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej 
doręczony, i odpis zawiadomienia przesłanego do 
organu rentowego, pouczając ponadto zobowią-
zanego, że nie może odbierać świadczeń poza 
częścią wolną od zajęcia, ani rozporządzać nimi 
w żaden inny sposób;

2) wzywa organ rentowy, aby:
a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawia-

domienia podał wysokość przysługujących 
zobowiązanemu miesięcznych świadczeń 
i zawiadamiał o każdej zmianie ich wysoko-
ści,

b) składał, w przypadku zaistnienia przeszkód 
do wypłacenia świadczeń, oświadczenie 
o rodzaju tych przeszkód, a w szczegól-
ności podał, czy inne osoby roszczą sobie 
prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim 

sądzie toczy się sprawa o te świadczenia 
oraz czy i o jakie roszczenia została skie-
rowana do tych świadczeń egzekucja przez 
innych wierzycieli;

3) poucza organ rentowy o określonych w art. 71b, 
art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania się 
do wezwań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Przy egzekucji ze świadczeń stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 73 i 75.

Rozdział 4
Egzekucja z rachunków bankowych 

i wkładów oszczędnościowych

Art. 80. 
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności 

z rachunku bankowego przez przesłanie do banku, 
a jeżeli bank posiada oddziały – do właściwego od-
działu, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pie-
niężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do 
wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz 
z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie docho-
dzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. 
Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby 
bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wy-
płat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wie-
rzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę 
organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej 
należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w ter-
minie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszko-
dzie w dokonaniu wpłaty.

§ 2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobo-
wiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia ban-
kowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, 
i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku 
bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten 
rachunek po dokonaniu zajęcia.

§ 3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym 
mowa w § 1, organ egzekucyjny zawiadamia zobowią-
zanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku ban-
kowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, 
o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis zawiado-
mienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty za-
jętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu 
egzekucyjnego.

Art. 81. 
§ 1. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do 

rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych 
przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyj-
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ny wskazał w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 80 
§ 1, numery tych rachunków.

§ 1a. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do 
rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób 
fi zycznych, którego współposiadaczem jest zobowią-
zany. Przepis art. 80 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżetowa, zaję-
ciu podlega wyłącznie rachunek wydatków.

§ 3. Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków 
bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa, nie 
pokrywają dochodzonej należności, bank realizuje za-
jęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej 
kolejności.

§ 4. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku ban-
kowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody or-
ganu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące 
wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty 
i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone ty-
tułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia 
za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu 
listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypła-
ta alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym 
- tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do 
płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat 
alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych 
świadczeń.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się również do podatku dochodo-
wego od osób fi zycznych oraz składek na ubezpiecze-
nie społeczne, należnych od dokonywanych wypłat na 
bieżące wynagrodzenia.

Art. 82. 
W przypadku zbiegu kilku egzekucji administracyjnych lub 
zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej 
wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego, 
jeżeli kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie 
wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych na-
leżności, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego 
rachunku do wysokości należności pieniężnych, na rzecz 
których zajęcie nastąpiło, oraz niezwłocznie zawiadomić 
o tym właściwe organy egzekucyjne. Przepisy art. 81 § 4-5 
stosuje się odpowiednio.

Art. 83. 

(uchylony).

Art. 84. 
§ 1. Jeżeli przed zajęciem wierzytelności z rachunku ban-

kowego zobowiązanego w trybie art. 80 zostanie ujaw-
niony dokument potwierdzający posiadanie rachunku 
bankowego, zwany dalej „dokumentem”, organ egze-
kucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku 

bankowego związanego z tym dokumentem przez 
wpisanie jej do protokołu zajęcia.

§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny 
podaje wysokość egzekwowanej należności pienięż-
nej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności 
w terminie i kosztami egzekucyjnymi.

§ 3. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związa-
nego z dokumentem jest skuteczne wobec zobowiąza-
nego z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego 
protokołu zajęcia, o którym mowa w § 1.

§ 4. Organ egzekucyjny zawiadamia niezwłocznie zobowią-
zanego o zajęciu jego wierzytelności w części, w jakiej 
nie została zwolniona spod egzekucji, doręczając mu 
odpis tytułu wykonawczego oraz odpis protokołu zaję-
cia wierzytelności z rachunku bankowego związanego 
z dokumentem. Jednocześnie organ egzekucyjny po-
ucza zobowiązanego, że nie może realizować zajętej 
wierzytelności poza częścią wolną od egzekucji ani 
rozporządzać nią w żaden inny sposób.

§ 5. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w § 4, 
organ egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie 
o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku banko-
wego. Przepisy art. 80 stosuje się odpowiednio.

Art. 85. 
§ 1. Jeżeli dokument jest tego rodzaju, że bez jego oka-

zania zobowiązany nie może realizować wierzytelności 
z rachunku bankowego, organ egzekucyjny dokonuje 
zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związa-
nego z tym dokumentem przez jego odbiór.

§ 2. Organ egzekucyjny potwierdza odbiór dokumentu pro-
tokołem odbioru dokumentu. Przepisy art. 84 § 2-4 
stosuje się odpowiednio.

§ 3. Niezależnie od zajęcia, o którym mowa w § 1, organ 
egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie o za-
jęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego. 
Przepisy art. 80 stosuje się odpowiednio.

Art. 86. 
§ 1. Organ egzekucyjny poucza wierzyciela, żeby w termi-

nie 14 dni od dnia zajęcia, o którym mowa w art. 85 § 
1, wystąpił do sądu o umorzenie dokumentu i zawia-
domił o tym właściwy oddział banku przez doręczenie 
mu w tym samym terminie odpisu złożonego do sądu 
wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o umo-
rzenie dokumentu.

§ 2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia o wszczę-
ciu postępowania o umorzenie dokumentu właściwy 
oddział banku, po upływie 21 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku 
bankowego, odwołuje wstrzymanie wypłat z tego ra-
chunku, o czym zawiadamia posiadacza rachunku.
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§ 3. Sąd rozpatruje wniosek o umorzenie dokumentu 
na zasadach i w trybie przewidzianych w przepi-
sach o umarzaniu utraconych dokumentów. W po-
stępowaniu w sprawie umorzenia dokumentu nie 
mogą być zgłaszane zarzuty dotyczące zasadno-
ści roszczenia wierzyciela. Koszty postępowania 
obciążają właściciela dokumentu. Sąd przesyła 
właściwemu oddziałowi banku wypis prawomoc-
nego postanowienia w sprawie umorzenia doku-
mentu.

§ 4. W przypadku umorzenia dokumentu, właściwy od-
dział banku wystawia w jego miejsce nowy, aktualny 
dokument, który wydaje właścicielowi. W przypadku 
nieuwzględnienia wniosku o umorzenie dokumentu, 
właściwy oddział banku niezwłocznie odwołuje wstrzy-
manie wypłat z rachunku bankowego i zawiadamia 
o tym właściciela.

Art. 86a. 
§ 1. Wskutek zajęcia wierzytelności z rachunku banko-

wego, bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego 
rachunku i niezwłocznie zawiadamia o zajęciu wierzy-
telności z rachunku bankowego inne oddziały banku, 
inne banki, placówki pocztowe i inne podmioty upraw-
nione do dokonywania wypłat zobowiązanemu z zaję-
tego rachunku. Zajęcie nie dotyczy kwot wolnych od 
egzekucji.

§ 2. Inne banki, placówki pocztowe i inne podmio-
ty uprawnione do dokonywania wypłat, o których 
mowa w § 1, po zawiadomieniu ich o zajęciu, po-
noszą względem wierzyciela odpowiedzialność za 
dokonane wypłaty.

§ 3. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych w po-
rozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności 
i Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb zawiadamiania oddziałów banków, pla-
cówek pocztowych i innych podmiotów uprawnionych 
do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji, zapewniający 
prawidłowe orzekanie o ich odpowiedzialności za do-
konane wypłaty.

Art. 87. 
Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych 
i wierzytelności z rachunku bankowego związanego z do-
kumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z wkładów 
oszczędnościowych gromadzonych w spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo-kredytowych.

Art. 88. 

(uchylony).

Rozdział 5
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych 

i innych praw majątkowych

Oddział 1 
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych

Art. 89. 
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności 

pieniężnej innej, niż określona w art. 72-85, przez 
przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomie-
nia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiąza-
nego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzy-
telności, aby należnej od niego kwoty do wysokości 
egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia należności w terminie i kosztami eg-
zekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie 
uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę prze-
kazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należ-
ności.

§ 2. Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręcze-
nia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia 
o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności 
z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzy-
telności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powsta-
ną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót 
i usług.

§ 3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym 
mowa w § 1, organ egzekucyjny:
1) wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby w ter-

minie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
złożył oświadczenie dotyczące tego, czy:
a) uznaje zajętą wierzytelność zobowiązane-

go,
b) przekaże organowi egzekucyjnemu z zajętej 

wierzytelności kwoty na pokrycie należności 
lub z jakiego powodu odmawia tego przeka-
zania,

c) – i w jakim sądzie lub przed jakim organem 
toczy się albo toczyła się sprawa o zajętą 
wierzytelność;

2) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu za-
jętej kwoty odebrać ani też rozporządzać nią lub 
ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

3) doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonaw-
czego, o ile nie został wcześniej doręczony, a tak-
że odpis wniosku, o którym mowa w art. 90 § 1.

Art. 90. 
§ 1. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, że zaję-

ta wierzytelność jest zabezpieczona przez wpis w księ-
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dze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru 
dokumentów, przesyła on do sądu wniosek o dokona-
nie w księdze wieczystej wpisu o zajęciu wierzytelności 
lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. 
Do wniosku organu egzekucyjnego dołącza się odpis 
tytułu wykonawczego.

§ 2. Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowiązanemu 
od organów będących jednocześnie jednostkami bu-
dżetowymi lub zakładami budżetowymi albo od fundu-
szy pozostających w ich zarządzie, za dłużnika zajętej 
wierzytelności uważa się organ właściwy do wydania 
polecenia wypłaty.

Art. 91. 
Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności uchyla się od przeka-
zania zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu, mimo że 
wierzytelność została przez niego uznana i jest wymagalna, 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 71b.

Art. 92. 

W egzekucji z kwot będących przedmiotem krajowych prze-
kazów pocztowych stosuje się odpowiednio przepisy do-
tyczące egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych. Za 
wierzyciela zajętej wierzytelności uważa się w tym przypad-
ku adresata przekazu, a za dłużnika zajętej wierzytelności – 
placówkę pocztową, która obowiązana jest wypłacić kwotę 
przekazu adresatowi.

Oddział 2 
Egzekucja z praw z instrumentów fi nansowych 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 
lub innych rachunkach oraz z wierzytelności 

z rachunków pieniężnych

Art. 93. 
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia praw z instru-

mentów fi nansowych w rozumieniu przepisów o ob-
rocie instrumentami fi nansowymi, zapisanych na ra-
chunku papierów wartościowych lub innym rachunku, 
oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego zobowią-
zanego przez przesłanie do podmiotu prowadzącego 
te rachunki, zwanego dalej „prowadzącym rachunki”, 
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów fi nanso-
wych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego zo-
bowiązanego do wysokości dochodzonych należności, 
o których mowa w § 2.

§ 2. Organ egzekucyjny wzywa prowadzącego rachunki, 
aby przekazał organowi egzekucyjnemu z rachunku 
pieniężnego zobowiązanego środki do wysokości 
egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia należności w terminie i kosztami eg-
zekucyjnymi, a jeżeli środki na rachunku pieniężnym 

nie są wystarczające do pokrycia egzekwowanych 
kwot, aby dokonał na żądanie organu egzekucyjne-
go sprzedaży zajętych instrumentów finansowych 
i uzyskaną ze sprzedaży kwotę wpłacił organowi eg-
zekucyjnemu albo zawiadomił ten organ w terminie 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przeszko-
dzie w dokonaniu realizacji zajęcia, w tym również 
o nieprowadzeniu rachunku pieniężnego, rachunku 
papierów wartościowych lub innego rachunku zobo-
wiązanego.

§ 3. Zajęcie praw z instrumentów finansowych oraz wie-
rzytelności z rachunku pieniężnego jest dokonane 
z chwilą doręczenia prowadzącemu rachunki za-
wiadomienia o zajęciu tych praw i obejmuje również 
prawa i wierzytelności, które nie zostały zapisane 
lub nie znajdowały się na rachunkach zobowiązane-
go w chwili zajęcia.

§ 4. Zajęcie praw z instrumentów fi nansowych oraz wierzy-
telności z rachunku pieniężnego jest skuteczne także 
wtedy, gdy zawiadomienie, o którym mowa w § 1, za-
wiera tylko imię i nazwisko lub fi rmę oraz adres zobo-
wiązanego.

§ 5. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym 
mowa w § 1, organ egzekucyjny:
1) zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego praw 

z instrumentów fi nansowych i wierzytelności z ra-
chunku pieniężnego, doręczając mu odpis tytułu 
wykonawczego, o ile nie został wcześniej dorę-
czony, i odpis zawiadomienia skierowanego do 
prowadzącego rachunki o zajęciu praw z instru-
mentów fi nansowych i wierzytelności z rachunku 
pieniężnego, jak również zawiadamia zobowiąza-
nego, że nie wolno mu zajętymi prawami rozpo-
rządzać;

2) wzywa zobowiązanego, aby w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa 
w pkt 1, poinformował organ egzekucyjny, w jakiej 
kolejności i po jakiej cenie instrumenty fi nansowe 
mają być zbywane.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, organ egze-
kucyjny, stosownie do dyspozycji zobowiązanego, wy-
stawia zlecenie sprzedaży instrumentów fi nansowych 
będących przedmiotem obrotu zorganizowanego w ro-
zumieniu przepisów o obrocie instrumentami fi nanso-
wymi.

§ 7. Jeżeli zobowiązany w wyznaczonym terminie nie 
wskazał ceny lub kolejności zbycia instrumentów 
fi nansowych lub jeżeli w terminie 5 kolejnych dni 
transakcyjnych sprzedaż instrumentów fi nansowych 
zgodnie z dyspozycją zobowiązanego nie dojdzie do 
skutku, organ egzekucyjny wystawia zlecenie sprzeda-
ży instrumentów fi nansowych po cenie umożliwiającej 
realizację zlecenia w obrocie zorganizowanym.
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§ 8. Organ egzekucyjny ustala zakres i kolejność sprzeda-
ży instrumentów fi nansowych na podstawie notowań 
z dnia poprzedzającego dzień zlecenia ich sprzedaży 
w obrocie zorganizowanym.

§ 9. W pierwszej kolejności sprzedaży podlegają instru-
menty fi nansowe, których ceny w dniu poprzedzają-
cym dzień zlecenia sprzedaży zapewniały najwyższy 
dochód lub najniższą stratę liczoną w stosunku do 
wartości nominalnej tych instrumentów.

§ 10. Jeżeli w pierwszym dniu transakcyjnym po upływie 
okresu, o którym mowa w § 7, sprzedaż instrumentów 
fi nansowych nie dojdzie do skutku lub uzyskana ze 
sprzedaży kwota nie wystarcza na pokrycie docho-
dzonych należności, organ egzekucyjny zleca doko-
nanie sprzedaży uzupełniających, stosując zasady 
określone w § 8 i 9.

Art. 94.

§ 1. Do zajęcia instrumentów fi nansowych zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych lub innym rachun-
ku, lecz niebędących przedmiotem obrotu zorganizo-
wanego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 93 § 1, 
3, 4 i § 5 pkt 1.

§ 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu instrumentów 
fi nansowych, o których mowa w § 1, prowadzący ra-
chunki niezwłocznie przesyła organowi egzekucyjne-
mu wyciąg z rachunków zobowiązanego.

§ 3. Sprzedaż instrumentów fi nansowych, o których mowa 
w § 1, następuje na rzecz osób fi zycznych w trybie 
przepisów działu II rozdziału 6 oddziału 2.

Art. 94a. 
Prowadzący rachunki dokonuje zapisu instrumentów fi nan-
sowych nabywcy na jego rachunku na podstawie postano-
wienia, o którym mowa w art. 68b.

Art. 94b. 
W przypadku dokonania przez prowadzącego rachunki wy-
płaty zobowiązanemu zajętych kwot lub kwot uzyskanych 
ze sprzedaży zajętych praw z instrumentów fi nansowych 
albo wykonania rozporządzeń zobowiązanego powodują-
cych nieskuteczność prowadzonej egzekucji, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 71b.

Art. 94c. 
Jeżeli zajęte prawa z instrumentów fi nansowych zobowią-
zanego i wierzytelności z rachunku pieniężnego zostały 
uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, prowadzący 
rachunki niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy 
egzekucyjne.

Oddział 3 
Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych 

na rachunku papierów wartościowych

Art. 95. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia papierów warto-
ściowych niezapisanych na rachunku papierów warto-
ściowych przez odbiór dokumentu, którego posiadanie 
jest koniecznym warunkiem wykonywania prawa z tych 
papierów. Przepisy art. 84 § 2-4 stosuje się odpowied-
nio.

§ 2. Zajęte papiery wartościowe niezapisane na rachunku 
papierów wartościowych organ egzekucyjny przekazu-
je do sprzedaży podmiotowi posiadającemu zezwole-
nie Komisji Nadzoru Finansowego na podejmowanie 
czynności związanych z obrotem takimi papierami, a w 
przypadku jego braku lub gdy sprzedaż w tym trybie 
wiązałaby się z poniesieniem zbyt dużych kosztów, 
sprzedaje je w trybie określonym przepisami działu II 
rozdziału 6 oddziału 2.

§ 3. Zlecając sprzedaż papierów wartościowych podmioto-
wi, o którym mowa w § 2, organ egzekucyjny stosuje 
zasady określone w art. 93 § 8-9.

§ 4. Jeżeli sprzedaż papierów wartościowych zobowiąza-
nego następuje w trybie przepisów działu II rozdziału 6 
oddziału 2, a oszacowanie wartości zajętych papierów 
wartościowych przez biegłego skarbowego wiązało-
by się ze zbyt dużymi kosztami, organ egzekucyjny, 
za zgodą zobowiązanego, przyjmuje cenę wywołania 
w wysokości ceny nominalnej papierów wartościo-
wych.

Oddział 4 
Egzekucja z weksla

Art. 96. 
Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia weksla, w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. 
Nr 37, poz. 282), przez odbiór weksla, stosując odpowiednio 
zasady określone w art. 84.

Art. 96a. 
Jednocześnie z zajęciem weksla organ egzekucyjny:

1) wzywa trasata, aby należnej od niego sumy we-
kslowej nie uiszczał prawnemu posiadaczowi we-
ksla, lecz należną sumę wpłacił w terminie wyku-
pu weksla organowi egzekucyjnemu;

2) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu 
rozporządzać zajętym wekslem ani też odebrać 
od trasata sumy wekslowej.
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Art. 96b. 

§ 1. Organ egzekucyjny może wykonywać wszelkie prawa 
zobowiązanego w zakresie realizacji zajętego weksla.

§ 2. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszel-
kich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia praw 
przeciwko trasatowi.

Art. 96c. 
Organ egzekucyjny przedstawia weksel do zapłaty w trybie 
określonym w przepisach ustawy - Prawo wekslowe lub 
sprzedaje w trybie określonym przepisami działu II rozdziału 
6 oddziału 2.

Art. 96d. 
§ 1. Jeżeli egzekucja z weksla jest dokonywana w formie 

sprzedaży, organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, 
indosuje weksel na nabywcę. Dokonany przez organ 
egzekucyjny indos wywiera skutki indosu wpisanego 
przez zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli na wekslu zostały umieszczone wyrazy „nie na 
zlecenie” lub inne zastrzeżenie równoznaczne, organ 
egzekucyjny może przenieść weksel na nabywcę tylko 
w formie i ze skutkami zwykłego przelewu.

Art. 96e. 
Jeżeli weksel został już uprzednio zajęty przez inny organ 
egzekucyjny, zobowiązany niezwłocznie zawiadamia o tym 
właściwe organy egzekucyjne.

Art. 96f. 
§ 1. Jeżeli egzekucja z weksla w trybie określonym 

w art. 96c okaże się nieskuteczna, zajęcie weksla 
staje się zajęciem wierzytelności zabezpieczonej 
wekslem.

§ 2. Do wierzytelności, o której mowa w § 1, stosuje się od-
powiednio przepisy działu II rozdziału 5 oddziału 1.

Oddział 5 
Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw 
pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

Art. 96g. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia:
1) autorskiego prawa majątkowego i praw pokrew-

nych,
2) patentu,
3) prawa ochronnego na wzór użytkowy,
4) prawa z rejestracji wzoru zdobniczego,
5) prawa z rejestracji znaku towarowego,

6) prawa do używania znaku towarowego powszech-
nie znanego niezarejestrowanego,

7) prawa z rejestracji topografi i układu scalonego,

8) prawa do projektu racjonalizatorskiego 
oraz korzyści z tych praw, przez wpisanie ich do 
protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez 
poborcę skarbowego, a także zobowiązanego lub 
świadków.

§ 2. Zajęcie praw, o których mowa w § 1 pkt 2-5, 7 i 8, może 
również nastąpić przez przesłanie do Urzędu Patento-
wego Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zaję-
ciu prawa.

§ 3. Zajęciu nie podlega:
1) autorskie prawo majątkowe służące twórcy za jego 

życia, z wyjątkiem wymagalnych wierzytelności;
2) prawo do utworu nieopublikowanego, jeżeli spad-

kobiercy sprzeciwiają się egzekucji z tego prawa 
i sprzeciw ten jest zgodny z ujawnioną wolą twór-
cy nierozpowszechniania utworu;

3) patent i prawo ochronne na wzór użytkowy o cha-
rakterze tajnym.

§ 4. Zajęcie jest skuteczne z chwilą podpisania protoko-
łu zajęcia przez osoby, o których mowa w § 1, albo 
doręczenia Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej 
Polskiej zawiadomienia o zajęciu, jeżeli było wcze-
śniejsze.

§ 5. Organ egzekucyjny niezwłocznie po dokonaniu zajęcia:
1) doręcza zobowiązanemu protokół zajęcia;
2) doręcza odpis tytułu wykonawczego, jeżeli uprzed-

nio nie został on zobowiązanemu doręczony;
3) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu 

rozporządzać zajętymi prawami;
4) przesyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospo-

litej Polskiej wniosek o dokonanie we właściwym 
rejestrze wpisu o zajęciu prawa, jeżeli przedmio-
tem zajęcia są prawa objęte tymi rejestrami.

Art. 96h. 
§ 1. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajęcia 

opis zajętych praw i jeżeli jest to możliwe - wartość 
szacunkową zajętych praw.

§ 2. Jeżeli oszacowanie przez poborcę skarbowego war-
tości zajętych praw nie jest możliwe lub zajęcie jest 
dokonane przez doręczenie Urzędowi Patentowemu 
Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu, or-
gan egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowego 
o oszacowanie wartości tych praw.

§ 3. Na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego 
zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do or-
ganu egzekucyjnego zarzutu – w terminie 7 dni od dnia 
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zajęcia. W przypadku nieuwzględnienia zarzutu zobo-
wiązanego, organ egzekucyjny zwraca się do biegłego 
skarbowego o oznaczenie wartości zajętych praw.

§ 4. Sprzedaż zajętych praw następuje w trybie przepisów 
działu II rozdziału 6 oddziału 2.

§ 5. Jeżeli zajęte prawa zostały już uprzednio zajęte przez 
inny organ egzekucyjny, zobowiązany niezwłocznie za-
wiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

Art. 96i. 

W egzekucji z wierzytelności z praw, o których mowa 
w art. 96g § 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych.

Oddział 6 
Egzekucja z udziału w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością

Art. 96j. 
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia udziału w spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „spół-
ką”, oraz wierzytelności z tego prawa przez przesłanie 
do spółki zawiadomienia o zajęciu udziału i wezwanie 
jej, aby żadnych należności przypadających zobo-
wiązanemu z tytułu zajętego udziału do wysokości 
egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia należności w terminie i kosztami egze-
kucyjnymi nie uiszczała zobowiązanemu, lecz należne 
kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na pokry-
cie należności.

§ 2. Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa jest 
dokonane z chwilą doręczenia spółce zawiadomienia, 
o którym mowa w § 1.

§ 3. Organ egzekucyjny jednocześnie z przesłaniem spółce 
zawiadomienia o zajęciu:
1) kieruje do sądu rejestrowego wniosek o dokona-

nie w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o za-
jęciu udziału;

2) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu 
odebrać należności, o których mowa w § 1, ani 
rozporządzać zajętym udziałem;

3) doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonaw-
czego, o ile nie został wcześniej doręczony, a tak-
że odpis wniosku, o którym mowa w pkt 1.

Art. 96k. 
§ 1. Jeżeli egzekucja z należności przysługujących zobo-

wiązanemu z tytułu zajętego udziału nie prowadzi do 
pełnego pokrycia dochodzonej należności, organ eg-
zekucyjny występuje do właściwego sądu rejestrowe-
go o zarządzenie sprzedaży zajętego udziału.

§ 2. Jeżeli sąd nie zarządzi sprzedaży zajętego udziału, 
pozostają w mocy dokonane czynności egzekucyj-
ne.

§ 3. Jeżeli sąd zarządzi sprzedaż udziału, a umowa spółki:
1) nie zawiera ograniczeń zbycia udziału albo
2) zawiera ograniczenia zbycia udziału, lecz spółka, 

w terminach i na zasadach określonych w Kodek-
sie spółek handlowych, nie wystąpi o dokonanie 
oszacowania wartości zajętego udziału albo wy-
stąpi o takie oszacowanie, ale nie wskaże oso-
by, która nabędzie udział, albo osoba wskazana 
przez spółkę nie wpłaci organowi egzekucyjnemu 
ustalonej ceny

– organ egzekucyjny sprzedaje zajęty udział, stosując 
odpowiednio przepisy rozdziału 6 oddziału 2, z za-
strzeżeniem § 4.

§ 4. Jeżeli sąd rejestrowy dokonał oszacowania wartości 
zajętego udziału, organ egzekucyjny przyjmuje kwotę 
oszacowania jako cenę wywołania.

Oddział 7 
Egzekucja z pozostałych praw majątkowych

Art. 96l. 
Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia innych praw majątko-
wych niż określone w art. 89-96k, przez:

1) odbiór dokumentu, jeżeli warunkiem wykonywa-
nia prawa majątkowego jest posiadanie doku-
mentu, albo

2) zawiadomienie dłużnika zobowiązanego, jeżeli 
zajęte prawo majątkowe jest tego rodzaju, że jest 
oznaczony podmiot obciążony względem zobo-
wiązanego.

Art. 96m. 
W egzekucji z pozostałych praw majątkowych stosuje się 
odpowiednio przepisy działu II rozdziału 5 oddziału 1, z tym 
że w przypadku sprzedaży stosuje się przepisy dotyczące 
sprzedaży ruchomości.

Rozdział 6
Egzekucja z ruchomości

Oddział 1 
Zajęcie

Art. 97. 
§ 1. Do egzekucji z ruchomości zobowiązanego poborca 

skarbowy przystępuje przez ich zajęcie.
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§ 2. Zajęciu podlegają ruchomości zobowiązanego, znaj-
dujące się zarówno w jego władaniu, jak i we wła-
daniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod 
egzekucji lub od niej zwolnione.

§ 3. Ruchomości przysłane jako krajowe przesyłki pocz-
towe pod adresem zobowiązanego podlegają zajęciu 
w placówce pocztowej obowiązanej do doręczenia 
tych przesyłek. Zajęcie tych ruchomości jest równo-
znaczne z ich doręczeniem adresatowi. Poborca skar-
bowy dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej 
w obecności przedstawiciela placówki pocztowej.

§ 4. Można dokonać zajęcia ruchomości stanowiącej 
współwłasność łączną spółki nieposiadającej osobo-
wości prawnej lub współwłasność w częściach ułam-
kowych, której zobowiązany jest współwłaścicielem, 
jeżeli pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę na 
sprzedaż takiej ruchomości. Po sprzedaży ruchomo-
ści każdemu z pozostałych współwłaścicieli organ eg-
zekucyjny przekazuje kwotę uzyskaną ze sprzedaży 
odpowiadającą ich części ułamkowej we współwła-
sności lub udziałowi określonemu w umowie spółki.

§ 4a. Jeżeli organ egzekucyjny nie uzyskał zgody, o której 
mowa w § 4, dokonuje zajęcia udziału zobowiąza-
nego we współwłasności. Zajęcie części ułamkowej 
współwłasności ruchomości następuje w sposób 
przewidziany dla zajęcia ruchomości, lecz sprzedaży 
podlega tylko zajęty udział zobowiązanego.

§ 4b. Innym współwłaścicielom lub każdemu z nich przy-
sługuje prawo nabycia zajętego udziału zobowiąza-
nego po cenie oszacowania tego udziału. Jeżeli za-
miar nabycia zajętego udziału zgłosi więcej niż jeden 
współwłaściciel, organ egzekucyjny sprzedaje udział 
temu współwłaścicielowi, który zaoferował najwyższą 
cenę.

§ 5. Nie podlegają zajęciu ruchomości o wartości ponad 
kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej na-
leżności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia na-
leżności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli 
zobowiązany posiada inną podlegającą egzekucji ru-
chomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie 
tych należności, a sprzedaż egzekucyjna tej rucho-
mości nie nastręcza trudności.

Art. 98. 
§ 1. Zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do 

protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez poborcę 
skarbowego. Protokół podpisują także zobowiązany 
lub świadkowie.

§ 2. Zobowiązanemu doręcza się odpis protokołu zajęcia, 
a także odpis tytułu wykonawczego, jeżeli uprzednio 
nie został on zobowiązanemu doręczony.

§ 3. Na każdej zajętej ruchomości poborca skarbowy 
umieszcza znak, ujawniający na zewnątrz jej zajęcie.

§ 4. W przypadku zajęcia środka transportu podlegającego 
rejestracji na podstawie odrębnych przepisów, organ 
egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia właściwy organ 
prowadzący rejestrację o dokonanym zajęciu.

Art. 99. 
§ 1. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajęcia 

opis każdej zajętej ruchomości według cech jej wła-
ściwych, a ponadto oznacza jej wartość szacunkową, 
o ile przepisy § 2 i 3 nie stanowią inaczej. Przy sporzą-
dzaniu protokołu zajęcia zobowiązanemu przysługuje 
prawo przedstawienia rachunków i innych dowodów 
dla oznaczenia wartości szacunkowej zajętej rucho-
mości.

§ 2. Zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty 
zajęcia ruchomości prawo wniesienia do organu eg-
zekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez 
poborcę skarbowego. W tym przypadku organ egzeku-
cyjny jest obowiązany wezwać biegłego skarbowego 
do oszacowania wartości zajętej ruchomości.

§ 3. Zajęte wyroby użytkowe ze złota, platyny i srebra nie 
mogą być oszacowane poniżej wartości kruszcu, z któ-
rego zostały wytworzone. Oszacowanie wartości takich 
ruchomości następuje przez biegłego skarbowego. 
Dotyczy to również oszacowania wartości zajętych in-
nych kosztowności, a także maszyn i innych urządzeń 
produkcyjnych oraz środków transportu.

§ 4. Organ egzekucyjny może wezwać biegłego skarbowe-
go dla oszacowania wartości innych zajętych rucho-
mości, jeżeli uzna to za potrzebne. Organ egzekucyjny 
może również w tych przypadkach zwrócić się o wyra-
żenie opinii do instytucji zajmującej się badaniem cen.

Art. 100. 
§ 1. Poborca skarbowy pozostawi zajętą ruchomość 

w miejscu zajęcia pod dozorem zobowiązanego lub 
dorosłego jego domownika albo innej osoby, u której 
ruchomość zajął. Jeżeli zajęta ruchomość nie może 
być pozostawiona w miejscu zajęcia, a nie ma innej 
osoby, której by można było oddać zajętą ruchomość 
pod dozór, zostanie ona wzięta pod dozór organu eg-
zekucyjnego.

§ 2. Poborca skarbowy może po zajęciu ruchomości ode-
brać ją zobowiązanemu i oddać pod dozór innej osoby 
lub organu egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie daje 
rękojmi należytego przechowania zajętej ruchomości, 
odmawia podpisania protokołu zajęcia, a także gdy 
usuwał lub usuwa ruchomości zajęte albo zagrożone 
zajęciem.

§ 3. Jeżeli zajęta ruchomość stanowi dobro kultury w rozu-
mieniu odrębnych przepisów, poborca skarbowy odda-
je ją pod dozór właściwej państwowej instytucji kultury. 
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Dozór nad zajętymi ruchomościami ze złota, platyny 
i srebra oraz innymi kosztownościami niestanowiącymi 
dóbr kultury sprawuje organ egzekucyjny.

§ 4. Osoba lub instytucja, pod której dozorem pozostają za-
jęte ruchomości, sprawuje obowiązki dozorcy. Poborca 
skarbowy doręcza dozorcy odpis protokołu zajęcia.

Art. 101. 
§ 1. Zobowiązanemu albo domownikowi razem z nim 

mieszkającemu służy prawo zwykłego używania za-
jętej ruchomości, pozostawionej pod ich dozorem, 
byleby przez to ruchomość nie straciła na wartości. 
To samo stosuje się, gdy ruchomość zobowiązanego 
zajęto u innej osoby i pozostawiono pod jej dozorem, 
jeżeli osoba ta była uprawniona do używania tej rucho-
mości.

§ 2. W innych przypadkach dozorca nie ma prawa używa-
nia zajętej ruchomości, chyba że jej używanie jest ko-
nieczne dla utrzymania jej wartości. W razie używania 
przez dozorcę zajętego inwentarza żywego, wartość 
uzyskiwanych pożytków podlega zaliczeniu na koszty 
dozoru.

Art. 102. 
§ 1. Dozorca obowiązany jest przechowywać zajętą rucho-

mość z taką starannością, aby nie straciła na wartości, 
oraz wydać ją na wezwanie organu egzekucyjnego lub 
poborcy skarbowego. Dozorca obowiązany jest zawia-
domić organ egzekucyjny o zamierzonej zmianie miej-
sca przechowania ruchomości.

§ 2. Organ egzekucyjny przyzna, na żądanie dozorcy, zwrot 
koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem 
dozoru oraz wynagrodzenie za dozór, chyba że dozor-
cą jest jedna z osób wymienionych w art. 101 § 1.

§ 3. Organ egzekucyjny określa też wydatki i wynagrodze-
nie za dozór w razie przechowywania zajętych rucho-
mości w pomieszczeniach przez ten organ utrzymywa-
nych.

§ 4. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 
zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozo-
ru oraz wynagrodzenia za dozór służy wierzycielowi, 
zobowiązanemu oraz dozorcy zażalenie.

Art. 103. 
§ 1. Dozorca nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie 

lub zaginięcie zajętej ruchomości, wynikłe wskutek 
przypadku lub siły wyższej.

§ 2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętej ru-
chomości w czasie transportu odpowiada organ egze-
kucyjny, chyba że wynikły wskutek przypadku lub siły 
wyższej.

Oddział 2 
Sprzedaż

Art. 104. 
§ 1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić 

wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia.
§ 2. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpo-

średnio po zajęciu, jeżeli:
1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawo-

wanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie 
powodowałoby koszty niewspółmierne do ich 
wartości;

2) zajęto inwentarz żywy, a zobowiązany odmówił 
zgody na przyjęcie go pod dozór;

3) egzekucja dotyczy zobowiązania, na którego 
pokrycie organ egzekucyjny przyjął od zobowią-
zanego, będącego rolnikiem, przelew jego należ-
ności za przyszłe dostawy towarowe, a dostawy 
te z winy zobowiązanego w terminie nie zostały 
wykonane.

Art. 105. 
§ 1. Zajęte ruchomości, z zastrzeżeniem § 2 i 3, organ eg-

zekucyjny:
1) sprzedaje w drodze licytacji publicznej;
2) sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom pro-

wadzącym działalność handlową;
3) przekazuje do sprzedaży podmiotom prowadzą-

cym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomo-
ści;

4) sprzedaje w drodze przetargu ofert;

5) sprzedaje z wolnej ręki.
§ 2. Zajęte przedmioty stanowiące dobro kultury w ro-

zumieniu odrębnych przepisów organ egzekucyjny, 
w uzgodnieniu z właściwym ze względu na miejsce 
zajęcia tych przedmiotów wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, a w przypadku materiałów bibliotecz-
nych - dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie, zgłasza w celu nabycia instytucji, o której mowa 
w art. 100 § 3, lub przedsiębiorcy zajmującemu się 
obrotem tymi przedmiotami. Oszacowanie wartości 
takich przedmiotów następuje w trybie przewidzia-
nym w art. 99 § 3.

§ 3. Przekazanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, i sprzedaż 
na warunkach określonych w § 2 następuje po cenie 
oszacowania.

§ 4. Zajęte waluty obce lub inne wartości dewizowe organ 
egzekucyjny sprzedaje bankowi prowadzącemu ich 
skup.
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Art. 105a.

§ 1. Licytacja publiczna odbywa się w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez organ egzekucyjny.

§ 2. Organ egzekucyjny ogłasza o licytacji przez obwiesz-
czenie. Obwieszczenie zawiera:
1) miejsce i termin licytacji;
2) określenie ruchomości, które mają być sprzeda-

ne, z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania;
3) miejsce i termin, w którym można oglądać rucho-

mości przed licytacją;
4) imię i nazwisko lub fi rmę oraz adres zobowiąza-

nego.
§ 3. Najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji, a w przypad-

kach określonych w art. 104 § 2 – najpóźniej na go-
dzinę przed rozpoczęciem licytacji, organ egzekucyjny 
umieszcza obwieszczenie o licytacji w miejscu, w któ-
rym ma odbyć się licytacja, na tablicy ogłoszeń organu 
egzekucyjnego i w innych miejscach, gdzie umieszcze-
nie takiego obwieszczenia uzna za celowe.

§ 4. Odpis obwieszczenia o licytacji organ egzekucyjny do-
ręcza zobowiązanemu najpóźniej na 3 dni przed dniem 
licytacji.

§ 5. Jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości 
przewyższa kwotę 4.500 zł, organ egzekucyjny za-
mieszcza ponadto obwieszczenie o licytacji w prasie, 
a w szczególności w dzienniku poczytnym w danej 
miejscowości.

§ 6. Przepisu § 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy sprze-
daż może nastąpić bezpośrednio po zajęciu ruchomo-
ści.

§ 7. Licytacji nie można rozpocząć później niż w dwie go-
dziny po terminie oznaczonym w obwieszczeniu o licy-
tacji.

Art. 105b. 

§ 1. Jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomo-
ści przekracza kwotę 4.500 zł, osoby przystępujące 
do przetargu obowiązane są złożyć organowi egze-
kucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty osza-
cowania.

§ 2. Wadium zalicza się na cenę sprzedaży lub zwraca, 
chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Art. 105c. 
§ 1. Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wy-

wołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać 
uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował 
cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”. Poborca 
skarbowy przyzna własność sprzedanej ruchomości, 
zwane dalej „przybiciem”, osobie, która zaoferowała 

najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do 
dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.

§ 2. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie 
weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestni-
ków, jak również gdy żaden z uczestników nie zaofero-
wał nawet ceny wywołania.

§ 3. Ponowna licytacja może być wyznaczona po podaniu 
o tym do publicznej wiadomości w terminach i w spo-
sób określony w art. 105a § 3-5.

§ 4. Jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży części zajętych 
ruchomości wystarcza na zaspokojenie egzekwowa-
nych należności wraz z odsetkami z tytułu niezapła-
cenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, 
poborca skarbowy przerywa licytację, a organ egzeku-
cyjny zwalnia pozostałe ruchomości spod zajęcia.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do ruchomości zajętych 
w postępowaniu celnym.

Art. 105d. 
§ 1. Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzie-

leniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub 
przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony 
wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszą-
cą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej 
ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, 
traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć 
w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia nie-
zwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczyna-
jąc ją od ceny wywołania.

§ 2. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na którą wy-
stawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po 
udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje, pod rygorem 
przewidzianym w § 1, do godziny dwunastej dnia na-
stępnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci 
reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do 
zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką 
lub czekiem potwierdzonym.

§ 3. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą 
prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.

Art. 106.

§ 1. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 
3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Jeżeli licytacja 
w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomo-
ści mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyj-
nym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym 
wynosi połowę wartości szacunkowej ruchomości. 
Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą 
od ceny wywołania.

§ 2. O terminie i miejscu licytacji organ egzekucyjny za-
wiadamia zobowiązanego najpóźniej na trzy dni przed 
dniem licytacji. W przypadkach określonych w art. 104 
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§ 2 zawiadomienie takie następuje przed rozpoczę-
ciem licytacji.

Art. 107. 
§ 1. Prawo własności zajętych ruchomości, będących 

przedmiotem licytacji, nabywa osoba, która z zacho-
waniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaofe-
rowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła 
całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać 
się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani 
też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, myl-
nego oszacowania lub innej przyczyny.

§ 2. Nabywca, który stał się właścicielem nabytej rucho-
mości, natychmiast ją odbiera, z zastrzeżeniem § 2c. 
Jeżeli nabywca nie odbierze natychmiast nabytej ru-
chomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przecho-
wywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość 
kosztów określa organ egzekucyjny.

§ 2a. Zobowiązany, wierzyciel oraz uczestnik licytacji mogą 
zgłosić do protokołu licytacji skargę na naruszenie 
przepisów o przeprowadzaniu licytacji. Skarga podle-
ga rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

§ 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przepro-
wadzaniu licytacji postanowienie wydaje organ nad-
zoru. Na postanowienie organu nadzoru oddalające 
skargę służy zażalenie.

§ 2c. Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie sprzedanej 
rzeczy nabywcy do czasu rozpatrzenia skargi. Nie 
dotyczy to rzeczy łatwo psujących się oraz rzeczy wy-
danych nabywcy przed wniesieniem zażalenia.

§ 2d. Nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwro-
tu zapłaconej ceny, jeżeli w terminie, o którym mowa 
w § 2a, skarga nie została rozpatrzona, a nabywcy 
rzecz nie została wydana.

§ 3. Licytacja, przeprowadzona z naruszeniem przepisów 
o jej publicznym charakterze, o cenie wywołania i na-
bycia oraz o wyłączeniu od udziału w licytacji, podle-
ga unieważnieniu przez organ egzekucyjny lub jego 
organ nadzorczy. Unieważnienie licytacji może jednak 
nastąpić tylko wtedy, gdy ruchomości sprzedane znaj-
dują się jeszcze we władaniu nabywcy.

§ 4. W licytacji nie mogą uczestniczyć:
1)  zobowiązany;
2)  poborca skarbowy prowadzący licytację, jego 

małżonek i dzieci;
3)  pracownicy organu egzekucyjnego prowadzą-

cego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli 
w danej miejscowości jest więcej organów egze-
kucyjnych - także pracownicy tych innych orga-
nów;

4)  osoby obecne na licytacji w charakterze urzędo-
wym;

5)  osoby, które przekazały zajęte ruchomości na 
rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich ro-
dzin określeni w pkt 2.

Art. 107a. 
§ 1. Organ egzekucyjny organizuje, za zgodą wierzyciela 

i zobowiązanego, przetarg ofert, jeżeli zachodzi uza-
sadnione przypuszczenie, że w wyniku sprzedaży za-
jętej ruchomości w drodze licytacji publicznej nie uzy-
ska się korzystnej ceny.

§ 2. W przetargu ofert nie mogą uczestniczyć osoby, o któ-
rych mowa w art. 107 § 4.

§ 3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Art. 107b. 
§ 1. Organ egzekucyjny zaprasza do udziału w przetargu 

ofert, zamieszczając ogłoszenia w sposób i w miej-
scach wskazanych w art. 105a § 3 i 5.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu ofert zawiera co najmniej:
1) nazwę i adres organu egzekucyjnego;
2) ruchomości, które mają być sprzedane, z po-

daniem ich rodzaju oraz wartości szacunkowej 
i ceny wywołania;

3) miejsce i termin składania ofert;
4) miejsce i termin otwarcia ofert;
5) miejsce i termin, w którym można oglądać rucho-

mości;
6) imię i nazwisko lub fi rmę oraz adres zobowiąza-

nego.
§ 3. Wyznaczony przez organ egzekucyjny termin do zgła-

szania oferowanej ceny za ruchomości zgłoszone do 
sprzedaży w drodze przetargu ofert nie może być krót-
szy niż 3 dni od daty podania ogłoszenia o przetargu 
ofert do publicznej wiadomości.

§ 4. Cena wywołania przy sprzedaży w drodze przetargu 
ofert wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. 
Sprzedaż ta nie może nastąpić za cenę niższą od ceny 
wywołania.

Art. 107c. 
§ 1. Oferty otwiera w miejscu i terminie określonym w ogło-

szeniu o przetargu komisja powołana przez organ eg-
zekucyjny.

§ 2. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy 
otwieraniu ofert.

§ 3. Imię i nazwisko lub fi rma oraz adres oferenta, którego 
oferta jest otwierana, a także cena podana w ofercie 
ogłaszane są osobom obecnym oraz odnotowywane 
w protokole postępowania przetargowego.
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§ 4. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera się ofertę 
z najkorzystniejszą ceną.

§ 5. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu 
wszystkich ofert.

Art. 107d. 
§ 1. Przy sprzedaży zajętych ruchomości w drodze prze-

targu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 105b, 
105c i art. 107 § 1-3, z tym że przez datę licytacji rozu-
mie się dzień otwarcia ofert.

§ 2. Jeżeli sprzedaż zajętych ruchomości w drodze prze-
targu ofert nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny 
sprzedaje je w drodze licytacji publicznej.

Art. 108. 
§ 1. Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane w try-

bie wskazanym w art. 105 § 1 pkt 1-4, a w przypadku 
sprzedaży licytacyjnej - w drugim jej terminie, organ 
egzekucyjny sprzedaje z wolnej ręki po cenie określo-
nej przez ten organ, jednak nie niższej od 1/3 ich war-
tości szacunkowej.

§ 2. Zajęte ruchomości, niesprzedane w trybie § 1, organ 
egzekucyjny sprzedaje po cenie stosowanej przy sku-
pie przedmiotów używanych lub skupie surowców 
wtórnych jednostkom organizacyjnym ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, 
instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym, 
jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy 
realizacji ich zadań statutowych.

§ 3. Zajęte ruchomości, niesprzedane w trybie § 2, organ 
egzekucyjny sprzedaje jednostkom prowadzącym 
skup przedmiotów używanych lub surowców wtór-
nych.

Art. 108a. 

Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane w trybie 
określonym w art. 108, organ egzekucyjny zwraca zobowią-
zanemu.

Art. 109. 

§ 1. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb po-
stępowania przy:
1) sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szyb-

kiemu zepsuciu, zapewniający ich niezwłoczną 
sprzedaż;

2) przechowywaniu i sprzedaży zajętych ruchomo-
ści ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych 
i półszlachetnych, pereł naturalnych i hodowla-
nych, korali i bursztynów, zapewniający prawidło-

wą wycenę zajętych ruchomości oraz zapobiega-
jący ich kradzieży.

§ 2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw we-
wnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, 
w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowa-
nia przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, 
amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmio-
tów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie, 
wykluczający możliwość dostania się tych ruchomości 
do osób nieuprawnionych.

Rozdział 7
Egzekucja z nieruchomości

Oddział 1 
Zasady ogólne

Art. 110. 

§ 1. Z nieruchomości może być przeprowadzona egzeku-
cja administracyjna, jeżeli zastosowanie środków eg-
zekucyjnych, o których mowa w rozdziałach 2-6, nie 
było możliwe lub okazało się bezskuteczne.

§ 1a. O okolicznościach, o których mowa w § 1, organ egze-
kucyjny informuje wierzyciela niebędącego jednocze-
śnie organem egzekucyjnym lub organ wykonujący, 
jeżeli egzekucja jest prowadzona w celu ściągnięcia 
należności pieniężnych obcego państwa.

§ 2. Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być 
prowadzona tylko w celu wyegzekwowania należno-
ści pieniężnych określonych lub ustalonych w decyzji 
ostatecznej lub wynikających z orzeczenia sądu za-
opatrzonego w klauzulę wykonalności oraz z tytułu 
wykonawczego, o którym mowa w art. 44 ustawy 
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy o udzielaniu przez 
Skarb Państwa wsparcia instytucjom fi nansowym.

§ 3. Organ egzekucyjny podejmuje czynności egzekucyjne 
związane z egzekucją z nieruchomości na wniosek wie-
rzyciela, z tym że jeżeli wierzycielem jest obce państwo 
– na wniosek organu wykonującego, z zastrzeżeniem 
§ 3a.

§ 3a. Organ egzekucyjny podejmuje czynności, o których 
mowa w § 3, po otrzymaniu zaliczki na pokrycie prze-
widywanych wydatków od wierzyciela niebędącego 
naczelnikiem urzędu skarbowego lub obcym pań-
stwem, zwanego dalej „wierzycielem fi nansującym”.

§ 4. Wierzyciel fi nansujący wpłaca zaliczkę do organu 
egzekucyjnego sukcesywnie, w miarę podejmowania 
przez ten organ kolejnych czynności egzekucyjnych. 
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Wysokość poszczególnych wpłat zaliczki określa or-
gan egzekucyjny na podstawie przewidywanych wy-
datków, z tym że jeżeli do egzekucji z nieruchomości 
przystąpili kolejni wierzyciele fi nansujący – również 
dla tych wierzycieli, rozdzielając kwotę zaliczki między 
wszystkich wierzycieli fi nansujących w proporcji od-
powiadającej stosunkowi ich należności pieniężnych 
do łącznej kwoty należności pieniężnych wierzycieli 
fi nansujących, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Łączna kwota zaliczki należna od jednego wierzyciela 
fi nansującego nie może być większa niż 5% egzekwo-
wanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż 11.400 
zł, z tym że kwotę odsetek przyjmuje się na dzień 
ustalenia pierwszej zaliczki.

§ 6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczkę wierzycielowi 
przy podziale kwot uzyskanych z egzekucji do wyso-
kości wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydatków 
egzekucyjnych.

§ 7. W przypadku niewpłacenia zaliczki, o której mowa 
w §4, organ egzekucyjny wzywa wierzyciela do jej 
wpłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia we-
zwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu 
umarza postępowanie egzekucyjne.

Art. 110a. 
Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze działania 
kilku organów egzekucyjnych, organ prowadzący egzekucję 
powiadamia o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egze-
kucji inne organy egzekucyjne, na których obszarze działa-
nia nieruchomość jest położona.

Art. 110b. 
Uczestnikami postępowania egzekucyjnego z nieruchomo-
ści są:

1) zobowiązany;
2) wierzyciele egzekwujący, a w przypadku wierzyciela 

będącego obcym państwem – organ wykonujący;
3) osoby, którym przysługują ograniczone prawa 

rzeczowe lub roszczenia albo prawa osobiste za-
bezpieczone na nieruchomości;

4) organ, który zawarł umowę o oddanie nierucho-
mości w użytkowanie wieczyste, jeżeli przedmio-
tem egzekucji jest użytkowanie wieczyste.

Oddział 2 
Zajęcie

Art. 110c. 
§ 1. Organ egzekucyjny przystępuje do egzekucji admini-

stracyjnej z nieruchomości przez zajęcie nieruchomości.

§ 2. Zajęcie następuje przez wezwanie zobowiązanego, aby 
zapłacił egzekwowaną należność pieniężną wraz z od-
setkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami 
egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania, pod rygorem przystąpienia do opisu i osza-
cowania wartości nieruchomości.

§ 3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwa-
nia, o którym mowa w § 2, organ egzekucyjny przesyła 
do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczy-
stej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu 
o wszczęciu egzekucji lub składa wniosek do zbioru 
dokumentów, a także przesyła wierzycielowi zawiado-
mienie o zajęciu nieruchomości.

§ 4. Zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą dorę-
czenia zobowiązanemu wezwania, o którym mowa 
w § 2, z tym że dla zobowiązanego, któremu nie 
doręczono wezwania, jak też w stosunku do osób 
trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokona-
nia wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku 
organu egzekucyjnego do zbioru dokumentów, z za-
strzeżeniem § 5.

§ 5. Dla każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skut-
ki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji 
powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało 
jeszcze zobowiązanemu wysłane ani wpis w księdze 
wieczystej nie był jeszcze dokonany.

§ 6. W przypadku gdy miejsce pobytu zobowiązanego 
lub innego uczestnika postępowania egzekucyjne-
go nie jest znane, organ egzekucyjny występuje do 
właściwego sądu o ustanowienie kuratora do zastę-
powania osoby nieobecnej. Kurator wykonuje swo-
je czynności także w interesie innych osób, którym 
w dalszym toku postępowania doręczenia nie będą 
mogły być dokonane. Kurator może jednak repre-
zentować równocześnie tylko osoby, których intere-
sy nie są sprzeczne.

Art. 110d. 
§ 1. Organ egzekucyjny łączy postępowania egzekucyjne 

prowadzone co do kilku nieruchomości tego samego 
zobowiązanego lub co do kilku części tej samej nie-
ruchomości, jak również postępowania egzekucyjne 
dotyczące części nieruchomości i jej całości, jeżeli od-
powiada to celowi egzekucji i nie ma przeszkód natury 
prawnej lub gospodarczej.

§ 2. Jeżeli nieruchomości są położone na obszarze dzia-
łania różnych organów egzekucyjnych, połączenie 
zarządza ten organ, który pierwszy wszczął egzeku-
cję.

§ 3. Postępowanie egzekucyjne można rozdzielić, jeżeli 
w dalszym jego toku odpadną przyczyny, które spowo-
dowały połączenie.
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Art. 110e.

§ 1. Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co może 
stanowić przedmiot obciążenia hipoteką, a także po-
żytki z nieruchomości.

§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi się w celu dochodzenia 
należności z umów ubezpieczenia lub wierzytelności 
zabezpieczonych hipoteką, zajęcie obejmuje także 
prawa wynikające z umów ubezpieczenia przedmiotów 
wymienionych w § 1.

Art. 110f. 

§ 1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma 
wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. Nabyw-
ca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze 
zobowiązanego. W każdym przypadku czynności eg-
zekucyjne są ważne w stosunku do nabywcy.

§ 2. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu 
razem z nieruchomością po ich zajęciu są nieważne. 
Nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nieruchomości 
w zakresie jego ustawowych uprawnień.

Art. 110g. 
§ 1. Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie zo-

bowiązanego, do którego stosuje się wówczas przepi-
sy o zarządcy.

§ 2. Jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wyma-
ga, organ egzekucyjny odbiera zobowiązanemu zarząd 
i ustanawia innego zarządcę.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zarządcy ustano-
wionego przez organ egzekucyjny.

§ 4. Zarządca może zatrudnić zobowiązanego i jego rodzi-
nę za wynagrodzeniem.

§ 5. Zobowiązanemu, któremu odebrano zarząd, pozosta-
wia się pomieszczenia w zajętej nieruchomości, jeżeli 
z nich korzystał w chwili zajęcia. Organ egzekucyjny 
może jednak zarządzić, w formie postanowienia, ode-
branie pomieszczeń, jeżeli zobowiązany lub jego do-
mownik przeszkadza zarządcy w wykonywaniu zarzą-
du.

§ 6. Zobowiązany, w stosunku do którego organ egzeku-
cyjny zarządził odebranie pomieszczeń, może wyto-
czyć powództwo o pozostawienie pomieszczeń w jego 
użytkowaniu. Do powództwa stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące 
powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egze-
kucji administracyjnej.

§ 7. Jeżeli sąd oddalił powództwo, o którym mowa w § 6, 
organ egzekucyjny występuje z wnioskiem o odebra-
nie pomieszczeń do właściwego organu egzekucyjne-
go w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków 
o charakterze niepieniężnym. Podstawą wszczęcia 

egzekucji jest orzeczenie sądowe oddalające powódz-
two, zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

§ 8. Organ egzekucyjny wydaje w sprawach dotyczących 
ustanowienia bądź odebrania zarządu postanowienie, 
na które przysługuje zażalenie.

Art. 110h. 

§ 1. Jeżeli zarządca przy obejmowaniu zarządu napotyka 
przeszkody, organ egzekucyjny wprowadza go w za-
rząd nieruchomością. Do wprowadzenia w zarząd nie-
ruchomością stosuje się odpowiednio art. 46.

§ 2. Po ustanowieniu zarządcy organ egzekucyjny wzywa 
osoby korzystające z nieruchomości, aby przypadają-
ce od nich zaległe, bieżące i przyszłe świadczenia, któ-
re stanowią dochód z nieruchomości, uiszczały do rąk 
zarządcy. W wezwaniu należy uprzedzić, że uiszczenie 
do rąk zobowiązanego będzie bezskuteczne w stosun-
ku do wierzyciela.

Art. 110i. 
§ 1. Zarządca zajętej nieruchomości jest obowiązany wy-

konywać czynności potrzebne do prowadzenia pra-
widłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać zamiast 
zobowiązanego wszelkie pożytki z nieruchomości, 
rozporządzać nimi w granicach zwykłego zarządu oraz 
prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego za-
rządu okażą się potrzebne. W sprawach wynikających 
z zarządu nieruchomością zarządca może pozywać 
i być pozywany.

§ 2. Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobowiązania, 
które mogą być zaspokojone z pożytków z nierucho-
mości i są gospodarczo uzasadnione.

§ 3. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu 
zarządca może wykonywać tylko za zgodą zobowią-
zanego, a w jej braku - za zezwoleniem organu egze-
kucyjnego, który przed wydaniem postanowienia wy-
słuchuje zobowiązanego i zarządcę, chyba że zwłoka 
groziłaby powstaniem szkody.

§ 4. Zarząd nie ma wpływu na umowy dotyczące nieru-
chomości obowiązujące w chwili jego ustanowienia. 
Zarządcy wolno jednak wypowiadać takie umowy 
z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz za-
wierać umowy na czas określony. Do zawarcia umowy 
dotyczącej nieruchomości jest wymagana zgoda zobo-
wiązanego, a w jej braku - zezwolenie organu egzeku-
cyjnego.

Art. 110j. 
§ 1. Zarządca składa organowi egzekucyjnemu w wyzna-

czonych przez ten organ terminach, co najmniej raz 
w roku oraz po ukończeniu zarządu, sprawozdania ze 
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swoich czynności oraz udokumentowane sprawozda-
nia rachunkowe.

§ 2. Organ egzekucyjny po wysłuchaniu wierzycieli, zobo-
wiązanego i zarządcy oraz po rozpatrzeniu sprawoz-
dań zatwierdza sprawozdania zarządcy albo odmawia 
ich zatwierdzenia w całości lub w części.

§ 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania 
przepisy art. 110g § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Zarządca jest odpowiedzialny względem wszystkich 
uczestników za należyte wykonywanie swoich obo-
wiązków.

Art. 110k. 
§ 1. Zarządca może żądać wynagrodzenia oraz zwrotu 

wydatków, które w związku z zarządem poniósł z wła-
snych środków. Wysokość wynagrodzenia określa or-
gan egzekucyjny odpowiednio do nakładu pracy i do-
chodowości nieruchomości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie należy się 
zarządcy, który jest zobowiązanym. Może on tylko po-
krywać z pożytków z nieruchomości najkonieczniejsze 
potrzeby własne i rodziny w rozmiarze, jaki oznacza 
organ egzekucyjny, oraz swoje wydatki związane z za-
rządem.

§ 3. Organ egzekucyjny w sprawach dotyczących wyna-
grodzenia oraz zwrotu wydatków zarządcy wydaje po-
stanowienie, na które przysługuje zażalenie.

§ 4. Roszczenia o wynagrodzenie za sprawowanie zarządu 
i o zwrot poniesionych w związku z zarządem wydat-
ków przedawniają się po upływie 30 dni od dnia ustą-
pienia z zarządu lub jego ustania.

Art. 110l. 
§ 1. Z pożytków z nieruchomości zarządca pokrywa w na-

stępującej kolejności:
1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem 

oraz zwrot własnych wydatków;
2) bieżące należności pracowników zatrudnionych 

w nieruchomości lub w znajdującym się na niej 
przedsiębiorstwie należącym do zobowiązanego;

3) bieżąco przypadające w czasie zarządu alimen-
ty przyznane prawomocnym wyrokiem sądu od 
zobowiązanego, z wyjątkiem alimentów przysłu-
gującym członkom rodziny zobowiązanego po-
zostającym z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym w chwili wszczęcia egzekucji;

4) bieżące zobowiązania podatkowe oraz bieżące 
należności z tytułu ubezpieczenia społecznego 
pracowników, o których mowa w pkt 2;

5) zobowiązania związane z wykonywaniem zarzą-
du;

6) należności z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, 
jej przynależności i pożytków.

§ 2. Nadwyżkę dochodów, po pokryciu zobowiązań, o któ-
rych mowa w § 1, zarządca przekazuje do depozytu or-
ganu egzekucyjnego. Nadwyżkę dołącza się do kwoty 
uzyskanej przez organ egzekucyjny za sprzedaż nieru-
chomości. Jeżeli egzekucja ulega umorzeniu, nadwyż-
kę tę otrzymuje zobowiązany.

Oddział 3 
Opis i oszacowanie wartości nieruchomości

Art. 110m. 
§ 1. Po upływie terminu określonego w wezwaniu zobowią-

zanego do zapłaty dochodzonych należności organ 
egzekucyjny dokonuje opisu i oszacowania wartości 
zajętej nieruchomości.

§ 2. Przed przystąpieniem do opisu i oszacowania wartości 
zajętej nieruchomości organ egzekucyjny żąda od wła-
ściwych organów:
1) wyciągu – a w przypadku potrzeby odpisu księgi 

wieczystej albo zaświadczenia sądu wystawione-
go na podstawie zbioru dokumentów prowadzo-
nego dla nieruchomości, zawierającego wska-
zanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym 
zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest 
objęta ewidencją gruntów i budynków - także wy-
ciągu z ich rejestru;

2) podania adresów miejsc zamieszkania uczestni-
ków postępowania.

§ 3. Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej lub zbio-
ru dokumentów, organ egzekucyjny jest obowiązany 
uzyskać inny dokument stwierdzający własność nieru-
chomości zobowiązanego.

Art. 110n. 
§ 1. Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze prze-

znaczonym w planie miejscowym na cele publiczne, 
organ egzekucyjny przed przystąpieniem do opisu 
i oszacowania wartości nieruchomości wzywa właściwą 
jednostkę samorządu terytorialnego do oświadczenia 
w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, 
czy skorzysta z prawa pierwokupu. Jeżeli jednost-
ka samorządu terytorialnego nie skorzystała z prawa 
pierwokupu albo organowi egzekucyjnemu w wyzna-
czonym terminie nie zostanie doręczone oświadczenie 
w tej sprawie, prawo pierwokupu wygasa.

§ 2. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w § 1, zostało 
doręczone organowi egzekucyjnemu w wyznaczonym 
terminie, organ ten oznacza cenę nabycia w wysokości 
odpowiadającej wartości zajętej nieruchomości, okre-
ślonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
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§ 3. Postanowienie w sprawie wysokości ceny nabycia 
wywiera skutki przybicia. Do ceny nabycia stosuje się 
odpowiednio art. 112 § 1.

§ 4. Postanowienie w sprawie wysokości ceny nabycia do-
ręcza się jednostce, o której mowa w § 1, zobowiąza-
nemu i wierzycielowi. Na postanowienie to przysługuje 
zażalenie.

§ 5. Jeżeli jednostce samorządu terytorialnego nie przy-
sługuje prawo pierwokupu nieruchomości lub prawo 
to wygasło, przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do 
prawa pierwokupu wpisanego do księgi wieczystej na 
rzecz innych osób.

Art. 110o. 
§ 1. O terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 

organ egzekucyjny zawiadamia znanych mu uczestni-
ków postępowania egzekucyjnego.

§ 2. Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwiesz-
czenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skar-
bowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego, uczestników, o których nie ma wiado-
mości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do 
nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukoń-
czeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie 
później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opisu.

Art. 110p. 

§ 1. Na wniosek zobowiązanego, zgłoszony nie później niż 
podczas opisu i oszacowania wartości nieruchomości, 
jak również z urzędu, może być wystawiona na licyta-
cję wydzielona na podstawie przepisów o gospodarce 
nieruchomościami część zajętej nieruchomości, której 
cena wywoławcza wystarcza na zaspokojenie wierzy-
ciela egzekwującego. O prowadzeniu egzekucji z wy-
dzielonej części nieruchomości organ egzekucyjny 
rozstrzyga po oszacowaniu wartości nieruchomości.

§ 2. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 
prowadzenia egzekucji z wydzielonej części nierucho-
mości i oszacowania jej wartości przysługuje zażale-
nie.

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji z wydzielonej 
części nieruchomości dalsze postępowanie co do 
reszty nieruchomości zawiesza się do czasu zakoń-
czenia licytacji wydzielonej części.

Art. 110r. 

§ 1.  W protokole opisu i oszacowania wartości nierucho-
mości organ egzekucyjny podaje:
1) oznaczenie nieruchomości, w tym numer ewiden-

cyjny działki, obręb, powierzchnię, a także ozna-

czenie księgi wieczystej lub w przypadku jej braku 
– zbioru dokumentów;

2) obiekty budowlane ze wskazaniem ich prze-
znaczenia gospodarczego oraz przynależności 
nieruchomości, jak również zapasy objęte zaję-
ciem;

3) stwierdzone prawa i obciążenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieru-

chomość, jej przynależności i pożytki;
6) sposób korzystania z nieruchomości przez zobo-

wiązanego;
7) określenie wartości nieruchomości z podaniem 

jego podstaw;
8) zgłoszone prawa do nieruchomości;
9) inne okoliczności istotne dla oznaczenia lub osza-

cowania wartości nieruchomości.
§ 2. Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy spo-
sób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości 
nieruchomości, mając na uwadze zapewnienie prawi-
dłowej wyceny nieruchomości i uwzględniając przepisy 
o gospodarce nieruchomościami.

Art. 110s. 

§ 1. Do oszacowania wartości zajętej nieruchomości organ 
egzekucyjny wyznacza rzeczoznawcę majątkowego, 
o którym mowa w przepisach o gospodarce nierucho-
mościami.

§ 2. Przy oszacowaniu wartości nieruchomości podaje się 
wartość:
1) gruntów;
2) obiektów budowlanych;
3) przynależności i pożytków.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 110p, przy osza-
cowaniu wartości nieruchomości podaje się wartość 
składników określonych w § 2 w odniesieniu do wy-
dzielonej części nieruchomości.

§ 4. Wartości, o których mowa w § 2 i 3, podaje się 
z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia praw, któ-
re pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, 
oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną 
obciążających nieruchomość, w szczególności świad-
czeń z tytułu takich praw.

Art. 110t. 
Jeżeli zostały zgłoszone prawa osób trzecich do gruntu, 
obiektów budowlanych, przynależności lub pożytków albo 
gdy składniki takie znajdują się we władaniu osób trzecich, 
oznacza się:
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1) wartość spornego składnika i wartość całości nie-
ruchomości po wyłączeniu tego składnika;

2) wartość całości nieruchomości z uwzględnieniem 
i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy 
bez zaliczenia na cenę nabycia;

3) wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną, 
obciążających nieruchomość, w szczególności 
świadczeń z tytułu takich praw.

Art. 110u. 
§ 1. Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomo-

ści mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników 
postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od 
dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieru-
chomości. Na postanowienie organu egzekucyjnego 
w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomo-
ści przysługuje zażalenie.

§ 2. Jeżeli w stanie nieruchomości, w okresie pomiędzy 
sporządzeniem opisu i oszacowaniem jej wartości 
a wyznaczonym terminem licytacji, zajdą istotne zmia-
ny, organ egzekucyjny może przeprowadzić dodatko-
wy opis i oszacowanie wartości nieruchomości.

Oddział 4 
Obwieszczenie o licytacji

Art. 110w. 
§ 1. Zajętą nieruchomość organ egzekucyjny sprzedaje 

w drodze licytacji publicznej.
§ 2. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej 

niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowią-
zanemu opisu i oszacowania wartości nieruchomo-
ści.

§ 3. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez pu-
bliczne obwieszczenie, w którym podaje:
1) termin i miejsce licytacji;
2) oznaczenie nieruchomości, która ma być sprze-

dana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i prze-
znaczenia gospodarczego oraz księgi wieczystej 
lub zbioru dokumentów ze wskazaniem sądu, 
w którym są prowadzone;

3) oszacowaną wartość nieruchomości i cenę wy-
woławczą;

4) fi rmę lub imię i nazwisko zobowiązanego;
5) wysokość wadium, jakie licytant przystępujący 

do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem 
że wadium składa się w gotówce albo w postaci 
czeku potwierdzonego wystawionego na organ 
egzekucyjny;

6) czas, w którym w terminie 14 dni przed dniem li-
cytacji będzie wolno oglądać nieruchomość oraz 

przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępo-
wania egzekucyjnego;

7) wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą prze-
szkodą do licytacji i przyznania nabywcy własno-
ści nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nierucho-
mości lub jej przynależności spod egzekucji;

8) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa 
dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze 
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbio-
ru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą 
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wyga-
sną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu 
własności stanie się ostateczne.

§ 4. Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) właściwej jednostce samorządu terytorialnego 

oraz organom ubezpieczeń społecznych z we-
zwaniem, aby najpóźniej w dniu licytacji zgłosiły 
zestawienie podatków i innych danin publicznych, 
należnych na dzień licytacji;

3) osobom mającym prawo pierwokupu nierucho-
mości, jeżeli prawo to zostało wpisane do księgi 
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

§ 5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza się w siedzibach 
urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego co najmniej na 30 dni przed 
jej terminem, a jeżeli wartość nieruchomości została 
oszacowana na kwotę wyższą niż 83.600 zł – także 
w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

§ 6. Na wniosek i koszt zobowiązanego lub wierzyciela or-
gan egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o licytacji 
również w inny wskazany przez nich sposób.

§ 7. W ogłoszeniu w dzienniku podaje się oznaczenie nieru-
chomości, termin i miejsce licytacji, oszacowaną war-
tość nieruchomości i cenę wywoławczą oraz wysokość 
wadium, jakie licytant powinien złożyć.

§ 8. Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomo-
ści położonych na obszarze działania różnych organów 
egzekucyjnych, obwieszczenie wywiesza się ponadto 
w siedzibach właściwych urzędów skarbowych, a je-
żeli obwieszczenie ma być także ogłoszone w prasie, 
ogłasza się je w dziennikach poczytnych w miejscowo-
ściach, w których te urzędy się znajdują.

Art. 110y. 
§ 1. Z chwilą obwieszczenia o licytacji nieruchomości 

wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego współ-
właścicielowi tej nieruchomości, który nie jest 
dłużnikiem osobistym, przysługuje prawo przeję-
cia nieruchomości na własność za cenę nie niższą 
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od oszacowanej wartości nieruchomości. Wniosek 
o przejęcie składa się nie później niż 3 dnia poprze-
dzającego dzień licytacji.

§ 2. Jeżeli kilku współwłaścicieli zgłosi wniosek o przejęcie, 
pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jeżeli warunek 
ten spełnia kilku współwłaścicieli albo nie spełnia go 
żaden z nich, organ egzekucyjny przyznaje pierwszeń-
stwo temu współwłaścicielowi, który daje najlepszą 
gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa rol-
nego.

§ 3. O pierwszeństwie przejęcia nieruchomości rozstrzyga 
organ egzekucyjny, wydając postanowienie o przybi-
ciu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

§ 4. Jeżeli nikt nie skorzysta z prawa przejęcia nierucho-
mości na podstawie przepisów § 1-3, albo jeżeli przed-
miotem egzekucji nie jest nieruchomość wchodząca 
w skład gospodarstwa rolnego, organ egzekucyjny po 
dokonaniu obwieszczeń przedstawia akta organowi 
nadzoru. W przypadku spostrzeżenia niedokładności 
lub wadliwości postępowania organ nadzoru poleci or-
ganowi egzekucyjnemu ich usunięcie.

Art. 110z. 
§ 1. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące ob-

wieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę 
można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
o licytacji.

§ 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, postanowienie 
wydaje organ nadzoru.

§ 3. Na postanowienie organu nadzoru o oddaleniu skargi 
przysługuje zażalenie.

Oddział 5 
Wadium

Art. 111. 
§ 1. Wadium wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej 

wartości nieruchomości.

§ 2. Z zastrzeżeniem § 5 i 6, wadium składa:
1) przystępujący do licytacji;
2) osoba, która składa wniosek o przejęcie nie-

ruchomości, o którym mowa w art. 110y § 1, 
art. 111h § 2 i art. 111i § 3.

§ 3. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 2, składa wadium 
w terminie złożenia wniosku o przejęcie nieruchomo-
ści.

§ 4. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku po-
twierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

§ 5. Nie składa wadium osoba, której przysługuje ujawnio-
ne w opisie i oszacowaniu prawo do nieruchomości lub 

jej przynależności, jeżeli jego wartość nie jest niższa 
od wysokości wadium i zostało ono stwierdzone w pro-
tokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

§ 6. Jeżeli wartość prawa, o którym mowa w § 5, jest niższa 
od wysokości wadium, wysokość wadium obniża się 
do różnicy między pełnym wadium a wartością prawa.

Art. 111a. 
Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przy-
bicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je 
niezwłocznie.

Art. 111b. 
§ 1. Nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licy-

tacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego wadium, który nie wyko-

nał warunków licytacyjnych, ściąga się wadium w try-
bie egzekucji administracyjnej.

§ 3. Z wadium utraconego przez nabywcę lub od niego 
ściągniętego pokrywa się koszty egzekucji związane 
ze sprzedażą.

Oddział 6 
Licytacja

Art. 111c. 

§ 1. Licytacja odbywa się publicznie, w obecności i pod 
nadzorem kierownika komórki organizacyjnej urzędu 
skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną, 
zwanego dalej „komornikiem skarbowym”.

§ 2. Po wywołaniu licytacji poborca skarbowy podaje do 
wiadomości obecnych:
1) przedmiot licytacji;
2) cenę wywoławczą;
3) wysokość wadium;
4) termin uiszczenia ceny nabycia;
5) prawa obciążające nieruchomość, które będą 

utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia 
na cenę nabycia;

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym nierucho-
mości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu 
wartości.

§ 3. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość według stanu 
objętego opisem i oszacowaniem wartości z uwzględ-
nieniem zmian, o których mowa w § 2 pkt 6.

§ 4. Jeżeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomości 
lub kilka części jednej nieruchomości, zobowiązany ma 
prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowa-
dzona licytacja poszczególnych nieruchomości lub ich 
części.
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Art. 111d. 

§ 1. W licytacji nie mogą uczestniczyć:
1) zobowiązany;
2) pracownicy organu egzekucyjnego;
3) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, 

o których mowa w pkt 1 i 2;
4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędo-

wym;
5) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej 

licytacji tej samej nieruchomości;
6) osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko 

za zezwoleniem organu administracji publicznej, 
a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przepro-
wadzenia licytacji.

§ 3. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone 
jest dokumentem z podpisem urzędowo lub notarial-
nie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach 
udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne 
lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na peł-
nomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom 
prawnym nie wymagają poświadczenia.

Art. 111e. 
Cena wywoławcza, za którą nieruchomość można nabyć 
w pierwszej licytacji, wynosi trzy czwarte oszacowanej war-
tości nieruchomości.

Art. 111f. 

§ 1. Licytacja odbywa się ustnie.
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent 

ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych 
złotych.

§ 3. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant 
zaoferował cenę wyższą.

§ 4. Po ustaniu postąpień poborca skarbowy, uprzedzając 
obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postą-
pienia nie będą przyjęte, obwieszcza trzykrotnie ostat-
nio zaoferowaną cenę, zamyka licytację i wymienia 
licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 5. Jeżeli należność wierzyciela zostanie uiszczona wraz 
z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie 
i kosztami egzekucyjnymi przed zamknięciem licytacji, 
poborca skarbowy zamyka licytację i organ egzekucyj-
ny umarza postępowanie egzekucyjne.

Art. 111g. 
Jeżeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomości lub 
kilka części nieruchomości, poborca skarbowy wstrzymuje 

licytację pozostałych nieruchomości lub ich części z chwilą, 
gdy osiągnięto kwotę wystarczającą na zaspokojenie do-
chodzonej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapła-
cenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi oraz organ 
egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne.

Art. 111h. 
§ 1. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem 

licytacji jest nieruchomość wchodząca w skład gospo-
darstwa rolnego, współwłaściciel tej nieruchomości 
niebędący dłużnikiem osobistym, ma prawo przeję-
cia nieruchomości na własność za cenę nie niższą od 
trzech czwartych oszacowanej wartości nieruchomo-
ści. Przepis art. 110y § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić 
w terminie 7 dni od dnia licytacji.

§ 3. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem eg-
zekucji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowe-
go lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny, inny niż urząd 
skarbowy, może przejąć to prawo za cenę nie niższą 
od trzech czwartych oszacowanej wartości nierucho-
mości; wniosek o przejęcie należy zgłosić w terminie 7 
dni od dnia licytacji.

Art. 111i. 
§ 1. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku, o którym mowa w art. 

111h, organ egzekucyjny wyznacza drugą licytację, 
na której cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej 
wartości nieruchomości.

§ 2. Jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie 
nieruchomości na własność może nastąpić za cenę 
nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym 
prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwują-
cemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem urzędu skarbo-
wego, oraz współwłaścicielowi.

§ 3. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel lub 
współwłaściciel składa do organu egzekucyjnego 
w terminie 7 dni od dnia licytacji.

§ 4. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, 
pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaoferował cenę 
wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należ-
ność jest większa.

Art. 111j. 
§ 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli lub współ-

właścicieli nie przejął nieruchomości na własność, or-
gan egzekucyjny wyznacza trzecią licytację, na której 
cena wywoławcza wynosi 65% oszacowanej wartości 
nieruchomości.
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§ 2. Jeżeli nikt nie przystąpił do trzeciej licytacji, przeję-
cie nieruchomości na własność może nastąpić przez 
osoby, o których mowa w art. 111i § 2, za cenę nie 
niższą od 65% wartości nieruchomości. Do przejęcia 
nieruchomości na własność stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 111i § 3 i 4.

Art. 111k.

§ 1. Jeżeli po trzeciej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął 
nieruchomości na własność, postępowanie egzeku-
cyjne umarza się. Nowa egzekucja z tej samej nie-
ruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 
12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowie-
nia o umorzeniu egzekucji.

§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji złożono 
przed upływem 3 lat od trzeciej licytacji, organ egzeku-
cyjny dokonuje nowego opisu i oszacowania wartości 
nieruchomości tylko na wniosek wierzyciela lub zobo-
wiązanego. Zobowiązany może złożyć taki wniosek 
przed upływem 14 dni od dnia ponownego doręczenia 
mu wezwania do zapłaty, o czym należy go uprzedzić 
przy doręczeniu wezwania.

Art. 111l. 

Skargę na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji 
aż do jej zamknięcia zgłasza się ustnie komornikowi skar-
bowemu, który przyjmuje skargę do protokołu i natychmiast 
ją rozstrzyga, chyba że nie jest to możliwe. Rozstrzygnięcie 
komornika skarbowego ma moc postanowienia, na które 
przysługuje zażalenie.

Oddział 7 
Przybicie

Art. 111m. 
§ 1. Po zamknięciu licytacji organ egzekucyjny wydaje po-

stanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który zaofe-
rował najwyższą cenę.

§ 2. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po 
zamknięciu licytacji, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępo-
wania egzekucyjnego nie są jeszcze ostatecznie roz-
strzygnięte, organ egzekucyjny wstrzymuje wydanie 
postanowienia o przybiciu do czasu ich rozstrzygnię-
cia.

§ 4. Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić 
po niedojściu do skutku licytacji, organ egzekucyjny 
udziela przybicia na rzecz przejmującego po wysłu-
chaniu wnioskodawcy.

§ 5. Postanowienie o przybiciu zawiera fi rmę lub imię i na-
zwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę licy-
tacji i cenę nabycia.

Art. 111n. 
§ 1. Organ egzekucyjny odmawia przybicia, jeżeli ostateczne 

rozstrzygnięcia skarg lub zażaleń wniesionych w toku 
postępowania egzekucyjnego potwierdzą naruszenie 
przepisów postępowania w toku licytacji i jeżeli uchy-
bienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik licytacji.

§ 2. Organ egzekucyjny odmawia przybicia również wtedy, 
gdy postępowanie podlegało umorzeniu lub zawiesze-
niu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia 
o licytacji, chyba że będąc na licytacji, nie wystąpił ze 
skargą na to uchybienie.

§ 3. Jeżeli organ egzekucyjny odmówi przybicia, wyznacza 
na wniosek wierzyciela ponowną licytację.

Art. 111o. 
§ 1. Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie po zamknię-

ciu licytacji, organ egzekucyjny na wniosek licytanta, 
który zaoferował najwyższą cenę, może, w przypadku 
gdy zarządcą jest zobowiązany, odebrać mu zarząd 
i ustanowić innego zarządcę.

§ 2. W sprawie odebrania zarządu organ egzekucyjny wy-
daje postanowienie na wniosek nabywcy. Nabywca 
może być na własne żądanie ustanowiony zarządcą, 
jeżeli oprócz wadium złożył w gotówce nie mniej niż 
piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wysokości 
przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzytelności 
na poczet ceny nabycia.

§ 3. W przypadku wygaśnięcia skutków przybicia bez rów-
noczesnego umorzenia egzekucji, organ egzekucyjny 
wydaje postanowienie co do osoby zarządcy, jeżeli 
dotychczasowym zarządcą był nabywca.

Art. 111p. 
Jeżeli nabywca nie uzyska przyznania własności, należność 
przypadająca jemu z tytułu zarządu pokrywa się z kwot pie-
niężnych złożonych na poczet ceny poza wadium.

Art. 111r. 

§ 1. Postanowienie o przybiciu doręcza się wierzycielowi, 
dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji 
zaskarżyły czynności związane z udzieleniem przybi-
cia, jak też zarządcy, który nie jest dłużnikiem, a posta-
nowienie o odmowie przybicia - wierzycielowi, dłużni-
kowi i licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 2. Na postanowienie organu egzekucyjnego co do przybi-
cia przysługuje zażalenie.

Art. 111s. 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyj-
nych co do zapłaty ceny, wygasają skutki przybicia. Uisz-
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czoną część ceny zwraca się. Następstwa te organ egze-
kucyjny stwierdza postanowieniem, na które przysługuje 
zażalenie.

Art. 111t. 
Wyznaczenie ponownej licytacji może nastąpić, gdy po-
stanowienie stwierdzające wygaśnięcie przybicia stanie się 
ostateczne.

Oddział 8 
Przyznanie własności

Art. 112. 

§ 1. Z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stało się osta-
teczne, organ egzekucyjny wzywa licytanta, który uzy-
skał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania złożył do depozytu organu egzekucyjnego 
cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w go-
tówce. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może 
wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, 
nieprzekraczający jednak 3 miesięcy.

§ 2. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wie-
rzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie 
w cenie nabycia.

§ 3. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje 
pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzy-
telność zaliczyć na poczet ceny. Zgoda wierzyciela 
stwierdzona jest dokumentem z podpisem urzędowo 
lub notarialnie poświadczonym albo wyrażona do pro-
tokołu nie później niż w terminie, w którym nabywca 
ma obowiązek uiścić cenę nabycia.

Art. 112a. 
Kwota przypadająca zobowiązanemu w chwili zajęcia na 
podstawie umowy ubezpieczenia przechodzi na nabywcę 
w całości. O kwotę tę podwyższa się cenę nabycia.

Art. 112b. 
§ 1. Jeżeli postanowienie o przybiciu stało się ostatecz-

ne i nabywca uiścił cenę nabycia albo postanowienie 
o ustaleniu ceny nabycia stało się ostateczne i jednost-
ka lub osoba, o których mowa w art. 110n, uregulowała 
całą cenę nabycia, organ egzekucyjny wydaje posta-
nowienie o przyznaniu własności.

§ 2. Na postanowienie o przyznaniu własności przysługuje 
zażalenie.

§ 3. Postanowienie o przyznaniu własności, które stało się 
ostateczne, przenosi własność na nabywcę i jest tytu-
łem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności 
w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze 
wieczystej lub podlega złożeniu do zbioru dokumen-
tów. Postanowienie o przyznaniu własności jest także 

tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy 
w posiadanie nieruchomości.

§ 4. Z chwilą kiedy postanowienie o przyznaniu własności 
stało się ostateczne, do nabywcy należą pożytki z nie-
ruchomości. Od tej chwili nabywca ponosi również da-
niny publiczne przypadające z nieruchomości, których 
płatność przypada w dniu, w którym postanowienie 
o przyznaniu własności stało się ostateczne, lub po 
tym dniu.

§ 5.  (uchylony).

Art. 112c. 
§ 1. Z chwilą gdy postanowienie o przyznaniu własności 

staje się ostateczne, wygasają wszelkie prawa i skut-
ki ujawnienia praw i roszczeń osobistych, ciążące na 
nieruchomości. W miejsce tych praw powstaje prawo 
do zaspokojenia z ceny nabycia w kolejności przewi-
dzianej w przepisach o podziale kwoty uzyskanej z eg-
zekucji.

§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny 
nabycia:
1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
2) służebności, o których mowa w art. 1000 § 2 Ko-

deksu postępowania cywilnego.
§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis 

w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do 
zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone 
najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji użytkowa-
nie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysłu-
guje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami 
lub jeżeli nieruchomość nie jest obciążona hipotekami 
albo jeżeli wartość użytkowania, służebności lub praw 
dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. 
Jednakże w ostatnim przypadku wartość tych praw bę-
dzie zaliczona na cenę nabycia.

Art. 112d. 
Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgło-
szony najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, organ 
egzekucyjny może postanowić, że służebność gruntowa, 
która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, będzie 
utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej 
konieczna, a nie obciąża w sposób istotny wartości nieru-
chomości obciążonej.

Art. 112e. 
Z chwilą gdy postanowienie o przyznaniu własności stało 
się ostateczne, nabywca wstępuje w prawa i obowiązki 
zobowiązanego wynikające z umów dotyczących nieru-
chomości stosownie do przepisów prawa normujących 
te umowy.
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Art. 112f. 
§ 1. Postanowienie o przyznaniu własności, które stało się 

ostateczne, wraz z planem podziału kwoty uzyskanej 
z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wie-
czystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, 
które według planu podziału wygasły.

§ 2. Na podstawie postanowienia o przyznaniu własności 
wykreśla się wszystkie hipoteki obejmujące nierucho-
mość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie 
przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką lub cze-
kiem potwierdzonym.

Art. 112g. 
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniej-
szenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów 
razem z nią nabytych.

Art. 113. 
(uchylony).

Rozdział 8
Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości 

oraz użytkowania wieczystego

Art. 114. 

Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości i do egze-
kucji z użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio 
przepisy o egzekucji z nieruchomości, o ile przepisy niniej-
szego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 114a. 
O zajęciu ułamkowej części nieruchomości organ egzeku-
cyjny zawiadamia także pozostałych współwłaścicieli, a o 
zajęciu użytkowania wieczystego – także właściciela nieru-
chomości oraz właściwy organ administracji publicznej.

Art. 114b. 
§ 1. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczy-

ste, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu 
wraz z jego pożytkami oraz znajdujące się na gruncie 
obiekty budowlane stanowiące własność użytkownika 
wieczystego wraz z:
1) ruchomościami, będącymi własnością użytkow-

nika wieczystego, a potrzebnymi do korzystania 
z przedmiotu użytkowania wieczystego zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym 
przedmiotem w faktycznym związku, odpowiada-
jącym temu celowi;

2) wyposażeniem obiektów budowlanych stanowią-
cych własność użytkownika wieczystego;

3) prawami wynikającymi z umów ubezpieczenia 
przedmiotów zajęcia, a także należnościami 
z tych umów już przypadającymi.

§ 2. Zajęcie obejmuje także przedmioty, o których mowa 
w § 1 pkt 1 i 2, wprowadzone później oraz później 
wzniesione obiekty budowlane i posadzone rośliny, jak 
również prawa z umów ubezpieczenia później zawar-
tych.

Art. 114c. 
Gdy przedmiotem zarządu jest ułamkowa część nierucho-
mości, zarządca działa tylko w granicach uprawnień zobo-
wiązanego jako współwłaściciela.

Art. 114d. 

Jeżeli egzekucja jest prowadzona z użytkowania wieczyste-
go, postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli właściwy organ 
wystąpił z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wie-
czystego. Egzekucja może być podjęta na wniosek wierzy-
ciela, jeżeli sąd orzeknie, że brak jest podstaw do rozwiąza-
nia umowy użytkowania wieczystego. W przypadku rozwią-
zania umowy użytkowania wieczystego organ egzekucyjny 
umarza postępowanie egzekucyjne.

Art. 114e. 
W przypadku prowadzenia egzekucji z ułamkowej części 
nieruchomości, opisowi i oszacowaniu wartości podlega 
cała nieruchomość. Wartością takiej części nieruchomości 
jest odpowiednia część oszacowanej wartości całej nieru-
chomości.

Art. 114f. 
Jeżeli egzekucja jest prowadzona z użytkowania wieczyste-
go, w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomo-
ści podaje się końcową datę użytkowania wieczystego oraz 
ujawniony w księdze wieczystej sposób korzystania z grun-
tu przez użytkownika wieczystego.

Art. 114g. 
Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, 
postanowienie o przyznaniu tego prawa nie narusza ogra-
niczonych praw rzeczowych na nieruchomości powstałych 
przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste.

Art. 114h. 
§ 1. Jeżeli przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nie-

ruchomości, pozostają w mocy, bez potrącenia ich 
wartości z ceny nabycia, obciążenia tej części ułam-
kowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze 
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wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru do-
kumentów.

§ 2. Pozostają w mocy również obciążenia części ułamko-
wej nieruchomości nieujawnione w sposób, o którym 
mowa w § 1, lecz zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed 
terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed 
dniem powstania współwłasności.

Art. 114i. 

Postanowienie o przyznaniu własności ułamkowej części 
nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisa-
nych przed powstaniem współwłasności.

Rozdział 9
Podział kwoty uzyskanej z egzekucji

Oddział 1 
Zasady ogólne

Art. 115.

§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w nastę-
pującej kolejności:
1) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia;
2) należności zabezpieczone hipotecznie wynikające 

z wierzytelności banku hipotecznego wpisanych 
do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych 
prowadzonego zgodnie z przepisami o listach za-
stawnych i bankach hipotecznych;

3) należności zabezpieczone hipotecznie lub zasta-
wem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpi-
sanie do innego rejestru;

4) należności, do których stosuje się przepisy działu 
III Ordynacji podatkowej, oraz należności z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zo-
stały zaspokojone w trzeciej kolejności;

5) należności zabezpieczone prawem zastawu lub 
które korzystały z ustawowego pierwszeństwa, 
niewymienionego w pkt 2-4;

6) inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 3.
§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nierucho-

mości lub egzekucji przejętej po wystąpieniu zbiegu 
egzekucji administracyjnej z sądową, po kosztach 
egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja się 
należności alimentacyjne, a następnie należności za 
pracę za okres 3 miesięcy, do wysokości 760 zł za 
miesiąc, oraz renty z tytułu odszkodowania za wy-
wołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci i koszty zwykłego pogrzebu zobowiązanego, 
a po należnościach zabezpieczonych hipotecznie lub 

zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych przez 
wpisanie do innego rejestru prowadzonego na podsta-
wie odrębnych przepisów - należności za pracę nieza-
spokojone w kolejności wcześniejszej.

§ 3. Odsetki za zwłokę od należności pieniężnych, do któ-
rych mają zastosowanie przepisy działu III ustawy - Or-
dynacja podatkowa, zaspokaja się w kolejności okre-
ślonej dla tych należności.

§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościowe spół-
dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jed-
norodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytel-
ność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesio-
nego wkładu budowlanego związana z tym prawem 
zaspokaja się przed należnością zabezpieczoną hipo-
tecznie na tym prawie.

§ 5. Należności wymienione w § 1 pkt 2, 3 i 5 zaspokaja 
się do wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy 
obciążonej hipoteką lub zastawem albo z realizacji pra-
wa zbywalnego obciążonego. Jeżeli kwota uzyskana ze 
sprzedaży nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich 
zabezpieczonych należności, należności te zaspokaja 
się w kolejności odpowiadającej przysługującemu im 
pierwszeństwu, a jeżeli mają równe pierwszeństwo 
albo nie stosuje się do nich zasady pierwszeństwa – 
proporcjonalnie w stosunku, w jakim pozostają do sie-
bie.

§ 6. Jeżeli kwota przeznaczona do podziału nie wystarcza 
na zaspokojenie w całości wszystkich należności, na-
leżności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po 
zupełnym zaspokojeniu należności wcześniejszej ko-
lejności, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie w ca-
łości wszystkich należności tej samej kolejności, należ-
ności te zaspokaja się proporcjonalnie do wysokości 
każdej z nich.

Art. 115a. 
Jeżeli następuje podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży rze-
czy lub z realizacji prawa zbywalnego, do których wystąpił 
zbieg egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie 
w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, na które 
wierzycielom przysługuje zażalenie.

Oddział 2 
Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty 

uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Art. 115b. 
Organ egzekucyjny sporządza plan podziału kwoty uzyska-
nej ze sprzedaży nieruchomości niezwłocznie, gdy posta-
nowienie o przyznaniu własności nieruchomości staje się 
ostateczne.
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Art. 115c. 
§ 1. Z zastrzeżeniem § 2, w podziale kwoty uzyskanej ze 

sprzedaży nieruchomości oprócz wierzycieli egzekwu-
jących uczestniczą:
1) wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy 

z dowodem doręczenia zobowiązanemu we-
zwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy 
uzyskali zabezpieczenie powództwa i zgłosili 
się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się 
postanowienia o przyznaniu własności nieru-
chomości;

2) osoby, które przed zajęciem nieruchomości naby-
ły do niej prawa stwierdzone w protokole opisu 
i oszacowania wartości nieruchomości lub prawa 
których zostały zgłoszone i udowodnione najpóź-
niej w dniu uprawomocnienia się postanowienia 
o przyznaniu własności;

3) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem 
należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia 
przed sporządzeniem planu podziału.

§ 2. Jeżeli wierzycielem egzekwującym jest obce pań-
stwo, które nie wyraziło zgody na pokrycie kosztów 
w okolicznościach, o których mowa w art. 64c § 4c, 
uczestniczy w podziale kwoty uzyskanej z egzeku-
cji z nieruchomości w takiej części, jaka pozostała 
po pokryciu należności wierzycieli i osób, o których 
mowa w § 1.

Art. 115d. 
§ 1. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że 

nabywca, uiszczając cenę, potrącił wierzytelność, któ-
ra się w niej nie mieści, organ egzekucyjny postano-
wieniem zobowiązuje nabywcę do uzupełnienia ceny 
w terminie 7 dni. Na postanowienie to przysługuje za-
żalenie.

§ 2. W planie podziału organ egzekucyjny wymienia osoby, 
dla których jest przeznaczona kwota przypadająca od 
nabywcy. W tej części plan podziału stanowi dla nich 
tytuł egzekucyjny przeciwko nabywcy.

§ 3. Wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie przeciwko 
nabywcy, nabywa z mocy prawa hipotekę na sprze-
danej nieruchomości. Ujawnienie hipoteki w księdze 
wieczystej lub w zbiorze dokumentów następuje na 
wniosek wierzyciela.

Art. 115e. 
Jeżeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i może 
jeszcze służyć zabezpieczeniu wierzyciela, reszta kwo-
ty pozostaje w depozycie organu egzekucyjnego aż do 
ustania stosunku prawnego uzasadniającego korzysta-
nie z hipoteki kaucyjnej.

Art. 115f. 
Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku nieru-
chomościach łącznie, wierzyciel powinien przed upra-
womocnieniem się postanowienia o przyznaniu własno-
ści złożyć oświadczenie, czy i w jakiej wysokości żąda 
zaspokojenia z każdej ze sprzedanych nieruchomości. 
Jeżeli w powyższym terminie tego nie uczyni, a podzie-
lona ma być suma uzyskana tylko z jednej nieruchomo-
ści, jego wierzytelność przyjmuje się do rozrachunku 
w całości; jeżeli natomiast podziałowi podlegają kwoty 
uzyskane ze sprzedaży kilku łącznie obciążonych nie-
ruchomości, na wierzytelność łącznie zabezpieczoną 
przypada z każdej z kwot podlegających podziałowi taka 
część, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostającej 
po zaspokojeniu należności z wcześniejszą kolejnością 
do sumy tych kwot.

Art. 115g. 
§ 1. Kwotę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, któ-

rej uiszczenie jest zależne od warunku zawieszającego 
albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał za-
bezpieczenie powództwa, pozostawia się w depozycie 
organu egzekucyjnego.

§ 2. Kwotę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, 
której uiszczenie jest zależne od warunku rozwiązu-
jącego, wydaje się wierzycielowi bez zabezpieczenia. 
Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży 
na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a zo-
bowiązanym stosunku prawnego, organ egzekucyjny 
pozostawia wydzieloną kwotę w depozycie organu eg-
zekucyjnego.

DZIAŁ III
Egzekucja obowiązków o charakterze 

niepieniężnym

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 116.

(uchylony).

Art. 117. 

Organy określone w art. 20 § 2, w granicach swojej wła-
ściwości do nakładania obowiązków o charakterze niepie-
niężnym, mogą stosować środki egzekucyjne wskazane 
w art. 1a pkt 12 lit. b tiret drugie, trzecie i piąte również 
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w celu wyegzekwowania wydanych bezpośrednio ust-
nych poleceń, bez potrzeby wystawienia tytułu wyko-
nawczego i doręczenia zobowiązanemu postanowienia 
o zastosowaniu środka egzekucyjnego, jeżeli zwłoka 
w wykonaniu obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem 
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ciężkimi szkodami 
dla gospodarstwa narodowego lub jeżeli wymaga tego 
szczególny interes społeczny.

Art. 118. 
Zobowiązany do wykonania obowiązku o charakterze nie-
pieniężnym może być wezwany do wyjawienia, gdzie znaj-
duje się przedmiot, którego egzekucja dotyczy. Przepisy 
art. 71 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2
Grzywna w celu przymuszenia

Art. 119. 

§ 1. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy eg-
zekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego 
obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku 
wykonania czynności, a w szczególności czynności, 
której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna 
osoba za zobowiązanego.

§ 2. Grzywnę nakłada się również, jeżeli nie jest celowe 
zastosowanie innego środka egzekucji obowiązków 
o charakterze niepieniężnym.

Art. 120. 
§ 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana 

zarówno na osoby fi zyczne, jak i osoby prawne, a tak-
że na jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej.

§ 2. Gdy zobowiązanym jest osoba fizyczna działająca 
przez ustawowego przedstawiciela, przedsiębior-
stwo państwowe lub inna państwowa jednostka 
organizacyjna, organizacja spółdzielcza, samorzą-
dowa, zawodowa lub inna społeczna osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, grzywnę nakłada się na ustawo-
wego przedstawiciela zobowiązanego lub na oso-
bę, do której należy bezpośrednie czuwanie nad 
wykonywaniem przez zobowiązanego obowiązków 
tego rodzaju, jakim jest egzekwowany obowiązek. 
Jednocześnie może być nałożona grzywna na zobo-
wiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, 
jeżeli jest to niezbędne dla przymuszenia wykonania 
obowiązku.

Art. 121. 
§ 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana 

kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie, z zastrze-
żeniem § 4.

§ 2. Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna 
nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku 
do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł.

§ 3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie 
przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

§ 4. Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowią-
zanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jed-
norazowa.

§ 5. Wysokość grzywny, o której mowa w § 4, stanowi, 
w przypadku obowiązku przymusowej rozbiórki bu-
dynku lub jego części, iloczyn powierzchni zabudowy 
budynku lub jego części, objętego nakazem przymu-
sowej rozbiórki, i 1/5 ceny 1 m2 powierzchni użytko-
wej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie od-
rębnych przepisów do obliczania premii gwarancyjnej 
dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek miesz-
kaniowych.

Art. 122. 
§ 1. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada organ egzeku-

cyjny, który doręcza zobowiązanemu:
1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32;

2) postanowienie o nałożeniu grzywny.
§ 2. Postanowienie o nałożeniu grzywny powinno zawie-

rać:
1) wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny 

w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przy-
padku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie 
ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyj-
nej należności pieniężnych;

2) wezwanie do wykonania obowiązku określonego 
w tytule wykonawczym w terminie wskazanym 
w postanowieniu, z zagrożeniem, że w razie 
niewykonania obowiązku w terminie, będą na-
kładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej 
kwocie, a w przypadku obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie orzeczo-
ne wykonanie zastępcze.

§ 3. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów 
i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia po-
stępowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo 



—  360  — 

wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu 
grzywny.

Art. 123. 
Przepisy art. 122 z zastrzeżeniem art. 121 § 4 stosuje się 
również w przypadkach nakładania dalszych grzywien 
w celu przymuszenia, gdy zobowiązany mimo wezwania nie 
wykonał obowiązku określonego w tytule wykonawczym.

Art. 124. 
§ 1. Nałożone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone 

w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji 
należności pieniężnych, określonym w niniejszej usta-
wie.

§ 2. Obowiązek uiszczenia nałożonych grzywien nie prze-
chodzi na spadkobierców lub prawonabywców zobo-
wiązanego.

Art. 125.

§ 1. W razie wykonania obowiązku określonego w tytule 
wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub nieścią-
gnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umo-
rzeniu.

§ 2. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaje 
organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego. Na 
postanowienie o odmowie umorzenia grzywny służy 
zażalenie.

Art. 126.  
Na wniosek zobowiązanego, który wykonał obowiązek, 
grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia 
mogą być w uzasadnionych przypadkach zwrócone w wy-
sokości 75 % lub w całości. Państwowe organy egzekucyjne 
mogą zwrócić grzywnę po uzyskaniu zgody organu wyższe-
go stopnia.

Rozdział 3
Wykonanie zastępcze

Art. 127. 
Wykonanie zastępcze stosuje się, gdy egzekucja dotyczy 
obowiązku wykonania czynności, którą można zlecić innej 
osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt.

Art. 128. 

§ 1. W celu zastosowania środka egzekucyjnego określo-
nego w art. 127 organ egzekucyjny doręcza zobowią-
zanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32;
2) postanowienie, że obowiązek objęty tytułem 

wykonawczym zostanie w trybie postępowania 
egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną 
osobę za zobowiązanego, na jego koszt i niebez-
pieczeństwo.

§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania za-
stępczego organ egzekucyjny może wezwać zobo-
wiązanego do wpłacenia w oznaczonym terminie 
określonej kwoty tytułem zaliczki na koszty wyko-
nania zastępczego, z pouczeniem, że w przypadku 
niewpłacenia kwoty w tym terminie zostanie ona 
ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej na-
leżności pieniężnych.

§ 3. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastęp-
czego organ egzekucyjny może również nakazać zo-
bowiązanemu dostarczenie posiadanej dokumentacji, 
a także posiadanych materiałów i środków przewozo-
wych, niezbędnych do zastępczego wykonania egze-
kwowanej czynności, z zagrożeniem zastosowania od-
powiednich środków egzekucyjnych w razie uchylenia 
się zobowiązanego od dostarczenia tych dokumentów, 
materiałów i środków przewozowych.

§ 4. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów 
i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postę-
powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wnie-
sienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu wy-
konania zastępczego.

Art. 129. 
Organ egzekucyjny może wydawać postanowienia 
w sprawie wezwania zobowiązanego do wpłacenia za-
liczek na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie 
dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków prze-
wozowych także w toku zastępczego wykonania egze-
kwowanego obowiązku. Do tych postanowień stosuje się 
przepisy art. 128.

Art. 130. 
Jeżeli w postanowieniu w sprawie wykonania zastępczego 
nie wskazano osoby, której zostało zlecone zastępcze wyko-
nanie egzekwowanego obowiązku, organ egzekucyjny zleci 
wykonanie egzekwowanych czynności określonej przez sie-
bie osobie w terminie nie dłuższym niż miesiąc i zawiadomi 
o tym zobowiązanego.

Art. 131. 

Wykonawca odpowiada wobec zobowiązanego za rzetelne 
wykonanie robót, celowe zużycie materiałów dostarczonych 
przez zobowiązanego oraz prawidłowe korzystanie z jego 
środków przewozowych. Zobowiązany może dochodzić 
swoich roszczeń bezpośrednio od wykonawcy.
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Art. 132. 

§ 1. Zobowiązany ma prawo wglądu w czynności wyko-
nawcy oraz zgłaszania do organu egzekucyjnego 
wniosków co do sposobu wykonywania tych czynno-
ści.

§ 2. Zobowiązany może w toku czynności egzekucyjnych 
zgłosić do organu egzekucyjnego wniosek o zanie-
chanie dalszego stosowania wykonania zastępczego, 
jeżeli wykonawca na to się godzi, a zobowiązany zło-
żył oświadczenie, że egzekwowany obowiązek wyko-
na w terminie przez organ egzekucyjny wskazanym. 
Organ egzekucyjny uwzględni wniosek, jeżeli uzna to 
oświadczenie za niebudzące wątpliwości. Organ egze-
kucyjny może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek 
zobowiązanego od złożenia przez niego zabezpiecze-
nia wykonania egzekwowanego obowiązku w formie, 
jaką uzna za wskazaną.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 
wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykona-
nia zastępczego służy zobowiązanemu zażalenie.

Art. 133. 
§ 1. O zakończeniu czynności egzekucyjnych w drodze wy-

konania zastępczego i o wykonaniu egzekwowanego 
obowiązku organ egzekucyjny zawiadamia zobowiąza-
nego. Równocześnie doręcza mu wykaz kosztów wy-
konania zastępczego, z wezwaniem do uiszczenia na 
pokrycie tych kosztów odpowiedniej kwoty w oznaczo-
nym terminie, z uprzedzeniem, że w razie nieuiszczenia 
tej kwoty w terminie, zostanie ona ściągnięta w trybie 
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

§ 2. Jeżeli koszty wykonania zastępczego są wysokie albo 
gdy wykonanie zastępcze trwa dłuższy okres, organ 
egzekucyjny może przed zakończeniem egzekucji 
doręczać zobowiązanemu wykazy poczynionych już 
kosztów z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym 
terminie. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 134. 

Jeżeli zobowiązany nie wpłacił w oznaczonym terminie 
określonej w postanowieniu o zastosowaniu wykonania 
zastępczego kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania 
zastępczego (art. 128 § 2) lub kwoty na pokrycie kosztów 
wykonania zastępczego wskazanej w wykazach doręczo-
nych zobowiązanemu w myśl art. 133, organ egzekucyjny 
wszczyna egzekucję tych należności stosownie do przepi-
sów o egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Art. 135. 
W sprawach kosztów wykonania zastępczego, nieuregulo-
wanych w art. 127-134, stosuje się przepisy art. 64c-65.

Rozdział 4
Odebranie rzeczy ruchomej

Art. 136. 

§ 1. Jeżeli zobowiązany uchyla się od obowiązku wydania 
oznaczonej rzeczy ruchomej, rzecz ta może być mu 
przez organ egzekucyjny odebrana w celu wydania jej 
wierzycielowi. Dotyczy to również obowiązku wydania 
rzeczy na określony okres czasu.

§ 2. Odrębne przepisy określają przypadki, w których śro-
dek egzekucyjny przewidziany w § 1 może być za-
stosowany przy egzekucji obowiązku wydania rzeczy 
ruchomej oznaczonej tylko co do rodzaju lub gatunku.

§ 3. Środek egzekucyjny określony w § 1 stosuje się rów-
nież, gdy egzekwowany jest obowiązek zniszczenia 
rzeczy ruchomej, nakazany ze względów sanitarnych 
lub innych względów społecznych, a także gdy egze-
kwowany obowiązek polega na ujawnieniu posiadania 
oznaczonej rzeczy ruchomej.

Art. 137. 
§ 1. Organ egzekucyjny stosuje środek egzekucyjny okre-

ślony w art. 136 również, gdy podlegająca odebraniu 
rzecz ruchoma znajduje się we władaniu innej osoby, 
jeżeli rzecz ta nie została wyłączona spod egzekucji 
(art. 38).

§ 2. Gdy egzekwowany jest obowiązek zniszczenia rzeczy 
ruchomej, nakazany ze względów sanitarnych lub in-
nych społecznych, rzecz ta podlega odebraniu w trybie 
określonym w art. 136 również, gdy własność rzeczy 
przeszła z zobowiązanego na inną osobę.

Art. 138.

Odebrania rzeczy dokonuje egzekutor wyznaczony przez 
organ egzekucyjny (art. 31).

Art. 139. 
§ 1. Egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, 

doręcza zobowiązanemu:
1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32;
2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwa-

niu zobowiązanego do wydania rzeczy określonej 
w tytule wykonawczym, z zagrożeniem, że w razie 
niewykonania obowiązku zostanie zastosowany 
środek egzekucyjny w celu odebrania tej rzeczy.

§ 2. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów 
i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postę-
powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wnie-
sienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu 
środka egzekucyjnego odebrania rzeczy.
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Art. 140. 
Odebraną rzecz wydaje się wierzycielowi lub osobie przez 
niego do odbioru rzeczy upoważnionej, a gdy nie jest to 
możliwe, odebraną rzecz oddaje się na skład na koszt i nie-
bezpieczeństwo wierzyciela.

Rozdział 5
Odebranie nieruchomości. 

Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

Art. 141. 
§ 1. Jeżeli egzekwowany jest obowiązek wydania nieru-

chomości albo opróżnienia lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego albo innego pomieszczenia, stosuje się 
środek egzekucyjny prowadzący do odebrania zobo-
wiązanemu nieruchomości albo usunięcia zobowią-
zanego z zajmowanego lokalu lub pomieszczenia, 
w celu wydania tej nieruchomości lub opróżnionego 
lokalu (pomieszczenia) wierzycielowi. Dotyczy to rów-
nież obowiązku wydania nieruchomości na oznaczony 
okres czasu.

§ 2. Egzekucję prowadzi się przeciw zobowiązanemu, 
członkom jego rodziny i domownikom oraz innym oso-
bom zajmującym nieruchomość lub lokal (pomieszcze-
nie), które mają być opróżnione i wydane.

Art. 142. 
Odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu i pomiesz-
czeń dokonuje egzekutor, wyznaczony przez organ egze-
kucyjny.

Art. 143. 
§ 1. Egzekutor przystępując do czynności egzekucyjnych 

doręcza zobowiązanemu:
1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32;
2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwa-

niu do wykonania obowiązku wydania nierucho-
mości albo opróżnienia lokalu (pomieszczenia) 
określonego w tytule wykonawczym, z zagroże-
niem, że w razie niewykonania obowiązku zo-
stanie zastosowany środek egzekucyjny w celu 
odebrania nieruchomości lub opróżnienia lokalu 
(pomieszczenia).

§ 2. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów 
i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postę-
powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wnie-
sienia zażalenia na postanowienie w sprawie zastoso-
wania środka egzekucyjnego.

Art. 144. 
Egzekutor usuwa z nieruchomości lub lokalu (pomiesz-
czenia), które mają być opróżnione lub wydane wierzy-
cielowi, znajdujące się tam ruchomości, z wyjątkiem 
tych, które łącznie z nieruchomością (lokalem, pomiesz-
czeniem) podlegają wydaniu wierzycielowi, i wzywa oso-
by przebywające na tej nieruchomości lub w tym lokalu 
(pomieszczeniu) do jego opuszczenia, z zagrożeniem za-
stosowania przymusu bezpośredniego, a w razie oporu 
podejmuje odpowiednie kroki w celu zastosowania przy-
musu bezpośredniego.

Art. 145.

Gdy nieruchomość podlegająca wydaniu albo lokal (po-
mieszczenie) podlegające opróżnieniu są zamknięte, egze-
kutor zarządzi ich otwarcie, przy zastosowaniu przepisów 
art. 46 i 51.

Art. 146.

Ruchomości usunięte z nieruchomości lub lokalu (po-
mieszczenia) egzekutor oddaje zobowiązanemu lub oso-
bie dorosłej spośród jego członków rodziny i domowni-
ków albo na przechowanie innej osobie lub na skład, na 
koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego, albo zarządzi 
przeniesienie tych ruchomości na koszt i niebezpieczeń-
stwo zobowiązanego na inną jego nieruchomość lub do 
innego lokalu (pomieszczenia) zajmowanego przez zo-
bowiązanego lub przydzielonego mu w myśl obowiązu-
jących przepisów.

Art. 147. 
Jeżeli zobowiązany mimo wezwania nie odebrał w zakre-
ślonym terminie ruchomości oddanych na przechowanie 
lub złożonych na skład, a koszty przechowania lub składu 
mogą być wyższe niż wartość tych ruchomości, organ egze-
kucyjny, na wniosek osoby, u której znajdują się te ruchomo-
ści, może je sprzedać, stosując odpowiednio przepisy art. 
105-107.

Rozdział 6
Przymus bezpośredni

Art. 148. 
§ 1. Przymus bezpośredni polega na doprowadzeniu do 

wykonania obowiązku podlegającego egzekucji dro-
gą zagrożenia zastosowania lub drogą zastosowania 
bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłączając 
siły fi zycznej, w celu usunięcia oporu zobowiązanego 
i oporu innych osób, które stoją na przeszkodzie wyko-
naniu obowiązku.
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§ 2. W szczególności przymus bezpośredni stosuje się 
w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiąza-
nego opuszczenia nieruchomości, lokalu (pomieszcze-
nia), wydania rzeczy, zaniechania czynności lub nie-
przeszkadzania innej osobie w wykonywaniu jej praw, 
a także w przypadkach, gdy ze względu na charakter 
obowiązku stosowanie innych środków egzekucyjnych 
nie jest możliwe.

Art. 149. 
Organ egzekucyjny wyznacza egzekutora (art. 31) w celu 
przeprowadzenia egzekucji przez zastosowanie przymusu 
bezpośredniego.

Art. 150. 
§ 1. Egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, 

doręcza zobowiązanemu:
1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32;
2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwa-

niu zobowiązanego do wykonania obowiązku 
wskazanego w tytule wykonawczym, z zagroże-
niem zastosowania przymusu bezpośredniego.

§ 2. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów w spra-
wie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 33 
i 34) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie 
w sprawie zastosowania środka egzekucyjnego.

§ 3. Jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku może zagrozić 
zdrowiu lub życiu albo spowodować niemożność lub 
znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykonania przez 
zobowiązanego obowiązku, a także w innych przypad-
kach określonych w odrębnych przepisach, może być 
niezwłocznie zastosowany przymus bezpośredni wy-
konania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, po 
ustnym wezwaniu organu egzekucyjnego, bez uprzed-
niego upomnienia zobowiązanego oraz bez doręcze-
nia mu odpisu tytułu wykonawczego i postanowienia 
o wezwaniu do wykonania obowiązku (§ 1).

§ 4. Określone w § 3 zasady stosowania przymusu bezpo-
średniego dotyczą również organów celnych przy spra-
wowaniu kontroli celnej.

Art. 151. 
Egzekutor może zastosować przymus bezpośredni również 
w toku postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczę-
te w celu zastosowania innego ze środków egzekucyjnych, 
wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b, gdy ten środek egze-
kucyjny okazał się bezskuteczny, a zastosowanie przymusu 
bezpośredniego może doprowadzić do wykonania egzekwo-
wanego obowiązku. W tym przypadku przepisu art. 150 § 1 
nie stosuje się, natomiast egzekutor powinien ustnie uprze-
dzić zobowiązanego, że w razie dalszego uchylania się od 
wykonania obowiązku zastosuje przymus bezpośredni.

Art. 152. 

Egzekutor może w toku czynności egzekucyjnych zastoso-
wać przymus bezpośredni również do innej osoby niebędą-
cej zobowiązanym, jeżeli jej działalność lub wstrzymywanie 
się od działalności albo jej zachowanie się stanowi prze-
szkodę w doprowadzeniu do wykonania egzekwowanego 
obowiązku.

Art. 153.  
§ 1. Przymus bezpośredni w stosunku do żołnierza w czyn-

nej służbie wojskowej albo funkcjonariusza Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-
wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego lub Straży Granicznej może być zastosowany 
tylko przez odpowiednio Żandarmerię Wojskową lub 
wojskowy organ porządkowy albo organ Policji, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub 
Straży Granicznej.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ze względów sani-
tarnych lub innych społecznych zachodzi potrzeba na-
tychmiastowego wykonania egzekwowanego obowiąz-
ku, a Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu 
porządkowego albo właściwego organu Policji, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub 
Straży Granicznej nie ma na miejscu.

Art. 153a. 

Jeżeli przepisy szczególne przewidują przymusowe dopro-
wadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, doprowa-
dzenia tego dokonuje Żandarmeria Wojskowa lub wojskowy 
organ porządkowy.

DZIAŁ IV
Postępowanie zabezpieczające

Rozdział 1
Przepisy wspólne

Art. 154. 

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należno-
ści pieniężnej lub wykonania obowiązku o charakterze 
niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby 
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utrudnić lub udaremnić egzekucję, w szczególności 
jeżeli stwierdzono:
– brak płynności fi nansowej zobowiązanego,
– unikanie wykonania przez zobowiązanego obo-

wiązku przez nieujawnianie zobowiązań powsta-
jących z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie 
ksiąg podatkowych,

– dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży 
majątku,

– niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 
§ 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, mimo wezwa-
nia do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym 
oświadczeniu wszystkich rzeczy lub praw podlega-
jących ujawnieniu.

§ 2. Zabezpieczenie może być dokonane także przed ter-
minem płatności należności pieniężnej lub przed termi-
nem wykonania obowiązku o charakterze niepienięż-
nym.

§ 3. Zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć 
również przyszłych powtarzających się świadczeń.

§ 4. Zajęcie zabezpieczające przekształca się w zajęcie eg-
zekucyjne:
1) z dniem wystawienia tytułu wykonawczego, 

pod warunkiem że nastąpiło nie później niż 
przed upływem 2 miesięcy od dnia doręcze-
nia ostatecznej decyzji lub innego orzeczenia 
podlegającego wykonaniu w sprawie, w której 
dokonano zabezpieczenia, bądź doręczenia 
postanowienia o nadaniu rygoru natychmiasto-
wej wykonalności,

2) z dniem wygaśnięcia decyzji, o której mowa 
w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 
– Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, 
poz. 2703) pod warunkiem wystawienia tytułu 
wykonawczego nie później niż przed upływem 
14 dni od dnia jej wygaśnięcia.

§ 5.  W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyj-
nego i wstrzymania wykonania decyzji, o której mowa 
w § 4 pkt 1, zajęcie zabezpieczające przekształca się 
w zajęcie egzekucyjne z dniem wystawienia tytułu wy-
konawczego, pod warunkiem że nastąpiło nie później 
niż przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia 
odpisu prawomocnego orzeczenia o oddaleniu lub 
odrzuceniu skargi bądź umorzeniu postępowania 
sądowego.

§ 6.  Zajęcie zabezpieczające nie przekształca się w zajęcie 
egzekucyjne w przypadku uchylenia przez organ od-
woławczy lub sąd administracyjny decyzji stanowiącej 
podstawę do dokonania zabezpieczenia, o ile wydanie 
nowej decyzji nakładającej obowiązek podlegający wy-
konaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji nie nastąpi w terminie 6 miesięcy 

od dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego lub 
prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego or-
ganowi właściwemu do wydania decyzji.

§ 7. W dniu przekształcenia się zajęcia, o którym mowa 
w § 4 i 5, powstają skutki związane z zastosowaniem 
środka egzekucyjnego.

Art. 155. 
Zabezpieczenie może być dokonane również przed usta-
leniem albo określeniem kwoty należności pieniężnej lub 
obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabez-
pieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne prze-
prowadzenie egzekucji, a przepisy odrębne zezwalają na 
takie zabezpieczenie.

Art. 155a. 
§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia na wnio-

sek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego 
zarządzenia zabezpieczenia.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, może również zgłosić 
organ kontroli skarbowej.

§ 3. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie jest zgłaszany po 
wszczęciu albo zakończeniu postępowania podatko-
wego lub kontrolnego, we wniosku tym wyszczególnia 
się składniki majątkowe zobowiązanego, które mogą 
być przedmiotem zabezpieczenia.

Art. 156. 

§ 1. Zarządzenie zabezpieczenia zawiera:
1) oznaczenie wierzyciela;
2) wskazanie imienia i nazwiska lub fi rmy zobowiąza-

nego, jego adresu, a w przypadku zabezpieczania 
należności pieniężnej na wynagrodzeniu za pracę 
zobowiązanego - oznaczenie zatrudniającego go 
pracodawcy i jego adres, jeżeli wierzyciel posiada 
taką informację;

3) podanie treści obowiązku podlegającego zabez-
pieczeniu, podstawy prawnej tego obowiązku, 
a w przypadku zabezpieczania należności pie-
niężnej – także określenie jej wysokości;

4) wskazanie podstawy prawnej zabezpieczenia 
obowiązku;

5) wskazanie okoliczności świadczących o wystą-
pieniu możliwości utrudnienia bądź udaremnienia 
egzekucji;

6) datę wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwę 
wierzyciela, który je wydał, oraz podpis z poda-
niem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego 
podpisującego, a także odcisk pieczęci urzędo-
wej;
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7) klauzulę organu egzekucyjnego o przyjęciu zarzą-
dzenia zabezpieczenia do wykonania;

8) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu 
w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu eg-
zekucyjnego zarzutów;

9) sposób i zakres zabezpieczenia.
§ 2. W przypadku zabezpieczania należności pieniężnych, 

zarządzenie zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, 
sporządza się według wzoru określonego w drodze 
rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw 
fi nansów publicznych. Wzór zarządzenia zabezpie-
czenia powinien zawierać dane, o których mowa 
w § 1, a ponadto umożliwiać elektroniczne przetwarza-
nie tych danych.

Art. 157. 
§ 1. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy zarządzenie za-

bezpieczenia, nie podlega zabezpieczeniu w trybie 
administracyjnym lub zarządzenie zabezpieczenia 
nie zawiera treści określonej w art. 156 § 1, organ 
egzekucyjny nie przystępuje do zabezpieczenia. Na 
postanowienie organu egzekucyjnego odmawiające 
dokonania zabezpieczenia przysługuje wierzycielo-
wi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyj-
nym zażalenie.

§ 2. Organ egzekucyjny może uzależnić nadanie klauzuli 
o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania 
od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie 
roszczeń zobowiązanego o naprawienie szkód spowo-
dowanych wskutek wykonania zarządzenia zabezpie-
czenia.

Art. 157a. 
Organ egzekucyjny może w każdym czasie uchylić lub 
zmienić sposób lub zakres zabezpieczenia. Na postanowie-
nie w sprawie zmiany lub uchylenia zabezpieczenia służy 
zażalenie.

Art. 158. 

W przypadku potrzeby organ egzekucyjny może stosować 
kilka sposobów zabezpieczenia.

Art. 159. 

§ 1. Organ egzekucyjny na żądanie zobowiązanego, 
z zastrzeżeniem § 2, uchyla zabezpieczenie, jeżeli 
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjne-
go nie został zgłoszony w terminie 30 dni od dnia 
dokonania zabezpieczenia należności pieniężnej, 
a w terminie 3 miesięcy od dokonania zabezpiecze-
nia w związku z wydaniem decyzji, o której mowa 
w art. 33a i 33b ustawy – Ordynacja podatkowa 

lub w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. 
– Prawo celne, lub zabezpieczenia obowiązku 
o charakterze niepieniężnym.

§ 1a. O uchyleniu zabezpieczenia organ egzekucyjny wy-
daje postanowienie. Na postanowienie to przysługuje 
zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędące-
mu jednocześnie organem egzekucyjnym.

§ 2. Termin określony w § 1 może być przez organ egze-
kucyjny przedłużony na wniosek wierzyciela, jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn postępowanie egzekucyj-
ne nie mogło być wszczęte, jednakże termin wszczę-
cia postępowania egzekucyjnego co do obowiązku 
o charakterze niepieniężnym może być przedłużony 
tylko o okres do trzech miesięcy.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie 
przedłużenia terminu określonego w § 1 lub odmowy 
przedłużenia tego terminu służy wierzycielowi i zobo-
wiązanemu zażalenie.

Art. 160. 

§ 1. Zabezpieczenie nie może zmierzać do tego, aby stano-
wiło wykonanie obowiązku.

§ 2. W drodze zabezpieczenia nie można stosować 
przeciw zobowiązanemu przymusu bezpośred-
niego.

Art. 161. 
Zajęte w celu zabezpieczenia ruchomości, o których mowa 
w art. 104 § 2 pkt 1 i 2, albo które mogą stracić na warto-
ści w przypadku ich przechowywania, mogą być sprzedane 
bezpośrednio po ich zajęciu. Zajęte w celu zabezpieczenia 
inne ruchomości mogą być sprzedane w drodze egzeku-
cji administracyjnej, jeżeli w razie niesprzedania straciłyby 
znacznie na wartości albo jeżeli dozór zajętych przedmio-
tów powoduje znaczne koszty. Dotyczy to również zaję-
tego w celu zabezpieczenia inwentarza żywego, w razie 
gdy dłużnik odmawia przyjęcia go pod dozór. Uzyskana ze 
sprzedaży kwota podlega złożeniu do depozytu organu eg-
zekucyjnego.

Art. 162. 

§ 1. W razie zbiegu postępowania zabezpieczającego 
prowadzonego przez organ egzekucji administracyj-
nej i organ egzekucji sądowej, przepisów art. 62 nie 
stosuje się, chyba że w myśl przepisów Kodeksu po-
stępowania cywilnego rzecz stanowiąca przedmiot za-
bezpieczenia podlega sprzedaży.

§ 2. W razie zbiegu postępowania zabezpieczającego 
prowadzonego przez dwa lub więcej organów egze-
kucji administracyjnej, ma odpowiednie zastosowa-
nie art. 63.
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Art. 163. 
§ 1. Przepisy art. 64c stosuje się odpowiednio do opłat 

za czynności zabezpieczenia i wydatków związanych 
z postępowaniem zabezpieczającym, jeżeli postępo-
wanie egzekucyjne zostało wszczęte.

§ 2. Organ egzekucyjny obciąża wierzyciela opłatami za 
czynności zabezpieczające oraz wydatkami związa-
nymi z zabezpieczeniem, jeżeli postępowanie egze-
kucyjne nie zostało wszczęte wskutek braku wniosku, 
o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek ten nie 
został uwzględniony, a jeżeli nie zostało wszczęte 
z innych powodów – wydatkami związanymi z po-
stępowaniem zabezpieczającym. Przepis art. 64c § 7 
stosuje się odpowiednio.

§ 2a. Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 2, jeżeli 
wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym 
dokonującym zabezpieczenia.

§ 3. Organ egzekucyjny może zażądać od wierzyciela 
wpłaty zaliczki na pokrycie wydatków związanych 
z postępowaniem zabezpieczającym i uzależnić za-
bezpieczenie od wpłacenia tej zaliczki.

§ 4. Przepisy art. 65 stosuje się również do wydatków po-
stępowania zabezpieczającego.

Rozdział 2
Zabezpieczenie należności pieniężnych

Art. 164.
§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, po wydaniu 

zarządzenia zabezpieczenia dokonuje zabezpieczenia 
należności pieniężnej przez:
1) zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wie-

rzytelności z rachunków bankowych, innych wie-
rzytelności i praw majątkowych lub ruchomości;

2) obciążenie nieruchomości zobowiązanego hi-
poteką przymusową, w tym przez złożenie do-
kumentów do zbioru dokumentów w przypadku 
nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi 
wieczystej;

3) obciążenie statku morskiego zastawem wpisa-
nym do rejestru okrętowego;

4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nie-
ruchomości, która nie ma urządzonej księgi wie-
czystej albo której księga wieczysta zginęła lub 
uległa zniszczeniu;

5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego 
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzy-
cielem, obciążenia nieruchomości hipoteką przymuso-
wą dokonuje wierzyciel.

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie 
hipoteki przymusowej wierzyciel występuje do organu 
egzekucyjnego o nadanie tytułowi wykonawczemu lub 
zarządzeniu zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu ty-
tułu wykonawczego do egzekucji lub zarządzenia za-
bezpieczenia do wykonania.

§ 4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpowiednio 
przepisy o zajęciu egzekucyjnym pieniędzy, wynagro-
dzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytal-
nego oraz ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, 
egzekucję z rachunków bankowych, innych wierzytel-
ności pieniężnych, praw z papierów wartościowych 
zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz 
z wierzytelności z rachunku pieniężnego, papierów 
wartościowych niezapisanych na rachunku papierów 
wartościowych, weksla, autorskich praw majątkowych 
i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, 
udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
pozostałych praw majątkowych oraz ruchomości.

§ 5. Zajęcie zabezpieczające nie może dotyczyć rzeczy lub 
praw zwolnionych z egzekucji.

Art. 165. 
§ 1. Wydane w formie dokumentu papiery wartościowe 

zajęte w celu zabezpieczenia należności pieniężnych 
podlegają złożeniu do depozytu organu egzekucyjne-
go.

§ 2. Zajęte pieniądze w celu zabezpieczenia wpłaca się na 
wydzielony oprocentowany rachunek bankowy organu 
egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielonym przez 
bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie, 
z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zabezpieczenie 
trwać będzie dłużej niż 3 miesiące, zajęte pieniądze, 
na wniosek zobowiązanego, wpłaca się na rachunek 
lokaty terminowej.

§ 4. Zajęta wierzytelność po nadejściu terminu jej płatno-
ści przez dłużnika tej wierzytelności zrealizowana jest 
w celu zabezpieczenia przez przekazanie jej na rachu-
nek, o którym mowa w § 2. Tak samo przekazywane są 
zajęte w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za pracę 
i inne należności płatne w przyszłości, bez ponawiania 
ich zajęcia aż do wysokości należności zabezpieczo-
nej.

Art. 166. 
Na wniosek zobowiązanego, zabezpieczenie należności 
pieniężnej może być dokonane przez złożenie kaucji. Jeżeli 
zobowiązany składa wniosek o przyjęcie kaucji w gotówce 
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albo wniosek o przyjęcie kaucji w innej postaci zostanie 
uwzględniony przez organ egzekucyjny, organ ten określa 
kwotę kaucji, nie wyższą jednak od należności podlegającej 
zabezpieczeniu.

Art. 166a. 

§ 1.  Zobowiązany nie może rozporządzać składnikiem ma-
jątkowym zajętym w celu zabezpieczenia, z zastrzeże-
niem § 2 i 3.

§ 2. W okresie zabezpieczenia mogą być dokonywane 
za zgodą organu egzekucyjnego wypłaty z zajętego 
w celu zabezpieczenia rachunku bankowego zobowią-
zanego, po przedstawieniu przez niego wiarygodnych 
dokumentów świadczących o konieczności poniesie-
nia tych wydatków dla wykonywania działalności go-
spodarczej.

§ 3. Zajęcie zabezpieczające nie pozbawia zobowiązanego 
prawa do polecenia zapłaty zabezpieczonej należności 
pieniężnej ze środków pieniężnych znajdujących się na 
rachunku, o którym mowa w art. 165 § 2.

Art. 166b. 
W postępowaniu zabezpieczającym stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 31-34, art. 36, art. 38, art. 40, art. 45-54, 
art. 70c, art. 71 i art. 168d.

Rozdział 3
Zabezpieczenie obowiązków o charakterze 

niepieniężnym

Art. 167. 
§ 1. Organ egzekucyjny w zarządzeniu zabezpieczenia wy-

konania obowiązku o charakterze niepieniężnym okre-
śla środek zabezpieczania lub inną czynność, które 
stosownie do okoliczności są zastosowane.

§ 2. Przy wyborze środka zabezpieczenia organ egzekucyj-
ny uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby wie-
rzycielowi zapewnić wykonanie obowiązku, a zobowią-
zanego nie obciążać ponad potrzebę.

Art. 168. 
Organ egzekucyjny może w razie potrzeby zastosować 
także środki zabezpieczenia przewidziane w art. 164 § 1. 
W szczególności może być dokonane zajęcie pieniędzy, 
wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków 
bankowych i wkładów oszczędnościowych oraz innych 
wierzytelności, jeżeli w ten sposób zabezpieczy się po-
krycie przez zobowiązanego kosztów wykonania zastęp-
czego.

DZIAŁ IVa
Odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów ustawy

Rozdział 1
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Art. 168a. 
Osoba, która rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątko-
wego, z których przeprowadzono egzekucję przez sprzedaż 
rzeczy lub wykonanie prawa majątkowego, może dochodzić 
od zobowiązanego odszkodowania na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za wy-
rządzoną szkodę.

Art. 168b. 

Zobowiązany może dochodzić odszkodowania od organu 
egzekucyjnego lub wierzyciela, a jeżeli wierzycielem jest 
obce państwo – od organu wykonującego, na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego, za szkody wyrządzone 
wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub 
prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postępowania 
zabezpieczającego.

Art. 168c. 

Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub niena-
leżycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z reali-
zacją zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego wierzy-
telności lub prawa majątkowego, odpowiada za wyrządzone 
przez to wierzycielowi szkody na postawie przepisów Ko-
deksu cywilnego.

Rozdział 2
Odpowiedzialność porządkowa

Art. 168d. 

§ 1. Na osobę, która wbrew ciążącemu na niej obowiąz-
kowi odmawia udzielenia organowi egzekucyjnemu 
informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia 
egzekucji albo udziela fałszywych informacji lub wyja-
śnień, może być nałożona kara pieniężna do wysoko-
ści 3.800 zł.

§ 2. Jeżeli żądanie udzielenia informacji lub wyjaśnień było 
skierowane do osoby prawnej lub innej jednostki or-
ganizacyjnej, karę pieniężną nakłada się na pracow-
nika odpowiedzialnego za udzielenie informacji lub 
wyjaśnień, a gdyby ustalenie takiego pracownika było 
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utrudnione – karę pieniężną nakłada się na odpowie-
dzialnego kierownika.

§ 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również 
na zobowiązanego, który nie powiadamia organu 
egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, 
a także zarządcę nieruchomości, który bez uspra-
wiedliwionej przyczyny nie składa sprawozdania 
lub nie wykonuje polecenia organu egzekucyjne-
go.

§ 4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym 
mowa w § 1, przez żołnierza, zamiast nałożenia 
kary pieniężnej występuje się do dowódcy jednost-
ki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, 
z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej.

Art. 168e. 
§ 1. Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki 
związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzy-
telności lub prawa majątkowego, można nałożyć karę 
pieniężną do wysokości 3.800 zł.

§ 2. Kara, o której mowa w § 1, może być powtarzana 
w przypadku uchylania się od wykonania, w dodat-
kowo wyznaczonych terminach, obowiązków wyni-
kających z zajęcia egzekucyjnego lub zabezpiecza-
jącego.

§ 3. Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelności jest osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, karę pieniężną nakłada się 
na wyznaczonego pracownika, a jeżeli nie został 
wyznaczony – kierownika bezpośrednio odpowie-
dzialnego za realizację zajęcia, a w spółce prawa 
handlowego – odpowiedzialnego członka zarządu, 
natomiast w spółce cywilnej – odpowiedzialnego 
wspólnika.

§ 4. Postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej 
wydaje organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Jeżeli egzekucję z wierzytelności prowadzi organ eg-
zekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3, 4, 7 i 8, posta-
nowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 
siedzibę tego organu.

§ 6. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysłu-
guje zażalenie.

§ 7. Kara pieniężna nałożona w związku z egzekucją pro-
wadzoną przez organ, o którym mowa w art. 19 § 3-5, 
7 i 8, przypada na rzecz tego organu.

DZIAŁ V
Przepisy wprowadzające i końcowe

Art. 169. 

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, toczące się 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, będzie prowadzo-
ne w dalszym ciągu w myśl przepisów tej ustawy i przez 
organy w niej wskazane.

Art. 170. 
§ 1. Pozostają w mocy przepisy ustaw szczególnych doty-

czące administracyjnego postępowania zabezpiecza-
jącego na podstawie orzeczenia prokuratora, sądu, 
organów administracji celnej lub organów kontroli ad-
ministracji publicznej o zabezpieczeniu rzeczy, w sto-
sunku do których może być orzeczony przepadek.

§ 2. W postępowaniu o zabezpieczenie, o którym mowa 
w § 1, postanowienie o wyłączeniu wydaje naczelnik 
urzędu skarbowego, stosując przepisy niniejszej usta-
wy. Na postanowienie o wyłączeniu przysługuje prawo 
wniesienia zażalenia organowi, który wydał postano-
wienie o zabezpieczeniu, oraz wierzycielowi. Do czasu 
rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzeku-
cyjne pozostają w mocy.

Art. 171. 

(pominięty).

Art. 172. 

(pominięty).

Art. 173.

(uchylony).

Art. 174. 

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, rozcią-
gnąć stosowanie w całości lub w części przepisów działu 
II rozdziału 6 w zakresie przechowywania, oszacowania 
i sprzedaży zajętych ruchomości na określone ruchomości, 
które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie 
przepisów o likwidacji mienia, o przepadku mienia, z tytułu 
spadków lub z innych tytułów albo gdy Skarb Państwa na 
podstawie szczególnych przepisów jest upoważniony do 
sprzedaży cudzej ruchomości. Rozporządzenie to w szcze-
gólności określi przypadki, w których może nastąpić nieod-
płatne przekazanie ruchomości lub ich niszczenie, a także 
sposób rozliczania wydatków związanych z przechowywa-
niem lub sprzedażą ruchomości niestanowiących własności 
Skarbu Państwa.
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Art. 1. 
1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści, zwaną dalej „Agencją”.
2. Agencja jest państwową osobą prawną.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju.

Art. 2. 

Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospo-
darki.

Art. 3. 
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, nale-

ży przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, 
z późn. zm.).

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, 
małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to 
rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego 
lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki 
określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-
wie stosowania art. 87 i 88 TWE o pomocy państwa 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 
L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, 
z późn. zm.).

Art. 4. 
1. Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rzą-

dowej, które zostały określone dla niej w programach 
rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie 
wspierania:
1) przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsię-

biorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz 
osób zamierzających podjąć działalność gospo-
darczą;

2) eksportu;
3) rozwoju regionalnego;

4) działalności innowacyjnej w rozumieniu przepi-
sów o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej;

5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania 
bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich;

6)  rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębior-
ców.

1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyj-
nych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, 
poz. 1206, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, 
poz. 984):
1) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośredni-

cząca II stopnia) albo pośrednicząca, udzielająca 
pomocy fi nansowej benefi cjentom określonym 
w art. 6b ust. 1 lub

2) jako benefi cjent.
2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest 

osiągnięcie zysku.
2a.  Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nale-

ży w szczególności:
1) badanie roli mikroprzedsiębiorców, małych i śred-

nich przedsiębiorców w gospodarce;
2) analizowanie administracyjnych, prawnych i fi -

nansowych barier rozwoju mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców;

3) opracowywanie corocznych raportów w zakre-
sie określonym w pkt 2 i ich rozpowszechnianie, 
w tym przez zamieszczanie na stronie interneto-
wej;

4) gromadzenie i udostępnianie informacji o pro-
gramach pomocowych w rozumieniu przepisów 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo-
cy publicznej.

3. (uchylony).
4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nale-

ży w szczególności:
1) działanie na rzecz realizacji założeń polityki inno-

wacyjnej państwa;

USTAWA
z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
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2) wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym pro-
gramów, centralnych i regionalnych w zakresie 
rozwoju innowacyjności;

3) przygotowywanie i realizacja własnych progra-
mów działań wspierających działalność innowa-
cyjną;

4) wspomaganie organów administracji rządowej 
i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu da-
nych o potrzebach gospodarki narodowej w za-
kresie innowacyjności;

5) wspieranie działalności instytucji otoczenia 
przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu 
innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, ta-
kich jak: jednostki badawczo-rozwojowe, centra 
badawczo-rozwojowe, centra transferu technolo-
gii, inkubatory przedsiębiorczości i parki techno-
logiczne;

6) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji 
i rozwoju innowacyjności.

Art. 4a. 
1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy 

do spraw gospodarki może bezpośrednio udzielać 
pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, 
dotyczącej w szczególności: udziału przedsiębior-
ców w imprezach targowo-wystawienniczych i mi-
sjach gospodarczych, realizacji branżowych pro-
jektów promocyjnych, realizacji projektów Domów 
Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń 
o tematyce handlu zagranicznego, organizacji kon-
ferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć 
wydawniczych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, prze-
znaczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, warunki jej 
dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej mo-
nitorowania, uwzględniając konieczność efektywnego 
i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapew-
nienia przejrzystości jej udzielania.

Art. 5. 
Podmioty sektora fi nansów publicznych mogą, za zgodą mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki, powierzać Agencji 
realizację zadań dla nich określonych.

Art. 6. 

1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:
1)  świadczenie usług doradczych;
2) organizowanie szkoleń i seminariów;
3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, 

promocyjnych, targowych i wystawienniczych 
w kraju;

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi 
instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i pro-
mocyjnych za granicą;

5)  gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych 
dla bezrobotnych oraz podmiotów, o których 
mowa w art. 6b ust. 1;

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie 
publikacji;

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom 
administracji rządowej i organom jednostek sa-
morządu terytorialnego;

8) prowadzenie, pod nazwą „Krajowy System Usług 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, rejestru 
podmiotów, które:
a) zapewniają należyte świadczenie usług do-

radczych, szkoleniowych, informacyjnych 
lub fi nansowych mikroprzedsiębiorcom, 
małym i średnim przedsiębiorcom oraz oso-
bom podejmującym działalność gospodar-
czą oraz

b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk 
na cele związane z zadaniami realizowany-
mi przez Agencję;

8a) prowadzenie w ramach rejestru, o którym mowa 
w pkt 8, rejestru podmiotów działających na rzecz 
innowacyjności pod nazwą „Krajowa Sieć Inno-
wacji”;

9) promowanie podmiotów, o których mowa 
w pkt 8 i 8a, organizowanie współpracy między 
nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług dorad-
czych, szkoleniowych i informacyjnych;

10) udzielanie pomocy fi nansowej przeznaczonej na:
a) wspomaganie działań określonych 

w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne 
podmioty,

b) wspomaganie inwestycji przedsiębior-
ców, w szczególności sprzyjających 
wzrostowi ich konkurencyjności lub in-
nowacyjności,

c) działania określone w art. 6b ust. 5,
d) wzmacnianie potencjału podmiotów dzia-

łających na rzecz rozwoju gospodarczego, 
innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zaso-
bów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorców,

e) uzyskanie ochrony i realizację ochrony pra-
wa własności przemysłowej,

f) realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju 
infrastruktury technicznej;

11)  podejmowanie, wspieranie i fi nansowanie przed-
sięwzięć w zakresie transferu nowych technologii 
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w rozumieniu przepisów o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej.

2.  (uchylony).
3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1-7 Agencja może 

pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej pono-
szonych kosztów.

Art. 6a. 
1. O rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw mogą się ubiegać podmio-
ty, które:
1) posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny 

niezbędny do należytego świadczenia usług okre-
ślonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a;

2) zapewniają realizację usług określonych w art. 6 
ust. 1 pkt 8 lit. a przez osoby posiadające nie-
zbędne kwalifi kacje;

3) posiadają system zapewnienia jakości usług 
określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a;

4) przestrzegają, w prowadzonej działalności, zasad 
etyki zawodowej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w dro-
dze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w za-
kresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfi kacji przez 
Agencję, a także standardy świadczenia usług dorad-
czych, szkoleniowych, informacyjnych i fi nansowych 
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsię-
biorcom oraz podmiotom podejmującym działalność 
gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w Kra-
jowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, kierując się potrzebą zapewnienia należytej 
jakości tych usług.

Art. 6b. 
1.  W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać po-

mocy fi nansowej:
1) przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców 

i osobom zamierzającym podjąć działalność go-
spodarczą;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospo-
darczego;

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, 
rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adapta-
cyjnego przedsiębiorców;

4) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich 
związkom;

5) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;
6) partnerom społecznym i gospodarczym w rozu-

mieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju;

7) organizacjom pracodawców i organizacjom 
związkowym reprezentatywnym w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dia-
logu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, 
z późn. zm.);

8) jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
fi nansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, 
z późn. zm.);

9) stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorzą-
du terytorialnego.

1a.  Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, roz-
woju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorców rozumie się w szczególności:
1) organ prowadzący szkołę lub placówkę działają-

cą w systemie oświaty;
2) uczelnię;
3) jednostkę naukową;
4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem 

prowadzi działalność szkoleniową;
5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospo-

darczą w zakresie szkoleń.
2. Pomoc fi nansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć 

formę:
1) bezzwrotnego wsparcia fi nansowego, zwanego 

dalej „wsparciem”;
2) pożyczek;
3) fi nansowania kosztów usług świadczonych przez 

usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością 
niższą od ceny rynkowej.

3.  Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki:
1) przedsiębiorcy będącemu osobą fi zyczną, je-

żeli został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo składania fałszywych zeznań, prze-
kupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności doku-
mentów, obrotowi pieniędzmi i papierami warto-
ściowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi 
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane 
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wych;

2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 
5-9, niebędącemu osobą fi zyczną, w którym oso-
ba będąca członkiem jego organów zarządzają-
cych bądź wspólnikiem została skazana prawo-
mocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w pkt 1;

3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 
5-9, który:
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a) posiada zaległości z tytułu należności pu-
blicznoprawnych lub

b) pozostaje pod zarządem komisarycznym 
bądź znajduje się w toku likwidacji albo po-
stępowania upadłościowego, lub

c) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku 
o udzielenie wsparcia lub pożyczki naruszył 
w sposób istotny umowę zawartą z Agen-
cją.

4.  Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub po-
życzki podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 
oraz 5-9, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co 
do prawidłowego ich wykorzystania.

5.  Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, przeznaczone na utwo-
rzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo 
funduszu, z którego ten podmiot:
1) udziela pożyczek, zwanego dalej „funduszem po-

życzkowym”, lub
2) udziela poręczeń, zwanego dalej „funduszem po-

ręczeniowym”, lub
3) obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących 

przedsiębiorcami we wczesnej fazie rozwoju, 
zwanego dalej „funduszem kapitału zalążkowe-
go”, lub

4) dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzed-
siębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorca-
mi, zwanego dalej „funduszem kapitału podwyż-
szonego ryzyka”

– uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wy-
korzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzie-
lenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, 
udzielenie poręczeń, objęcie akcji lub udziałów, bądź 
dokonywanie inwestycji.

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, po-
winno nastąpić w ciągu okresu ustalonego w umowie 
o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od 
dnia przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem tego okresu pod-
miot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia 
wraz z odsetkami wynikającymi z przechowywania tej 
kwoty na rachunku bankowym.

7.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który 
po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie 
wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji 
zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz poręczenio-
wy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz kapitału 
podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospo-
darowania tymi funduszami, jest obowiązany wpłacić 
Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wspar-
cia, powiększoną o odsetki naliczone jak dla zaległości 
podatkowych od dnia likwidacji funduszu albo zmiany 
zasad gospodarowania funduszem.

8. Agencja udziela pomocy fi nansowej w drodze umowy, 
do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególno-
ści:
1) szczegółowe przeznaczenie pomocy fi nansowej;
2) wielkość pomocy fi nansowej;
3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy 

fi nansowej;
4) sposób wypłaty pomocy fi nansowej;
5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzysta-

nia pomocy fi nansowej;
6) warunki rozwiązania umowy;
7) warunki zwrotu pomocy fi nansowej;
8) w przypadku pomocy fi nansowej przeznaczonej 

na powiększenie funduszu, o którym mowa w ust. 
5 – szczegółowe zasady gospodarowania fundu-
szem.

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządza-
jącej programem operacyjnym, o którym mowa w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju, w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznacze-
nie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy 
fi nansowej w ramach tego programu, uwzględniając 
konieczność realizacji celów w nim określonych, efek-
tywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 
zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznacze-
nie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy 
fi nansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, 
uwzględniając konieczność realizacji celów określo-
nych w programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, 
efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy 
oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki:
1) udzielania pożyczek,
2) udzielania poręczeń,

3) obejmowania akcji lub udziałów
– ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, 
uwzględniając konieczność efektywnego i skuteczne-
go wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzy-
stości jego udzielania.

Art. 6c.  
Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczo-
nego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji 
takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy 
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z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, 
dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przej-
rzystości i uczciwej konkurencji.

Art. 6d. 
1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji fi nansującej 

realizację niektórych zadań związanych z udzielaniem 
pomocy fi nansowej, w szczególności: promocję, udzie-
lanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzo-
rowanie sposobu wykorzystania pomocy. Koszty reali-
zacji przez regionalną instytucję fi nansującą zleconych 
zadań mogą być pokrywane ze wsparcia udzielanego 
przez Agencję.

2. Regionalną instytucją fi nansującą może być osoba 
prawna, która:
1) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia 

zysku lub przeznacza zysk na cele związane z za-
daniami realizowanymi przez Agencję;

2) zapewni wykonywanie zleconych zadań przez 
osoby posiadające kwalifi kacje niezbędne do re-
alizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 lub ust. 1a;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i tech-
niczny oraz doświadczenie w realizacji zadań 
z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regio-
nalnej instytucji fi nansującej jest dokonywany w drodze 
konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozu-
mieniu z właściwym zarządem województwa.

4.  Spełnianie przez regionalną instytucję fi nansującą 
warunków określonych w ust. 2 powinno być potwier-
dzone audytem przeprowadzonym przez Agencję, co 
najmniej raz na 2 lata.

5.  W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa 
w ust. 4, lub innych uzasadnionych zastrzeżeń co 
do realizacji zadań zleconych Agencja może, po za-
sięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, 
przeprowadzić nowy konkurs na wybór właściwej re-
gionalnej instytucji fi nansującej lub zlecić realizację 
zadań określonych w ust. 1 innej regionalnej instytucji 
fi nansującej do czasu:
1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję 

fi nansującą pozytywnego wyniku audytu lub
2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór 

właściwej regionalnej instytucji fi nansującej, lub

3) zakończenia realizacji danego programu.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w dro-

dze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które 
musi spełnić regionalna instytucja fi nansująca, oraz 
szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłania-
jącego regionalną instytucję fi nansującą, biorąc pod 
uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wyko-

nywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału 
przedstawicieli samorządu województwa w pracach 
komisji konkursowej.

Art. 6e. 
1. Agencja może, w drodze umowy zawartej z właściwym 

zarządem województwa, powierzyć wojewódzkiemu 
urzędowi pracy wykonywanie niektórych czynności 
związanych z realizacją przez Agencję programów 
z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, 
a w szczególności monitorowanie realizacji przedsię-
wzięć realizowanych z udziałem pomocy fi nansowej 
Agencji.

2. Do powierzenia wojewódzkiemu urzędowi pracy czyn-
ności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepi-
sów o zamówieniach publicznych.

Art. 7. 
1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze za-

rządzenia, nadaje Agencji statut, który określa jej orga-
nizację wewnętrzną.

Art. 8. 
Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”;

2) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”.

Art. 9. 
1. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją 

na zewnątrz.
2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywa-

nia czynności prawnych w imieniu Agencji. Do doko-
nywania czynności prawnych Prezes może ustanowić 
pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowa-
nia.

3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów rocznych planów dzia-

łania i projektów planów fi nansowych Agencji;
2) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalno-

ści Agencji;

3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji.
4.  Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 

Prezesa, powołuje zastępców Prezesa w liczbie do 5 
osób, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw 
gospodarki odwołuje zastępców Prezesa.

4a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o któ-
rych mowa w ust. 4, powołuje Prezes.
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4b.  Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, 
o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 10 ust. 2-11.

5. (uchylony).

Art. 10.  
1. Prezesa powołuje minister właściwy do spraw go-

spodarki, spośród osób wyłonionych w drodze 
otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnię-
ciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju re-
gionalnego. Minister właściwy do spraw gospodarki 
odwołuje Prezesa.

2. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzęd-

ny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co 

najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierow-
niczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw 
należących do właściwości Agencji.

3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogła-
sza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu 
powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, 
z późn. zm.), i Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno 
zawierać:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikają-

ce z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być 

krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

5. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, 
powołany przez ministra właściwego do spraw go-
spodarki, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, liczący co najmniej 
3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 
wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru 
ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wie-
dzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, 
na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje 
kierownicze.

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których 
mowa w ust. 5, może być dokonana na zlecenie ze-
społu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, któ-
ra posiada odpowiednie kwalifi kacje do dokonania tej 
oceny.

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, 
mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzy-
skanych w trakcie naboru.

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandy-
datów, których przedstawia ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki.

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza proto-
kół zawierający:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony 

nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 naj-

lepszych kandydatów uszeregowanych według 
poziomu spełniania przez nich wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody 
niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umiesz-

czenie informacji w biuletynach informacji publicznej, 
o których mowa w ust. 3. Informacja o wyniku naboru 
zawiera:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony 

nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz 

ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego albo informację o niewy-
łonieniu kandydata.

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze 
oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 11. 
(uchylony).



—  375  — 

Art. 11a. 
1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne sta-

nowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkuren-
cyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie In-
formacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), oraz w miejscu 
powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, 
w której jest prowadzony nabór.

Art. 11b. 
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, sta-
nowią informację publiczną w zakresie objętym wymagania-
mi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 11c. 
Termin do składania dokumentów, określony w ogłosze-
niu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 
opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Art. 11d. 
1.  Po upływie terminu do składania dokumentów określo-

nego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszech-
nia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez 
umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym 
w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony 
nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko 
kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 11e. 
1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru 

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pra-
cy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska pracy, na które był pro-

wadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, 
nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych 
kandydatów uszeregowanych według poziomu 
spełniania przez nich wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 11f. 
1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w termi-

nie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata 
albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wy-
niku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za-

mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata 
albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kan-
dydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biu-
letynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie 
dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był 
prowadzony nabór.

Art. 11g. 
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru 
ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku 
pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku ko-
lejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienio-
nych w protokole tego naboru. Przepisy art. 11f stosuje 
się odpowiednio.

Art. 12. 

1. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie projektów rocznych planów działania 

i projektów planów fi nansowych Agencji;
2) okresowa ocena wykonywania rocznych planów 

działania Agencji;
3) analizowanie efektywności działań podejmowa-

nych przez Agencję;
4) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji;

5) nadzór nad gospodarką fi nansową Agencji;
5a) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do 

badania sprawozdania finansowego Agencji, 
dokonywanego przez Agencję w trybie okre-
ślonym w przepisach o zamówieniach publicz-
nych;

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa 
i jego zastępców, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawny-
mi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.);

7) wykonywanie innych zadań określonych w usta-
wie.
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2. Prezes niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żą-
danie, wszelkie dokumenty związane z działalno-
ścią Agencji.

Art. 13. 

1. Rada liczy od 4 do 11 członków.
2. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i po-

zostałych członków Rady powołuje, z zastrzeżeniem 
ust. 3-6, oraz odwołuje minister właściwy do spraw 
gospodarki spośród osób, które:
1) spełniają warunki określone w przepisach o ko-

mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych, dotyczące kandydatów na członków 
rad nadzorczych spółek, w których Skarb Pań-
stwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz

2) posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub 
realizacji programów z zakresu, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 
ministra właściwego do spraw pracy, powołuje 2 człon-
ków Rady; we wniosku minister właściwy do spraw 
pracy uwzględnia kandydata spośród osób zgłoszo-
nych przez organizacje pracodawców reprezentatyw-
ne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 
ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych, 
powołuje 1 członka Rady.

4a. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
powołuje 1 członka Rady.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 
ogólnopolskich organizacji zrzeszających organizacje 
przedsiębiorców, działających na podstawie:
1) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 
137, poz. 1304),

2) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie 
zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. 
Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 
i 770),

3) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodar-
czych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.),

powołuje 3 członków Rady.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 

współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego reprezentującego samo-
rząd terytorialny, któremu kandydata zgłaszają mar-
szałkowie województw, powołuje 1 członka Rady.

7. Do wniosków, o których mowa w ust. 3-6, powinny 
być dołączone kopie dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydatów warunków określonych 
w ust. 2.

8. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 
powołania Przewodniczącego Rady i co najmniej 
3 członków Rady.

9. Do wynagrodzeń członków Rady stosuje się odpo-
wiednio przepisy o wynagrodzeniach członków rad 
nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest 
jedynym akcjonariuszem.

10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes.

Art. 14. 
1.  Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania 

oraz planem fi nansowym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

1a. (uchylony).
2. (uchylony).
3.  Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania oraz 

planu fi nansowego, Agencja działa na podstawie pro-
jektów tych planów.

4.  Projekt planu finansowego, po uzgodnieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw gospodarki, Prezes 
Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych w trybie określonym w przepi-
sach dotyczących prac nad projektem ustawy bu-
dżetowej.

4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każde-
go roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki projekt planu działania oraz projekt planu 
fi nansowego Agencji w następnym roku obrotowym, 
wraz z opinią Rady.

5. (uchylony).
5a. (uchylony).
5b. Prezes, w terminie 45 dni od zakończenia każdego 

kwartału, z wyjątkiem ostatniego kwartału roku obro-
towego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki sprawozdanie z realizacji planu działania 
i planu fi nansowego Agencji w danym kwartale, wraz 
z opinią Rady, w celu dokonania oceny, o której mowa 
w art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi -
nansach publicznych.

5c. Minister właściwy do spraw gospodarki, po ogłoszeniu 
ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo-
litej Polskiej, niezwłocznie zatwierdza projekt planu 
działania i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
fi nansów publicznych do wiadomości.

5d. W przypadku zmiany projektu planu fi nansowego 
w wyniku prac nad ustawą budżetową, Prezes Agencji 
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dokonuje zmiany projektu planu działania i przekazuje 
go niezwłocznie, wraz z opinią Rady, do zatwierdzenia 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

5e. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie 
roku obrotowego Prezes Agencji przekazuje zmieniony 
plan działania, wraz z opinią Rady, do zatwierdzenia 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

5f. Zatwierdzony, zgodnie z ust. 5d lub 5e, plan działania 
minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje 
niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw fi nan-
sów publicznych.

6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki następujące dokumenty dotyczą-
ce poprzedniego roku obrotowego:
1) sprawozdanie fi nansowe, sporządzone zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, wraz z opinią bie-
głego rewidenta;

2)  sprawozdanie z realizacji planu fi nansowego;
3) sprawozdanie z działalności;
4) opinię Rady dotyczącą dokumentów określonych 

w pkt 1-3.
6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed doko-

naniem czynności, o których mowa w ust. 5c-5e i 6, 
zasięga opinii ministra właściwego do spraw rozwo-
ju regionalnego i ministra właściwego do spraw pra-
cy. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalne-
go i minister właściwy do spraw pracy przedstawiają 
swoje opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
odpowiednio projektu planu działania albo jego 
zmiany.

7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.
8. Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym 

Prezes przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki w terminie miesiąca od dnia wejścia w ży-
cie ustawy. Jeśli do tego czasu Rada nie zostanie po-
wołana, Prezes przedstawia plan działania Agencji bez 
opinii Rady.

Art. 15. 
1.  Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę fi nanso-

wą.

2. Przychodami Agencji są:
1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone 

na:
a) realizację zadań Agencji, w tym na współ-

fi nansowanie programów realizowanych ze 
środków pochodzących z funduszy Unii Eu-
ropejskiej,

b) fi nansowanie lub dofi nansowanie inwestycji 
Agencji;

1a) dotacje rozwojowe, o których mowa w ustawie 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicz-
nych;

2) środki pochodzące z funduszy przedakce-
syjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na 
realizację zadań Agencji, których obsługę 
księgową, na podstawie umów, prowadzi 
Agencja;

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa prze-
znaczone na pokrycie bieżących kosztów zarzą-
dzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, 
o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1a, w tym kosztów 
ponoszonych przez regionalne instytucje fi nansu-
jące;

4) odsetki od środków zgromadzonych na rachun-
kach bankowych Agencji, chyba że przepisy od-
rębne lub umowa, na podstawie której Agencja 
otrzymała środki, stanowi inaczej;

5) przychody z tytułu odpłatności za usługi świad-
czone przez Agencję lub wydawane przez nią 
publikacje;

6) przychody z tytułu przekazania środków, o któ-
rych mowa w art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 8 maja 
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby praw-
ne;

7) przychody z innych tytułów.
3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pra-

cowników, pokrywane są z jej przychodów.
4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa 

regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa za 
zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, po 
zasięgnięciu opinii Rady.

5. Agencja przeznacza środki, o których mowa w ust. 2 
pkt 6, na udzielanie wsparcia przeznaczonego na po-
większenie funduszy pożyczkowych.

6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szcze-
gólności w międzynarodowych instytucjach fi nanso-
wych, a także udzielać poręczeń kredytów i pożyczek 
zaciąganych przez regionalne instytucje fi nansujące, 
za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki 
i ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych, 
z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agen-
cję lub poręczenie przez nią kredytów lub pożyczek, 
których całkowita spłata przypada w roku obroto-
wym, w którym zostały zaciągnięte, do wysokości 
20% sumy funduszy określonych w art. 16 ust. 1 
pkt 1 i 2 nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 6.

8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości 
określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, 
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z późn. zm.) oraz odrębne przepisy dotyczące podmio-
tów sektora fi nansów publicznych.

Art. 15a.  
1. Należności i wierzytelności Agencji z tytułu udzielonej 

pomocy fi nansowej ze środków innych niż określone 
w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o fi nansach publicznych oraz środków prze-
znaczonych na fi nansowanie programów i projektów 
realizowanych z tych środków Prezes Agencji może 
umorzyć w całości lub w części, odroczyć lub rozłożyć 
na raty ich spłatę.

2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji z tytułu 
pomocy fi nansowej udzielonej przedsiębiorcy, odro-
czenie lub rozłożenie na raty ich spłaty stanowi pomoc 
dla tego podmiotu i jest dokonywane zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 
z 28.12.2006, str. 5).

3. Należność i wierzytelność Agencji może być umorzo-
na, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących 
przesłanek:
1) należności i wierzytelności nie odzyskano w wyni-

ku przeprowadzonego postępowania likwidacyj-
nego albo upadłościowego lub

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji na-
leżności i wierzytelności Agencji, lub postępowa-
nie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub po-
bytu dłużnika będącego osobą fi zyczną albo 
dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego ma-
jątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów 
albo pozostawił przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekra-
cza kwoty, stanowiącej trzykrotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedza-
jącym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” dla celów naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, lub

4) egzekucja należności i wierzytelności Agencji 
zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego 
egzystencji, w przypadku gdy stał się niezdolny 
do prowadzenia działalności gospodarczej, lub

5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślo-
ny z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jed-
noczesnym braku majątku, z którego można by 
egzekwować należności i wierzytelności Agencji, 

a odpowiedzialność z tytułu należności i wierzy-
telności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na 
osoby trzecie.

4. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, za które 
dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, 
jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą 
co do wszystkich dłużników.

5. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu, od-
roczeniu lub rozłożeniu na raty ich spłaty przekracza 
5.000 zł, umorzenie należności i wierzytelności Agen-
cji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty wyma-
ga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki.

6. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odro-
czenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na 
wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Prezes Agencji może umorzyć należność i wierzytel-
ność bez wniosku dłużnika w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3 pkt 3 i 5.

8. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu prze-
kracza 5.000 zł, informacja o tym umorzeniu, obej-
mująca nazwę i siedzibę dłużnika będącego osobą 
prawną lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszka-
nia dłużnika będącego osobą fi zyczną, cel udzielenia 
pomocy fi nansowej, przesłankę oraz kwotę umorze-
nia, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów 
o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie 
udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 15b.  
1. Wniosek, o którym mowa w art. 15a ust. 6, powinien 

zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miej-

sce zamieszkania i adres wnioskodawcy oraz nu-
mer NIP wnioskodawcy,

2) kwotę należności lub wierzytelności, z wyodręb-
nieniem odsetek,

3) podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie ca-
łości lub części zadłużenia, odroczenia lub rozło-
żenia na raty jego spłaty,

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużni-
ka,

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano na-
leżność lub wierzytelność Agencji, odraczano lub 
rozkładano na raty ich spłatę

– z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub 

częściowe umorzenie, oprócz elementów określonych 
w ust. 1, powinien zawierać także:
1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;
2) wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w ter-

minach, o których mowa w pkt 1.
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3. Do wniosków o umorzenie lub częściowe umorzenie 
wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub 
uzasadniające okoliczności, o których mowa w art. 15a 
ust. 1-4.

4. Prezes Agencji może zwrócić się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie dokumentów, o których mowa w ust. 3, 
w terminie 14 dni.

5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę ter-
minu, o którym mowa w ust. 4, wniosek nie podlega 
rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.

Art. 15c.  
1. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odro-

czenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na 
podstawie umowy zawartej między Agencją a dłuż-
nikiem, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa 
w art. 15a ust. 3 pkt 3 i 5.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególno-
ści:
1) warunki spłaty pozostałej części należności i wie-

rzytelności – w przypadku umorzenia ich w czę-
ści;

2) warunki i terminy spłaty należności i wierzytel-
ności – w przypadku odroczenia lub rozłożenia 
spłaty na raty.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której 
mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy prawa cy-
wilnego.

Art. 16. 

1. Agencja tworzy:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz rezerwowy;
3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wy-

nika z przepisów prawa.
2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowarto-

ści netto środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz innych składników majątku, stanowią-
cych wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez 
nią działalności.

3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na 
fundusz rezerwowy.

4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się 
z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest 
wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty niepo-
krytą z funduszu rezerwowego pokrywa się z fundu-
szu statutowego.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, dokonuje się 
uchwałą Rady.

Art. 17. 
1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, której jedynym fundatorem jest Skarb 
Państwa, zwana dalej „Fundacją”, ulega likwidacji 
z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Z chwilą likwidacji Fundacji:
1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności 

oraz środki fi nansowe i pozostały majątek Funda-
cji, a także posiadane przez nią dokumenty;

2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących 
Fundację, z tym że do umów o pracę stosuje się 
przepis pkt 3;

3) pracownicy Fundacji stają się pracownikami 
Agencji i stosuje się do nich przepisy art. 231 § 3 
i 4 Kodeksu pracy.

3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych danin pu-
blicznych z tytułu przejęcia majątku Fundacji.

4. Agencja wykorzystuje środki majątkowe przejęte od 
Fundacji na realizację celów, którym Fundacja służyła.

5. Podmiot będący stroną umowy wzajemnej zawartej 
z Fundacją może, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w ży-
cie ustawy, odstąpić od tej umowy, informując o tym 
Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wzajem-
nych roszczeń stosuje się przepisy umowy, a jeżeli 
umowa nie reguluje tej sytuacji - przepisy Kodeksu 
cywilnego.

Art. 18. 
1.  Prezes, powołany zgodnie z art. 21 ust. 1, od dnia po-

wołania do dnia wejścia w życie ustawy pełni funkcję 
likwidatora Fundacji.

2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprzestania 
działania Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia likwi-
datora do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Fun-
dacji może zaciągać nowe zobowiązania wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Fundacji 
i w uzgodnieniu z likwidatorem.

4. Likwidator dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych 
Fundacji na dzień poprzedzający dzień wejścia w ży-
cie ustawy oraz sporządzi sprawozdanie fi nansowe na 
dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

5. Na żądanie likwidatora Zarząd Fundacji udostępnia 
wszelkie dokumenty Fundacji.

6. Likwidator zleci badanie sprawozdania fi nansowego, 
o którym mowa w ust. 4, biegłemu rewidentowi.

Art. 19. 
(pominięty).
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Art. 20. 
(pominięty).

Art. 21. 
1.  Na pierwszą kadencję minister właściwy do spraw 

gospodarki powołuje Prezesa bez zachowania trybu 
określonego w art. 10 ust. 1.

2. Powołany zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od dnia 
powołania do dnia wejścia w życie ustawy, opracuje 
plan działania Agencji, o którym mowa w art. 14 ust. 8, 
oraz koncepcję organizacyjną Agencji.

3. Na żądanie Prezesa, Zarząd Fundacji udostępni mate-
riały i informacje niezbędne do opracowania dokumen-
tów, o których mowa w ust. 2.

4. Za czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 18, 
Prezesowi przysługuje wynagrodzenie płatne ze środ-
ków Fundacji, którego wysokość określi minister wła-
ściwy do spraw gospodarki, w akcie powołania.

5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wej-
ścia w życie ustawy i trwa rok. Przepisy art. 11 ust. 2-5 
stosuje się odpowiednio.

6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się w dniu wej-
ścia w życie ustawy.

Art. 22. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjąt-
kiem art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia.
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. 
Ustawa określa:

1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wo-
jewody;

2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;
3) organizację rządowej administracji zespolonej 

w województwie i niezespolonej administracji rzą-
dowej.

Art. 2. 

Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
1) wojewoda;
2) organy rządowej administracji zespolonej w wo-

jewództwie, w tym kierownicy zespolonych służb, 
inspekcji i straży;

3) organy niezespolonej administracji rządowej;
4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji 
rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawar-
tego porozumienia;

5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego za-
dań administracji rządowej wynika z odrębnych 
ustaw;

6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie za-
dań administracji rządowej wynika z odrębnych 
ustaw.

Art. 3. 

1. Wojewoda jest:
1) przedstawicielem Rady Ministrów w wojewódz-

twie;
2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej 

w województwie;
3) organem rządowej administracji zespolonej w wo-

jewództwie;

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek sa-
morządu terytorialnego i ich związków pod wzglę-
dem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) organem administracji rządowej w województwie, 
do którego właściwości należą wszystkie sprawy 
z zakresu administracji rządowej w województwie 
niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właści-
wości innych organów tej administracji;

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na 
zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z późn. zm.).

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, go-
spodarności i rzetelności wykonywanie przez organy 
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administra-
cji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie 
ustawy lub porozumienia z organami administracji rzą-
dowej.

3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwy-
czajnych określają odrębne ustawy.

Art. 4.

Odrębne ustawy określają:
1) zasadniczy podział terytorialny państwa;
2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody 

oraz jego siedzibę;
3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz 

dokonywania ich zmian;
4) zasady ustalania niepokrywających się z zasadni-

czym podziałem terytorialnym państwa podziałów 
terytorialnych w celu wykonywania zadań nieze-
spolonej administracji rządowej.

Art. 5. 

Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów 
rządowej administracji zespolonej w województwie oraz 
organów niezespolonej administracji rządowej określają od-
rębne ustawy.

USTAWA
z dnia 23 stycznia 2009 r.

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 (Dz. U. Nr 31, poz. 206)
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Art. 6. 

1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów 
na wniosek ministra właściwego do spraw administra-
cji publicznej.

2. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, 
która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równo-

rzędny;
3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania 

zespołami ludzkimi;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo-
we;

5) korzysta z pełni praw publicznych;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Art. 7. 
1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewoje-

wody albo I i II wicewojewody.
2. Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Mini-

strów na wniosek wojewody. Na stanowisko wicewoje-
wody może być powołana osoba spełniająca wymogi 
określone w art. 6 ust. 2.

3. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kom-
petencji i zadań wykonywanych przez wicewojewo-
dów.

4. Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, 
zakres zastępstwa wicewojewody, a w przypadku 
powołania dwóch wicewojewodów – I wicewojewo-
dy, rozciąga się na wszystkie kompetencje wojewo-
dy.

Art. 8. 

1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością wojewo-
dy, w szczególności wydając w tym zakresie wytyczne 
i polecenia, żądając przekazania sprawozdań z działal-
ności wojewody oraz dokonując okresowej oceny jego 
pracy.

2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalno-
ścią wojewody na podstawie kryterium zgodności jego 
działania z polityką Rady Ministrów.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na pod-
stawie kryterium zgodności jego działania z powszech-
nie obowiązującym prawem, a także pod względem 
rzetelności i gospodarności.

4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień właściwych mini-
strów w stosunku do wojewody, określonych w ustawie 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego.

Art. 9. 

1. Właściwy minister wykonuje swoje uprawnienia wobec 
wojewody w zakresie i na zasadach określonych w od-
rębnych ustawach.

2. Wojewoda jest obowiązany do udzielania właściwemu 
ministrowi lub centralnemu organowi administracji rzą-
dowej, w wyznaczonym terminie, żądanych przez nie-
go informacji i wyjaśnień.

Art. 10. 
Spory między wojewodami oraz między wojewodą a człon-
kiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji 
rządowej rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.

Art. 11. 
Prezes Rady Ministrów może upoważnić ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej do wykonywania, 
w jego imieniu, przysługujących mu wobec wojewody 
uprawnień, z wyjątkiem powoływania i odwoływania woje-
wody oraz rozstrzygania sporów między wojewodą a człon-
kiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji 
rządowej.

Art. 12. 
Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków na zasadach okre-
ślonych w odrębnych ustawach.

Art. 13. 
1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu 

wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji 
zespolonej w województwie.

2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia 
jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawa i obowiązki 
dyrektora generalnego urzędu określa odrębna usta-
wa.

Art. 14. 
W celu usprawnienia działania organów rządowej admini-
stracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć 
delegatury urzędu wojewódzkiego.

Art. 15. 
1. Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut 

podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Mi-
nistrów, z zastrzeżeniem ust. 5. Statut jest ogłaszany 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą komórki or-
ganizacyjne:
1) wydziały – do realizacji merytorycznych zadań 

urzędu;
2) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi 

urzędu;
3) oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz 

komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3. Statut urzędu wojewódzkiego określa w szczególno-

ści:
1) nazwę i siedzibę urzędu;
2) nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;
3) nazwy wydziałów oraz innych komórek organiza-

cyjnych urzędu;
4) zakresy działania wydziałów i innych komórek or-

ganizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy 
tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych 
określonym w ustawach stanowiskom lub funk-
cjom urzędowym;

5) nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, 
o których mowa w art. 14;

6) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowa-
nia urzędu.

4. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowa-
nych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych 
stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkie-
go.

5. Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego polegająca 
na aktualizacji wykazu jednostek podporządkowa-
nych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych 
nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Mi-
nistrów.

Art. 16. 
Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódz-
kiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze 
zarządzenia.

Art. 17. 

Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wyda-
je zarządzenia.

Art. 18. 

1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi 
potrzebami wojewoda może ustanowić, na czas 
oznaczony, swojego pełnomocnika do prowadze-
nia spraw w zakresie określonym w pełnomocnic-
twie.

2. Wojewoda może tworzyć zespoły doradcze.

Art. 19. 
Wojewoda może upoważnić na piśmie pracowników urzę-
du wojewódzkiego, niezatrudnionych w urzędach obsłu-
gujących inne organy rządowej administracji zespolonej 
w województwie, do załatwiania określonych spraw w jego 
imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, 
a w szczególności do wydawania decyzji administracyj-
nych, postanowień i zaświadczeń, z tym że upoważnienie 
nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji administracyjnej, 
o której mowa w art. 27 ust. 1.

Art. 20. 

1. Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imie-
niu, niektórych spraw z zakresu swojej właściwości jed-
nostkom samorządu terytorialnego lub organom innych 
samorządów działających na obszarze województwa, 
kierownikom państwowych i samorządowych osób 
prawnych oraz innych państwowych jednostek organi-
zacyjnych funkcjonujących w województwie.

2. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia 
wojewody odpowiednio z organem wykonawczym 
jednostki samorządu terytorialnego, właściwym orga-
nem innego samorządu lub kierownikiem państwowej 
i samorządowej osoby prawnej albo innej państwowej 
jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1. 
Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego integralną 
część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym.

3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa 
się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli 
nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych za-
dań.

Art. 21. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
instrukcję kancelaryjną dla rządowej administracji zespolo-
nej w województwie, określającą tryb i sposób wykonywania 
czynności kancelaryjnych przez wojewodę oraz organy rzą-
dowej administracji zespolonej, w celu zapewnienia jedno-
litego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowy-
wania dokumentów oraz ich ochrony przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub utratą, biorąc pod uwagę sprawne funk-
cjonowanie obiegu dokumentów.

Rozdział 2 
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

Art. 22. 
Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Mini-
strów w województwie, a w szczególności:
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1) dostosowuje do miejscowych warunków cele po-
lityki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasa-
dach określonych w odrębnych ustawach, koor-
dynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd 
zadań;

2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów 
administracji rządowej i samorządowej działają-
cych w województwie i kieruje ich działalnością 
w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdro-
wia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, 
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku 
publicznego, ochrony praw obywatelskich, a tak-
że zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania 
i usuwania ich skutków, na zasadach określonych 
w odrębnych ustawach;

3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciw-
powodziowego województwa, opracowuje plan 
operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza 
i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodzio-
wy;

4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 
zarządzania kryzysowego, wynikające z odręb-
nych ustaw;

5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednic-
twem ministra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej, projekty dokumentów rządo-
wych w sprawach dotyczących województwa;

6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych 
ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów 
i Prezesa Rady Ministrów.

Art. 23. 

1. Wojewoda:
1) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach 

państwowych i w czasie ofi cjalnych wizyt skła-
danych w województwie przez przedstawicieli 
państw obcych;

2) współdziała z właściwymi organami innych 
państw oraz międzynarodowych organizacji 
rządowych i pozarządowych, na zasadach 
określonych przez ministra właściwego do 
spraw zagranicznych.

2. Wojewoda jest informowany o służbowym pobycie 
członków Rady Ministrów w województwie.

Art. 24. 
Wojewoda reprezentuje w swoich wystąpieniach stano-
wisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Mi-
nistrów.

Art. 25. 
1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące 

wszystkie organy administracji rządowej działające 
w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, 
o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również 
organy samorządu terytorialnego. O wydanych pole-
ceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego 
ministra.

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą doty-
czyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej 
w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą 
dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, do-
chodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ści-
gania wykroczeń.

3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, 
o których mowa w ust. 1, wydanych organom nieze-
spolonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem 
do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, 
przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

Art. 26. 
1. Wojewoda w zakresie zadań administracji rządowej 

realizowanych w województwie ma prawo żądania od 
organów administracji rządowej działających w woje-
wództwie bieżących informacji i wyjaśnień o ich działal-
ności, w tym w sprawach prowadzonych na podstawie 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego.

2. Z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji 
niejawnych lub innych tajemnic prawnie chronionych 
wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy pro-
wadzonej w województwie przez organy administracji 
rządowej, a także przez organy samorządu terytorial-
nego w zakresie zadań przejętych na podstawie poro-
zumienia lub zadań zleconych.

Art. 27. 
1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, 

wstrzymać egzekucję administracyjną.
2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej, z zastrzeże-

niem ust. 4, może nastąpić w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, na czas określony, i może dotyczyć 
czynności każdego organu prowadzącego egzekucję 
administracyjną.

3. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wojewoda 
informuje ministra właściwego w sprawie postępowa-
nia, w związku z którym toczy się egzekucja admini-
stracyjna.

4. Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyj-
nej obowiązków o charakterze pieniężnym może być 
dokonane w odniesieniu do tej samej należności tylko 
jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
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5. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej, o któ-
rej mowa w ust. 4, wojewoda niezwłocznie za-
wiadamia również ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych, z podaniem przyczyny jej 
wstrzymania.

Rozdział 3 
Kontrola prowadzona przez wojewodę

Art. 28. 

1. Wojewoda kontroluje:
1) wykonywanie przez organy rządowej administracji 

zespolonej w województwie zadań wynikających 
z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na 
podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń 
Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Preze-
sa Rady Ministrów;

2) wykonywanie przez organy samorządu teryto-
rialnego i inne podmioty zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej, realizowanych przez nie na 
podstawie ustawy lub porozumienia z organami 
administracji rządowej.

2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
może kontrolować sposób wykonywania przez organy 
niezespolonej administracji rządowej działające w wo-
jewództwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów 
prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich 
zawartych.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na celu ustale-
nie stanu faktycznego w zakresie działalności organów 
poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie 
i dokonanie oceny wykonywanej działalności pod 
względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelno-

ści – w odniesieniu do działalności organów ad-
ministracji rządowej oraz innych podmiotów;

2) legalności, gospodarności i rzetelności – w odnie-
sieniu do działalności organów samorządu teryto-
rialnego.

Art. 29. 
Kontrolę zarządza wojewoda lub upoważniony przez niego 
do zarządzenia kontroli kierownik komórki organizacyjnej 
właściwej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, zwani 
dalej „zarządzającymi kontrolę”.

Art. 30. 

1. Kontrola może być prowadzona jako:

1) kompleksowa, która obejmuje całą działalność 
podmiotu kontrolowanego;

2) problemowa, która obejmuje wybrane zagadnie-
nia z działalności podmiotu kontrolowanego;

3) sprawdzająca, która obejmuje sprawdzenie spo-
sobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
z wcześniejszych kontroli;

4) doraźna, która obejmuje zbadanie zagadnień 
wskazanych przez zarządzającego kontrolę;

5) koordynowana, która obejmuje te same zagad-
nienia w kilku podmiotach kontrolowanych.

2. Kontroli kompleksowej nie prowadzi się w podmiotach, 
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

3. Kontrola problemowa prowadzona w:
1) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 

pkt 2, może dotyczyć wyłącznie zadań z zakre-
su administracji rządowej realizowanych przez te 
podmioty na podstawie ustawy lub porozumienia 
z organami administracji rządowej;

2) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 2, 
może dotyczyć wyłącznie sposobu wykonywania 
przez te podmioty zadań wynikających z ustaw 
i innych aktów prawnych wydanych na podstawie 
upoważnień w nich zawartych.

Art. 31. 

1. Wojewoda może również przeprowadzać kontrolę 
w trybie uproszczonym.

2. Tryb uproszczony może być stosowany w szczególno-
ści w razie potrzeby:
1) sporządzenia informacji dla wojewody;
2) zbadania spraw wynikających ze skarg, wniosków 

lub listów obywateli;
3) dokonania analizy dokumentów i innych mate-

riałów otrzymanych z jednostek organizacyjnych 
podlegających kontroli.

Art. 32. 

1. Wojewoda prowadzi kontrolę na podstawie rocznych 
planów kontroli.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli prowa-
dzonej wobec organów niezespolonej administracji 
rządowej.

Art. 33. 

1. Roczny plan kontroli sporządza komórka organizacyj-
na właściwa do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, 
zwana dalej „komórką do spraw kontroli”. Plan kontroli 
zatwierdza wojewoda.
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2. Wojewoda, na wniosek kierownika komórki do spraw 
kontroli, może dokonać zmian w rocznym planie kon-
troli.

3. Roczny plan kontroli powinien określać w szczególno-
ści:
1) temat kontroli;
2) nazwę podmiotu kontrolowanego;
3) rodzaj kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 

pkt 1-3 i 5;

4) przewidywany termin kontroli.

Art. 34. 
1. Kontrolę podjętą na podstawie planu kontroli przepro-

wadza się zgodnie z programem kontroli zatwierdzo-
nym przez kierownika komórki do spraw kontroli.

2. W celu przygotowania programu kontroli lub zdiagno-
zowania konieczności przeprowadzenia kontroli za-
rządzający kontrolę mogą zarządzić przeprowadzenie 
czynności sprawdzająco-wyjaśniających. Z czynności 
sprawdzająco-wyjaśniających sporządza się notatkę 
służbową.

3. W toku przygotowania kontroli mogą być wykorzysty-
wane działania stosowane w audycie wewnętrznym, 
w rozumieniu przepisów o fi nansach publicznych.

4. Dla kontroli koordynowanej opracowuje się jeden pro-
gram kontroli obejmujący wszystkie podmioty kontrolo-
wane.

5. Kontrolę doraźną w przypadku konieczności podjęcia 
działań niecierpiących zwłoki można przeprowadzić 
bez programu kontroli.

6. Dla kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym 
nie opracowuje się programu kontroli.

Art. 35. 
Przed rozpoczęciem kontroli zarządzający kontrolę mogą 
zażądać od podmiotu podlegającego kontroli udostępnienia 
dokumentów i materiałów dotyczących jego działalności.

Art. 36. 
Kontrolę przeprowadzają pracownicy komórki do spraw 
kontroli, a w razie potrzeby inni pracownicy urzędu woje-
wódzkiego, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie legi-
tymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia określają-
cego przedmiot i zakres kontroli, wydanego przez wojewodę 
lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.

Art. 37. 

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, 
na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą 
dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub 

obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej 
z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i po-
winowatych do drugiego stopnia albo osób związanych 
z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Po-
wody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania 
małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, 
opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału 
w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące 
wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracow-
nika podmiotu kontrolowanego, przez rok od zakoń-
czenia ich wykonania, oraz w razie zaistnienia w toku 
kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione 
wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu decyduje kierownik komórki do spraw 
kontroli w stosunku do pracowników tej komórki albo 
wojewoda w stosunku do innych pracowników urzędu 
wojewódzkiego.

Art. 38. 
1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu 

kontrolowanego, w czasie wykonywania jego zadań, 
a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również poza go-
dzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być 
przeprowadzane także poza siedzibą podmiotu kon-
trolowanego.

Art. 39. 
1. Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poru-

szania się na terenie podmiotu kontrolowanego, bez 
obowiązku uzyskiwania przepustki.

2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie 
i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z ma-
teriałami i dokumentami ustawowo chronionymi oraz 
innym przepisom obowiązującym w podmiocie kontro-
lowanym.

3. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma 
prawo do:
1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń 

podmiotu kontrolowanego;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych ma-

teriałów związanych z działalnością podmiotu 
kontrolowanego, z uwzględnieniem przepisów 
o ochronie informacji niejawnych;

3) przeprowadzania oględzin majątku należącego 
do podmiotu kontrolowanego;

4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu 

kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6) zabezpieczania dowodów.
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Art. 40. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany 
do:

1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kon-
trolującego wszelkich dokumentów i materiałów 
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz 
zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień 
przez pracowników;

2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szcze-
gólności udostępniania urządzeń technicznych 
i środków transportu oraz, w miarę możliwości, 
oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wypo-
sażeniem;

3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbęd-
nych do kontroli odpisów, kserokopii lub wycią-
gów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń 
opartych na dokumentach.

Art. 41. 
1. Pracownicy podmiotu kontrolowanego są obowiązani 

udzielać, w wyznaczonym przez kontrolującego ter-
minie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach 
dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień 
kontrolujący sporządza protokół.

2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowników 
podmiotu kontrolowanego może nastąpić jedynie 
w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów 
i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na 
odpowiedzialność karną, dyscyplinarną, z tytułu naru-
szenia dyscypliny fi nansów publicznych lub majątkową 
wezwanego do złożenia wyjaśnień albo jego małżonka 
lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym 
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stop-
nia, albo osób związanych z nim z tytułu przysposobie-
nia, opieki lub kurateli.

3. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący odnotowu-
je w protokole kontroli.

Art. 42. 

1. Na wniosek kontrolującego kierownik podmiotu kon-
trolowanego zwołuje naradę pokontrolną z udziałem 
pracowników w celu omówienia stwierdzonych niepra-
widłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli. 
Naradzie przewodniczy kierownik podmiotu kontrolo-
wanego.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego uzgadnia z kon-
trolującym czas i miejsce odbycia narady, o której 
mowa w ust. 1, a także zapewnia protokołowanie jej 
przebiegu.

3. Egzemplarz protokołu z narady, o której mowa 
w ust. 1, doręcza się kontrolującemu w terminie z nim 

uzgodnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia 
odbycia narady pokontrolnej.

Art. 43. 
1. W przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczno-

ści wskazujących na uzasadnione podejrzenie po-
pełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestęp-
stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontro-
lujący niezwłocznie zawiadamia o tym wojewodę na 
piśmie, za pośrednictwem kierownika komórki do 
spraw kontroli.

2. Wojewoda zawiadamia odpowiednio organ powo-
łany do ścigania przestępstw i wykroczeń, organ 
powołany do ścigania przestępstw skarbowych 
i wykroczeń skarbowych oraz właściwego rzeczni-
ka dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych 
przez kontrolującego uzasadnionych podejrzeniach 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, prze-
stępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego 
oraz czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych.

3. Kontrolujący niezwłocznie informuje o stwierdzeniu 
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdro-
wia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu:
1) kierownika podmiotu kontrolowanego;

2) wojewodę.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany 

poinformować na piśmie kontrolującego o działaniach 
podjętych w celu zapobieżenia występującemu nie-
bezpieczeństwu lub szkodzie.

5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w dzia-
łalności jednostki podporządkowanej organowi samo-
rządu terytorialnego lub innego samorządu wojewoda 
niezwłocznie zawiadamia o stwierdzonych nieprawi-
dłowościach nadzorujący ją organ lub organ zlecający 
podmiotowi kontrolowanemu realizację zadania z za-
kresu administracji rządowej.

Art. 44. 

1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym 
sporządza się protokół kontroli.

2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stro-
nie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. 
Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje proto-
kół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić 
podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 
7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn 
tej odmowy.
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4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje 
prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kon-
troli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawar-
tych w protokole kontroli.

5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czyn-
ności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na piśmie 
wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.

6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na 
piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca zastrze-
żenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieupraw-
nioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie 
terminu.

8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolują-
cego.

9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynności kon-
trolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich 
podjęcia.

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub 
w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie 
i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki do 
spraw kontroli.

11. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki 
do spraw kontroli przekazuje kierownikowi podmiotu 
kontrolowanego.

12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierowni-
ka podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody 
do podpisania protokołu przez kontrolującego i spo-
rządzenia wystąpienia pokontrolnego.

13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy 
podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn 
biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu 
kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do 
spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Art. 45. 
1. Po zakończeniu kontroli przewidzianej w planie kon-

troli kontrolujący sporządza, na podstawie protokołu 
kontroli, informację o wynikach kontroli. Na polecenie 
wojewody kontrolujący sporządza również informację 
o wynikach kontroli doraźnej lub innej kontroli nieobję-
tej planem kontroli.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze-
gólności:
1) określenie celu i przedmiotu kontroli oraz czasu 

jej prowadzenia;
2) ustalenia kontroli;
3) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego 

w zakresie dotyczącym kontroli, uwagi i wnioski 
z kontroli;

4) wnioski dotyczące doskonalenia działalności 
podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczą-
cym kontroli.

3. W przypadku kontroli koordynowanej sporządza się 
jedną informację obejmującą wszystkie podmioty kon-
trolowane.

4. Informacja o wynikach kontroli jest przekazywana za-
rządzającemu kontrolę.

Art. 46. 
1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego kontrolują-

cy sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego.
2. Przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokon-

trolnego kontrolujący, w uzgodnieniu z kierownikiem 
komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do 
kierownika podmiotu kontrolowanego o złożenie, 
w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień 
na piśmie dotyczących przedmiotu kontroli, nie-
zbędnych do sporządzenia projektu wystąpienia 
pokontrolnego.

3. Wystąpienie pokontrolne zawiera:
1) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, 

wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kon-
troli i dodatkowych wyjaśnień, o których mowa 
w ust. 2, o ile zostały złożone;

2) opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwier-
dzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób 
odpowiedzialnych za ich powstanie;

3) uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Wystąpienie pokontrolne zawiera informacje o usu-
nięciu przez kierownika podmiotu kontrolowanego, 
po sporządzeniu protokołu kontroli, nieprawidłowości 
stwierdzonych w toku kontroli.

5. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się zarządzające-
mu kontrolę.

6. Zarządzający kontrolę przekazuje wystąpienie pokon-
trolne do kierownika podmiotu kontrolowanego.

Art. 47. 

Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano 
wystąpienie pokontrolne, w terminie określonym w wystą-
pieniu, nie krótszym niż 14 dni, informuje wojewodę o spo-
sobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania 
zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia działań.

Art. 48. 

O wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 
28 ust. 1 i 2, wojewoda informuje właściwe organy wyższe-



—  389  — 

go stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 49. 

Wojewoda może w każdym czasie zakończyć kontrolę. 
Przepisy art. 42-48 stosuje się.

Art. 50. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia przez 
wojewodę kontroli, o której mowa w art. 28, i spo-
sób jej dokumentowania,

2) sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli 
w trybie uproszczonym,

3) wzór upoważnienia do kontroli, o którym mowa 
w art. 36

– uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej pro-
cedury kontroli, prawidłowego przebiegu kontroli oraz 
jednolitego sposobu postępowania kontrolującego, 
wojewody i podmiotu kontrolowanego po zakończeniu 
kontroli.

Rozdział 4 
Rządowa administracja zespolona 

w województwie

Art. 51. 
Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolo-
nej w województwie:

1) kieruje nią i koordynuje jej działalność;
2) kontroluje jej działalność;
3) zapewnia warunki skutecznego jej działania;
4) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działa-

nia.

Art. 52. 

Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej ad-
ministracji zespolonej w województwie określają odrębne 
ustawy.

Art. 53. 

1. Organy rządowej administracji zespolonej w woje-
wództwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy 
pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna 
ustawa stanowi inaczej.

2. Szczegółową organizację rządowej administracji ze-
spolonej w województwie określa statut urzędu woje-
wódzkiego.

3. Do obsługi zadań organów rządowej administracji ze-
spolonej nieposiadających własnego aparatu pomoc-
niczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielo-
ne komórki organizacyjne.

4. Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej 
administracji zespolonej są zatwierdzane przez woje-
wodę.

Art. 54. 

W celu usprawnienia działania organów rządowej admini-
stracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć 
delegatury urzędów je obsługujących.

Art. 55. 
Organy rządowej administracji zespolonej w województwie 
przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzo-
nych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczą-
cych.

Rozdział 5 
Niezespolona administracja rządowa

Art. 56. 
1. Organami niezespolonej administracji rządowej są 

terenowe organy administracji rządowej podporząd-
kowane właściwemu ministrowi lub centralnemu orga-
nowi administracji rządowej oraz kierownicy państwo-
wych osób prawnych i kierownicy innych państwowych 
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania 
z zakresu administracji rządowej w województwie:
1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wo-

jewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi ko-
mendanci uzupełnień;

2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów cel-
nych;

3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów 
skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbo-
wej;

4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych 
i specjalistycznych urzędów górniczych;

5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy 
obwodowych urzędów miar;

6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych 
i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;

7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej;

8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
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10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, ko-

mendanci placówek i dywizjonów Straży Granicz-
nej;

13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;

15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej 

administracji rządowej następuje na podstawie odręb-
nych ustaw.

Art. 57. 
Ustanowienie organów niezespolonej administracji 
rządowej może następować wyłącznie w drodze usta-
wy, jeżeli jest to uzasadnione ogólnopaństwowym 
charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym 
zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego 
województwa.

Art. 58. 

1. Organy niezespolonej administracji rządowej dzia-
łające w województwie są obowiązane do składania 
wojewodzie rocznych informacji o swojej działal-
ności w województwie, do końca lutego każdego 
roku.

2. W przypadku gdy obszar działalności organu przekra-
cza obszar jednego województwa, informację, o której 
mowa w ust. 1, składa się wszystkim właściwym woje-
wodom.

Rozdział 6 
Akty prawa miejscowego stanowione 

przez wojewodę oraz organy niezespolonej 
administracji rządowej

Art. 59. 

1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 
w ustawach wojewoda oraz organy niezespolonej 
administracji rządowej stanowią akty prawa miej-
scowego obowiązujące w województwie lub jego 
części.

2. Organy niezespolonej administracji rządowej działa-
jące w województwie są obowiązane do uzgadniania 
z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego sta-
nowionych przez te organy na podstawie odrębnych 
przepisów.

Art. 60. 
1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach po-

wszechnie obowiązujących wojewoda może wyda-
wać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to nie-
zbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz 
do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeń-
stwa publicznego.

2. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać, 
za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymie-
rzane w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, 
poz. 888).

3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje 
niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi 
województwa, starostom, prezydentom miast, burmi-
strzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma 
być stosowane.

Art. 61. 
1. Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty 

prawa miejscowego, w tym rozporządzenia porządko-
we, ustanowione przez wojewodę lub organy niezespo-
lonej administracji rządowej, jeżeli są one niezgodne 
z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykona-
nia, a także może je uchylać z powodu niezgodności 
z polityką Rady Ministrów lub naruszenia zasad rzetel-
ności i gospodarności.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb kontroli aktów prawa miejscowego 
ustanowionych przez wojewodę i organy niezespo-
lonej administracji rządowej, biorąc pod uwagę ko-
nieczność zapewnienia ich zgodności z przepisami 
powszechnie obowiązującymi oraz polityką Rady 
Ministrów.

Art. 62. 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz 
wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określają 
odrębne przepisy.

Art. 63. 
1.  Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zosta-

ły naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, 
wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej 
administracji rządowej, w sprawie z zakresu admini-
stracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwa-
niu organu, który wydał przepis, lub organu upoważ-
nionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru do 
usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu 
administracyjnego.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał 
już sąd administracyjny i skargę oddalił.

3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje 
się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępo-
waniu administracyjnym.

Art. 64. 
1. Przepis art. 63 stosuje się odpowiednio, gdy wojewo-

da lub organy niezespolonej administracji rządowej nie 
wykonują czynności nakazanych prawem albo przez 
podejmowane czynności prawne lub faktyczne naru-
szają prawa osób trzecich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd admini-
stracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie 
niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.

Rozdział 7 

Przepisy zmieniające

Art. 65–77.

(pominięte).

Rozdział 8 
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 78–82.

(pominięte).

Art. 83. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 
1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regio-

nalną wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub sa-

morządzie województwa, należy przez to rozumieć 
regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie 
terytorium.

Art. 2.

1. Organy samorządu województwa działają na podsta-
wie i w granicach określonych przez ustawy.

2. Do zakresu działania samorządu województwa należy 
wykonywanie zadań publicznych o charakterze woje-
wódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz orga-
nów administracji rządowej.

Art. 3. 

Administracja samorządowa w województwie jest ze-
spolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchni-
kiem.

Art. 4. 

1. Zakres działania samorządu województwa nie narusza 
samodzielności powiatu i gminy.

2. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec 
powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie 
są organami wyższego stopnia w postępowaniu admi-
nistracyjnym.

Art. 5. 

1. Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia 
w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i re-
ferendum) lub za pośrednictwem organów samorządu 
województwa.

2. (skreślony).

3. (skreślony).
4. (skreślony).
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa od-

rębna ustawa.

Art. 6. 

1. Samorząd województwa:
1) wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

w imieniu własnym i na własną odpowiedzial-
ność,

2) dysponuje mieniem wojewódzkim,
3) prowadzi samodzielnie gospodarkę fi nansową na 

podstawie budżetu.
2. Województwo ma osobowość prawną.
3. Samodzielność województwa podlega ochronie sądo-

wej.

Art. 7. 

1. Ustrój województwa jako jednostki samorządu tery-
torialnego określa statut województwa uchwalony po 
uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.

2. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 8. 

1. W celu wykonywania zadań województwo tworzy wo-
jewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz 
może zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Województwo może zawierać z innymi wojewódz-
twami oraz jednostkami lokalnego samorządu te-
rytorialnego z obszaru województwa porozumienia 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicz-
nych.

3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)
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Art. 8a. 

Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednost-
kom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym po-
mocy fi nansowej.

Art. 8b. 

1. Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym 
również z gminami i powiatami.

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, sto-
suje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym że dla 
założenia stowarzyszenia wymaganych jest co 
najmniej 3 założycieli.

Art. 9. 

Samorząd województwa, na podstawie upoważnień usta-
wowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na 
obszarze województwa.

Art. 10. 

Odrębna ustawa określa siedziby władz samorządu woje-
wództwa.

Art. 10a. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 
sprawach ważnych dla województwa mogą być prze-
prowadzane na jego terytorium konsultacje z miesz-
kańcami województwa.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami województwa określa uchwała sejmiku woje-
wództwa.

Rozdział 2
Zakres działalności

Art. 11. 
1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju wo-

jewództwa, uwzględniającą w szczególności następu-
jące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształto-

wanie świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowa-
nie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

2) pobudzanie aktywności gospodarczej,
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i inno-

wacyjności gospodarki województwa,

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego 
i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb 
przyszłych pokoleń,

5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

1a. (uchylony).
1b.  W strategii rozwoju województwa wydziela się okres 

niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowią-
zującą średniookresową strategią rozwoju kraju.

1c.  Strategia rozwoju województwa zawiera:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej woje-

wództwa,
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju 

województwa,
3) określenie kierunków działań podejmowanych 

przez samorząd województwa dla osiągnięcia 
celów strategicznych polityki rozwoju wojewódz-
twa,

4)  (uchylony),

5)  (uchylony).
1d.  Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele 

średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej 
strategii rozwoju regionalnego, a także odpowied-
nich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna 
z planem zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa.

1e.  Samorząd województwa, każdorazowo w terminie 
9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o przyję-
ciu lub aktualizacji strategii lub planu, o których mowa 
w ust. 1d, dostosowuje do nich strategię rozwoju wo-
jewództwa.

2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju 
województwa, na którą składa się:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, 

w tym kreowanie rynku pracy,
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej 

i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
3) pozyskiwanie i łączenie środków fi nansowych: 

publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań 
z zakresu użyteczności publicznej,

4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz pod-
noszenia poziomu wykształcenia obywateli,

5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz 
kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju,

6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między 
sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu 
technologicznego oraz innowacji,

7)  wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie 
opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjo-
nalne wykorzystywanie,
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8) promocja walorów i możliwości rozwojowych wo-
jewództwa,

9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz inte-
gracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.

3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana 
przez programy wojewódzkie i regionalny pro-
gram operacyjny, o których mowa w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. 
Nr 140, poz. 984).

4. Samorząd województwa może występować o dofi -
nansowanie realizacji programów wojewódzkich i re-
gionalnego programu operacyjnego środkami budżetu 
państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Eu-
ropejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źró-
deł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych 
przepisach.

5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regional-
nym na obszarze województwa należy do samorządu 
województwa. Zasady fi nansowania rozwoju regional-
nego oraz źródła dochodów województwa w tym za-
kresie określają odrębne ustawy.

Art. 12. 
1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii 

rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, 
współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego 

z obszaru województwa oraz z samorządem go-
spodarczym i zawodowym,

2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3) innymi województwami,
4) organizacjami pozarządowymi,
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-ba-

dawczymi,

6) (skreślony).
2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd wo-

jewództwa może również współpracować z organiza-
cjami międzynarodowymi i regionami innych państw, 
zwłaszcza sąsiednich.

Art. 12a. 
1.  Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmono-

gram opracowania strategii rozwoju województwa, 
uwzględniając w szczególności:
1) zadania organów samorządu województwa przy 

określaniu strategii rozwoju województwa,
2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienio-

nymi w art. 12.

2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wy-
mienionych w ust. 1 podlega publikacji w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym.

Art. 13. 

1. W sferze użyteczności publicznej województwo może 
tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjne, a także może przystępować do takich 
spółek.

2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo 
może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeżeli 
działalność spółek polega na wykonywaniu czynności 
promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służą-
cych rozwojowi województwa.

3. Zasady tworzenia przez województwo spółek z ogra-
niczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz 
przystępowania do nich określa ustawa.

Art. 14. 
1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charak-

terze wojewódzkim określone ustawami, w szczegól-
ności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabyt-

kami,
4) pomocy społecznej,
5) polityki prorodzinnej,
6) modernizacji terenów wiejskich,
7) zagospodarowania przestrzennego,
8) ochrony środowiska,
9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowo-

dziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzy-
mania wojewódzkich magazynów przeciwpowo-
dziowych,

10) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11) kultury fi zycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalne-

go rynku pracy. 
2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu 

działania województwa jako zadania z zakresu admini-
stracji rządowej, wykonywane przez zarząd wojewódz-
twa.

3. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek 
wykonywania zadań z zakresu organizacji przygoto-
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wań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 
referendów.

Rozdział 3
Władze samorządu województwa

Art. 15.

Organami samorządu województwa są:
1) sejmik województwa,

2) zarząd województwa.

Art. 15a. 

1. Działalność organów województwa jest jawna. 
Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 
z ustaw.

2. Jawność działania organów województwa obejmuje 
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania in-
formacji, wstępu na sesje sejmiku województwa i po-
siedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumen-
tów wynikających z wykonywania zadań publicznych, 
w tym protokołów posiedzeń organów województwa 
i komisji sejmiku województwa.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich 
określa statut województwa.

Art. 16. 
1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kon-

trolnym województwa.
2. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od 

dnia wyborów.
3. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani 

w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w wo-
jewództwach liczących do 2.000.000 mieszkańców 
oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 
500.000 mieszkańców.

4. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku 
województwa określa odrębna ustawa.

Art. 17.

W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem 
kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wo-
jewódzkiego.

Art. 18. 

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szcze-

gólności:

a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódz-

kim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich 

obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej,

2)  uchwalanie strategii rozwoju województwa,
3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzen-

nego,
4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej,
5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowo-

ści układu wykonawczego budżetu województwa, 
z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może 
być mniejsza niż określona w odrębnych przepi-
sach,

6) uchwalanie budżetu województwa,
7) określanie zasad udzielania dotacji przedmioto-

wych i podmiotowych z budżetu województwa,
8) (skreślony),
9) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu 

województwa, sprawozdań fi nansowych woje-
wództwa oraz sprawozdań z wykonywania wielo-
letnich programów województwa,

10) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium zarządowi wojewódz-
twa z tytułu wykonania budżetu województwa,

11) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, 
przepisów dotyczących podatków i opłat lokal-
nych,

12) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia za-
dań samorządu województwa innym jednostkom 
samorządu terytorialnego,

13) uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej 
województwa”,

14) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa 
w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych 
i innych formach współpracy regionalnej,

15) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz 
ustalanie wynagrodzenia marszałka wojewódz-
twa,

16) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu 
województwa, w tym w szczególności z działal-
ności fi nansowej i realizacji programów, o których 
mowa w pkt 2,

17) powoływanie i odwoływanie, na wniosek mar-
szałka województwa, skarbnika województwa, 
który jest głównym księgowym budżetu woje-
wództwa,

18) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia sto-
warzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, 
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a także przystępowania do nich lub występowa-
nia z nich,

19) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; 
uchwała sejmiku województwa jest wyma-
gana również w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmio-
tem jest ta sama nieruchomość; do czasu 
określenia zasad zarząd może dokonywać 
tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku 
województwa,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek 
i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek 
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 
przez zarząd województwa oraz maksymal-
nej wysokości pożyczek i poręczeń udzie-
lanych przez zarząd województwa w roku 
budżetowym,

e) tworzenia spółek prawa handlowego 
i przystępowania do nich oraz określania 
zasad wnoszenia wkładów, a także obej-
mowania, nabywania i zbywania udziałów 
i akcji,

f) tworzenia, przekształcania i likwidowania 
wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich 
w majątek,

19a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udziela-
nia stypendiów dla uczniów i studentów,

20) podejmowanie uchwał w innych sprawach za-
strzeżonych ustawami i statutem województwa 
do kompetencji sejmiku województwa,

21) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji 
wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorzą-
du województwa.

Art. 19. 

1. Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą więk-
szością głosów, w obecności co najmniej połowy usta-
wowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub 
jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią 
inaczej.

2. (skreślony).

3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu ab-
solutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały 
o nieudzieleniu absolutorium.

Art. 20. 
1. Sejmik województwa wybiera ze swojego grona prze-

wodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodni-
czących, bezwzględną większością głosów w obecno-
ści co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, 
w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku woje-
wództwa nie mogą wchodzić w skład zarządu woje-
wództwa.

3. Zadaniem przewodniczącego sejmiku wojewódz-
twa jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz 
prowadzenie obrad sejmiku. Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprze-
wodniczącego. W przypadku nieobecności przewod-
niczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, 
zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodni-
czący najstarszy wiekiem.

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczące-
go sejmiku województwa następuje na wniosek co naj-
mniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, 
w trybie określonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wice-
przewodniczącego, sejmik województwa podejmuje 
uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później 
niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 
1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewod-
niczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznacz-
ne z przyjęciem rezygnacji przez sejmik województwa 
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powin-
na być podjęta uchwała.

Art. 21. 
1. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływa-

nych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrze-
by, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawia-
domienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad 
wraz z projektami uchwał.

2. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w po-
rządku obrad bezwzględną większością głosów usta-
wowego składu sejmiku.

3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa 
zwołuje przewodniczący sejmiku z poprzedniej kaden-
cji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu 
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca-
łego kraju.

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołu-
je komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 
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21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla 
całego kraju lub w przypadku wyborów przedtermino-
wych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogło-
szeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą 
sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów 
wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki sa-
morządu terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się od-
powiednio.

6. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa 
do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku prowadzi 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmi-
ku województwa przewodniczący sejmiku obowiązany 
jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji 
powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie 
określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że 
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

9. Na wniosek marszałka województwa przewodniczący 
sejmiku województwa jest obowiązany wprowadzić 
do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt 
uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd wojewódz-
twa, a projekt wpłynął do sejmiku co najmniej 7 dni 
przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku.

Art. 22. 

1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać 
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suweren-
ności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konsty-
tucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak 
mi dopomóż Bóg”.

2.  (uchylony).
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji sejmiku woje-

wództwa oraz radny, który uzyskał mandat w czasie 
trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, 
na której jest obecny.

Art. 23. 
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspól-

noty samorządowej województwa. Radny utrzymuje 
stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, 
a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez miesz-
kańców województwa postulaty i przedstawia je or-
ganom województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak 
związany instrukcjami wyborców.

2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta 
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób 
wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.

3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach orga-
nów samorządu województwa oraz wojewódzkich sa-
morządowych jednostek organizacyjnych, do których 
został wybrany lub desygnowany.

4. Mandatu radnego województwa nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewoje-

wody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorzą-

du terytorialnego.

Art. 24. 
1. Radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne 

w sprawach majątkowych z województwem lub wo-
jewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyj-
nymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających 
z korzystania z powszechnie dostępnych usług na 
warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomiesz-
czeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej 
działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także 
innych prawnych form korzystania z nieruchomości, 
jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na 
warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu 
czynności prawnych.

2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w spra-
wach, o których mowa w ust. 1, jeżeli dotyczy to jego 
interesu prawnego.

3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podró-
ży służbowych.

4.  (uchylony).
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może 

przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 
r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. 
Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

6. Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet 
radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez rad-
nego.

7. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie 
funkcję członka zarządu w województwie, w którym 
uzyskał mandat.

8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służ-
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bowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu 
rzeczywiście poniesionych wydatków związanych 
z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokony-
wania rozliczeń.

Art. 25.

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy 
w urzędzie marszałkowskim w tym województwie, 
w którym radny uzyskał mandat. Przepis ten nie do-
tyczy radnych wybranych do zarządu województwa, 
z którymi stosunek pracy jest nawiązywany na podsta-
wie wyboru.

2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódz-
kiej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem 
się mandatu.

4. Zarząd województwa lub marszałek województwa nie 
może powierzyć radnemu województwa, w którym rad-
ny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej.

Art. 26. 
1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał 

w stosunku pracy w urzędzie marszałkowskim lub był 
zatrudniony na stanowisku kierownika wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej w tym woje-
wództwie, w którym uzyskał mandat, jest obowiązany 
złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od 
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy or-
gan wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bez-
płatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy 
po jego wygaśnięciu. 

3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na ro-
dzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy 
nawiązany na czas określony, który ustałby przed ter-
minem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się 
do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

4. W przypadku radnego zatrudnionego na stanowisku 
kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki or-
ganizacyjnej przejętej lub utworzonej przez wojewódz-
two w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust. 1, 
wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej 
jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się man-
datu.

6. Po wygaśnięciu mandatu radnego w trybie ust. 2, 
urząd marszałkowski lub wojewódzka samorządowa 
jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy 

na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, 
z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, 
jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu 
bezpłatnego. Radny jest obowiązany zgłosić gotowość 
przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wyga-
śnięcia mandatu.

Art. 27. 

1. Pracodawca jest obowiązany zwalniać radnego od 
pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania 
udziału w pracach sejmiku województwa i jego komisji 
oraz zarządu województwa.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody sejmiku województwa, którego radny 
jest członkiem. Sejmik województwa odmówi zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podsta-
wą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane 
z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.

Art. 27a.  
1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani 

otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie 
wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 22 
ust. 1.

2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat 
w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 27b.  
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej 

na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia województwa, w którym 
radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działal-
nością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.

2. Jeżeli radny, przed rozpoczęciem wykonywania 
mandatu, prowadził działalność gospodarczą, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania 
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 
3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnie-
nie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw.

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków 
zarządu województwa, skarbników województwa, 
sekretarzy województwa, kierowników wojewódz-
kich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
osób zarządzających i członków organów zarządza-
jących wojewódzkimi osobami prawnymi nie mogą 
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być członkami władz zarządzających lub kontrolnych 
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych 
z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przed-
siębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór 
lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa 
nieważne.

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa 
w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania 
mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu 
województwa lub przed zatrudnieniem na stanowisku 
sekretarza województwa, powołaniem na stanowisko 
skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej sa-
morządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarzą-
dzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką 
osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są 
obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego 
albo od dnia wyboru, zatrudnienia lub powołania na 
stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub 
funkcji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z mocy 
prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym.

5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% 
udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem 
wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, 
w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje 
przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez 
radnego przed pierwszą sesją sejmiku województwa, 
a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres 
sprawowania mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu 
w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa 
głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału mająt-
ku, prawa poboru).

Art. 27c.  
1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik wo-

jewództwa, sekretarz województwa, kierownik wo-
jewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, 
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 
wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca de-
cyzje administracyjne w imieniu marszałka wojewódz-
twa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem 
majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich 
majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską 
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe za-
wiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udzia-

łach i akcjach w spółkach handlowych oraz o na-
byciu od Skarbu Państwa, innej państwowej oso-
by prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze prze-
targu, a także dane o prowadzeniu działalności 

gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stano-
wisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub 
innej działalności zarobkowej lub zajęć, z poda-
niem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zło-
tych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 
10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach 
i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały 
udzielone.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa 
w nim przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku 
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową.

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zezna-
nia o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają 
w dwóch egzemplarzach:
1) radny - przewodniczącemu sejmiku wojewódz-

twa,
2) marszałek województwa, przewodniczący sejmi-

ku województwa - wojewodzie,
3) wicemarszałek województwa, członek zarządu 

województwa, sekretarz województwa, skarbnik 
województwa, kierownik wojewódzkiej samorzą-
dowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządza-
jąca i członek organu zarządzającego wojewódz-
ką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu marszałka wojewódz-
twa – marszałkowi województwa.

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w ter-
minie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwsze-
go oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany 
dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem mienia województwa, w którym uzyskał mandat, 
jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. 
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 
radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesią-
ce przed upływem kadencji.

5. Członek zarządu województwa, skarbnik wojewódz-
twa, sekretarz województwa, kierownik wojewódz-
kiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba 
zarządzająca i członek organu zarządzającego wo-
jewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decy-
zje administracyjne w imieniu marszałka wojewódz-
twa składają pierwsze oświadczenie majątkowe 
w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na 
stanowisko albo od dnia zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. Do pierwszego oświadczenia ma-
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jątkowego członek zarządu województwa, skarbnik 
województwa, sekretarz województwa, kierownik 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyj-
nej, osoba zarządzająca i członek organu zarządza-
jącego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wy-
dająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka 
województwa są obowiązani dołączyć informację 
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed 
dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne 
oświadczenia majątkowe są składane przez nich co 
roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwoła-
nia ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątko-
wym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie 
majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie 
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi 
skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składającej oświadczenie majątko-
we. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 
lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątko-
wym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 
oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie 
majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również ze-
znanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświad-
czenie.

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, 
jest uprawniony do porównania treści analizowanego 
oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii ze-
znania o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświad-
czeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami 
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświad-
czenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła 
prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia 
występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej 
oświadczenia majątkowego.

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadcze-
nia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek 
w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej.

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia 
majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, 
z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, 

poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 
i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, 
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 
i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli oświadczeń ma-
jątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę 
w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi 
właściwemu do spraw fi nansów publicznych.

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych 
w terminie do dnia 30 października każdego roku 
przedstawia sejmikowi województwa informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątko-

wego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizo-

wanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich 
opisem i wskazaniem osób, które złożyły niepra-
widłowe oświadczenia,

3) działaniach podjętych w związku z nieprawi-
dłowościami stwierdzonymi w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego 
radnego oraz wzór formularza oświadczenia mająt-
kowego członka zarządu województwa, skarbnika 
województwa, sekretarza województwa, kierownika 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyj-
nej, osoby zarządzającej i członka organu zarzą-
dzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby 
wydającej decyzje administracyjne w imieniu mar-
szałka województwa, uwzględniając zakazy określo-
ne w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 
oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Art. 27d.  
1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są 

jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszka-
nia składającego oświadczenie oraz o miejscu położe-
nia nieruchomości.

2. Wojewoda i przewodniczący sejmiku województwa 
przekazują marszałkowi województwa kopie oświad-
czeń majątkowych, które im złożono.

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątko-
wych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Art. 27e.  
1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik wo-

jewództwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej 
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jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek 
organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną 
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imie-
niu marszałka województwa są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz 
rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na 
terenie województwa, w którym osoba obowiązana do 
złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudnio-
na. Obowiązani są oni również do złożenia oświadcze-
nia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich 
małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli 
umowy te zawarte zostały z organami województwa, 
wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organi-
zacyjnymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi i nie 
dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzy-
stania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosun-
ków prawnych powstałych na warunkach powszechnie 
obowiązujących.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, 
wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie pełnie-
nia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrud-
nieni na terenie danego województwa w jednostce 
organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, 
związku jednostek samorządu terytorialnego albo 
rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czyn-
ności zarobkowe na innej podstawie w spółkach 
handlowych, w których co najmniej 50% udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorial-
nego, jest obowiązana do pisemnego poinformowa-
nia o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie 
majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy 
również przypadku zmiany stanowiska przez mał-
żonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo za-
trudnionych w podmiotach, o których mowa w zda-
niu pierwszym.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa-
ne są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub 
zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności 
gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa 
w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrud-
nienia – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczy-
ny złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa 
w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaist-
nienia przyczyny jej złożenia.

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio przepis art. 27c ust. 3.

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz infor-
macji, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 27c ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich 
właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one 
analizie przez urząd skarbowy.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informa-
cja, o której mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na 

zasadach określonych w art. 27d, z tym że ujawnieniu 
nie podlegają informacje dotyczące adresów zamiesz-
kania osób je składających oraz osób, których one do-
tyczą.

Art. 27f.  
1.  Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie 

określonym w art. 27c ust. 4 i 5, oświadczeń, o których 
mowa w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa 
w art. 27e ust. 2, w terminie określonym w art. 27e 
ust. 3 przez:
1) radnego – powoduje utratę diety do czasu złoże-

nia oświadczenia lub informacji,
2) członka zarządu województwa, skarbnika 

województwa, kierownika wojewódzkiej sa-
morządowej jednostki organizacyjnej, osobę 
zarządzającą i członka organu zarządzającego 
wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydają-
cą decyzje administracyjne w imieniu marszał-
ka województwa – powoduje utratę ich wyna-
grodzenia za okres od dnia, w którym powinno 
być złożone oświadczenie do dnia złożenia 
oświadczenia.

2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik wo-
jewództwa nie złożą w terminie oświadczenia majątko-
wego, oświadczeń, o których mowa w art. 27e ust. 1, 
lub informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, sejmik 
województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóź-
niej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin 
do złożenia oświadczenia lub informacji.

3. Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki 
organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek orga-
nu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz 
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
marszałka województwa nie złożą w terminie oświad-
czenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa 
w art. 27e ust. 1, lub informacji, o której mowa 
w art. 27e ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo roz-
wiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 
30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia 
oświadczenia lub informacji.

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie okre-
ślonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 27g.  
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu 
majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 27e 
ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 27e ust. 2, po-
woduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodek-
su karnego.
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Art. 27h.  

1. Członek zarządu województwa, skarbnik wojewódz-
twa, sekretarz województwa, kierownik wojewódz-
kiej samorządowej jednostki organizacyjnej, oso-
ba zarządzająca i członek organu zarządzającego 
wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca 
decyzje administracyjne w imieniu marszałka wo-
jewództwa w trakcie pełnienia funkcji lub trwania 
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu 
pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą 
przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze 
majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie, w wysoko-
ści niższej od jego rzeczywistej wartości od podmio-
tu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli, biorąc 
udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach in-
dywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni 
wpływ na jego treść.

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, 
w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośred-

nio większość głosów w jego organach, także na 
podstawie porozumień z innymi wspólnikami i ak-
cjonariuszami,

2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoły-
wania albo odwoływania większości człon-
ków organów zarządzających podmiotu za-
leżnego,

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsię-
biorcy jest jednocześnie członkami zarządu albo 
osobami pełniącymi funkcje kierownicze w pod-
miocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosun-
ku zależności.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia 
przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach publicznej 
oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo 
wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyj-
nych oraz nagród przyznawanych w konkursach na 
działalność artystyczną.

Art. 28. 

1. Sejmik województwa może powoływać ze swojego 
grona stałe i doraźne komisje do wykonywania okre-
ślonych zadań.

2. Statut województwa określa przedmiot działania, za-
kres zadań, zasady dotyczące składu, organizację 
wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez 
sejmik województwa.

Art. 29. 

Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach 
określonych w statucie województwa.

Art. 30. 

1. Sejmik województwa kontroluje działalność zarządu 
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jed-
nostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję 
rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przed-
stawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji 
rewizyjnej nie można łączyć z funkcjami marszałka 
województwa, przewodniczącego i wiceprzewodni-
czących sejmiku województwa oraz radnych będących 
członkami zarządu województwa.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i wystę-
puje z wnioskiem do sejmiku województwa w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi 
województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu 
przez regionalną izbę obrachunkową.

Art. 31. 

1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym wo-
jewództwa.

2. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, 
wchodzi marszałek województwa jako jego przewod-
niczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozo-
stali członkowie.

2a. Członkiem zarządu województwa nie może być osoba, 
która nie jest obywatelem polskim.

3. Członkostwa w zarządzie województwa nie można 
łączyć z członkostwem w organie innej jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w admi-
nistracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

4. Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba 
że przepisy ustawy stanowią inaczej.

5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 
marszałka województwa.

Art. 32. 
1. Sejmik województwa wybiera zarząd województwa, 

w tym marszałka województwa i nie więcej niż 2 wi-
cemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, 
z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Sejmik województwa wybiera marszałka województwa 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
sejmiku, w głosowaniu tajnym.

3. Sejmik województwa wybiera wicemarszałków oraz 
pozostałych członków zarządu na wniosek marszałka 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu taj-
nym.
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4. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie 
zarządu województwa mogą być wybrani spoza składu 
sejmiku województwa.

5. Do członków zarządu województwa wybranych spoza 
składu sejmiku województwa stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 24 ust. 1 i 2.

Art. 33. 

1. Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru za-
rządu województwa w terminie określonym w art. 32 
ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

2. Informację o rozwiązaniu sejmiku województwa z przy-
czyny określonej w ust. 1 wojewoda podaje do pu-
blicznej wiadomości w środkach masowego przekazu 
i ogłasza, w formie obwieszczenia, w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym.

3. Po rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny 
określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedter-
minowe.

4. Do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik Prezes 
Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która 
w tym okresie pełni funkcję organów samorządu woje-
wództwa.

5. Jeżeli sejmik województwa wybrany w wyniku wybo-
rów przedterminowych, o których mowa w ust. 3, nie 
dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 
32 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację 
o rozwiązaniu sejmiku podaje się do wiadomości w try-
bie określonym w ust. 2.

6. W przypadku określonym w ust. 5 nie przeprowadza 
się wyborów przedterminowych. Do dnia wyboru sej-
miku województwa na kolejną kadencję oraz wyboru 
zarządu województwa zadania i kompetencje organów 
samorządu województwa przejmuje komisarz rządowy 
ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wnio-
sek ministra właściwego do spraw administracji pu-
blicznej.

7. Organy województwa ulegają rozwiązaniu z mocy 
prawa również w przypadkach określonych w art. 197 
ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 
i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 
i Nr 89, poz. 971).

8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, 
których skutki określa art. 197 ust. 3 i 5 ustawy, o któ-
rej mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy 
ust. 2-6 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która 
w tym okresie pełni funkcję organów województwa, 
wyznacza się dla każdego z województw powstałych 
w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.

Art. 34. 
1. Uchwała sejmiku województwa w sprawie nieudziele-

nia zarządowi województwa absolutorium jest równo-
znaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu 
województwa, chyba że po zakończeniu roku budże-
towego zarząd województwa został odwołany z innej 
przyczyny.

1a. Uchwałę w sprawie absolutorium sejmik województwa 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawo-
wego składu sejmiku województwa.

2. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania 
zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 1 
na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni 
od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi woje-
wództwa absolutorium.

3. Sejmik województwa, po zapoznaniu się z wnioskiem 
komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachun-
kowej w sprawie uchwały sejmiku województwa o nie-
udzieleniu zarządowi województwa absolutorium, może 
odwołać zarząd województwa większością co najmniej 
3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu 
tajnym.

4. (skreślony).

Art. 35.

(skreślony).

Art. 36.

(skreślony).

Art. 37.

1. Sejmik województwa może odwołać marszałka woje-
wództwa z innej przyczyny niż nieudzielenie absoluto-
rium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego 
składu sejmiku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pi-
semnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz pod-
lega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3. Odwołanie marszałka województwa następuje więk-
szością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu 
sejmiku, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w spra-
wie odwołania sejmik województwa przeprowadza 
po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na 
następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek 
o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 
1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wnio-
sek o odwołanie marszałka województwa nie uzy-
skał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek 
o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowa-
nia.
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4. Odwołanie marszałka województwa albo złożenie 
przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równo-
znaczne z odwołaniem całego zarządu wojewódz-
twa albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd 
województwa.

5. Sejmik województwa może na uzasadniony wniosek 
marszałka województwa odwołać poszczególnych 
członków zarządu zwykłą większością głosów w obec-
ności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, 
w głosowaniu tajnym.

Art. 38. 
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez marszałka wo-

jewództwa jej przyjęcie następuje zwykłą większością 
głosów.

2.  W przypadku rezygnacji marszałka województwa 
sejmik województwa na najbliższej sesji podejmuje 
uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest rów-
noznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostat-
niego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja sejmi-
ku województwa, o której mowa w ust. 2.

Art. 39. 
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarzą-

du sejmik województwa dokonuje wyboru nowego za-
rządu w trybie, o którym mowa w art. 32, odpowiednio, 
w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia 
przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wy-
boru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia 
odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy 
art. 33 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego 
jego przewodniczącym, sejmik województwa dokonuje 
wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca 
od dnia odwołania.

3. Odwołany zarząd województwa lub jego poszczególni 
członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do cza-
su wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego 
członków. Sejmik województwa może zwolnić członka 
zarządu z tego obowiązku.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpo-
wiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały 
zarząd.

Art. 40. 
1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w za-

rządzie przez członka niebędącego jego przewod-
niczącym, sejmik województwa podejmuje uchwałę 
o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiąz-
ków członka zarządu zwykłą większością głosów, nie 

później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezy-
gnacji.

2. Niepodjęcie przez sejmik województwa uchwały 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równo-
znaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostat-
niego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta 
uchwała.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka 
zarządu niebędącego jego przewodniczącym mar-
szałek województwa obowiązany jest, najpóźniej 
w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub 
upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedsta-
wić sejmikowi województwa nową kandydaturę na 
członka zarządu.

Art. 41. 
1. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do 

samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz 
sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych.

2. Do zadań zarządu województwa należy w szczególno-
ści:
1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym 

wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych 
przez województwo,

3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budże-
tu województwa,

4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju wo-
jewództwa, planu zagospodarowania przestrzen-
nego i regionalnych programów operacyjnych 
oraz ich wykonywanie,

5) organizowanie współpracy ze strukturami samo-
rządu regionalnego w innych krajach i z między-
narodowymi zrzeszeniami regionalnymi,

6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie dzia-
łalności wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie 
kierowników wojewódzkich samorządowych jed-
nostek organizacyjnych,

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu 
marszałkowskiego.

3. Zasady i tryb działania zarządu województwa określa 
statut województwa.

Art. 42. 

Po upływie kadencji sejmiku województwa zarząd woje-
wództwa działa do dnia wyboru nowego zarządu wojewódz-
twa.
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Art. 43. 

1. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu 
województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bie-
żącymi sprawami województwa oraz reprezentuje wo-
jewództwo na zewnątrz.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bez-
pośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagraża-
jących bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach 
mogących spowodować znaczne straty materialne 
marszałek województwa podejmuje niezbędne czyn-
ności należące do właściwości zarządu województwa. 
Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedsta-
wienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu 
zarządu województwa.

3. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu 
marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pra-
cowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych.

Art. 44. 

1. Sejmik województwa powołuje i odwołuje skarbnika 
województwa (głównego księgowego budżetu wo-
jewództwa), na wniosek marszałka województwa, 
bezwzględną większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w gło-
sowaniu tajnym.

2. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz 
obradach zarządu województwa i sejmiku wojewódz-
twa z głosem doradczym.

Art. 45. 

1. Zarząd województwa wykonuje zadania województwa 
przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódz-
kich samorządowych jednostek organizacyjnych lub 
wojewódzkich osób prawnych.

2. Status prawny pracowników samorządu województwa 
określa odrębna ustawa.

Art. 46. 
1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu admi-

nistracji publicznej wydaje marszałek województwa, 
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Marszałek województwa może upoważnić wicemar-
szałków, pozostałych członków zarządu wojewódz-
twa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz 
kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, 
o których mowa w ust. 1.

2a. Decyzje wydane przez zarząd województwa w spra-
wach z zakresu administracji publicznej podpisuje 
marszałek. W decyzji wymienia się imiona i nazwi-

ska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu 
decyzji.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, służy odwoła-
nie do samorządowego kolegium odwoławczego, 
a w sprawach powierzonych na podstawie porozumie-
nia z wojewodą - do właściwego ministra.

4. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządze-
nia, instrukcję kancelaryjną dla organów samorządu 
województwa, określającą zasady i tryb wykonywania 
czynności kancelaryjnych w urzędzie marszałkowskim 
w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, 
ewidencjonowania i przechowywania dokumentów 
oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem 
lub utratą.

Rozdział 4
Mienie samorządu województwa

Art. 47. 
1. Mieniem województwa jest własność i inne prawa 

majątkowe nabyte przez województwo lub inne woje-
wódzkie osoby prawne.

2. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza wojewódz-
twem, są samorządowe jednostki organizacyjne, któ-
rym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby 
prawne, które mogą być tworzone na podstawie od-
rębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

3. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych 
podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia 
województwa nienależącego do innych wojewódzkich 
osób prawnych.

Art. 48. 

Nabycie mienia województwa następuje na zasadach okre-
ślonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także 
w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia 
Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych 
osób prawnych na zasadach określonych w niniejszej 
ustawie.

Art. 49. 
1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa 

oraz mienia Skarbu Państwa będącego we włada-
niu państwowych osób prawnych, służącego realiza-
cji zadań województwa, w szczególności określonych 
w art. 14, następuje na podstawie decyzji administracyjnej 
wojewody wydawanej z urzędu, z zastrzeżeniem art. 50.

2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa 
w ust. 1, jest minister właściwy do spraw Skarbu Pań-
stwa.
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3. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, 
w którym decyzja o jego przekazaniu stała się osta-
teczna.

Art. 50. 
1.  Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa 

oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu 
państwowych osób prawnych, służącego wykonywa-
niu zadań gospodarczych przekraczających zakres 
użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek 
zarządu województwa, jeżeli mienie to służyć ma re-
alizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych 
programów operacyjnych, z wyłączeniem mienia 
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywa-
tyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego 
uwłaszczenia.

2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje 
nieodpłatnie, w trybie właściwym dla przenoszenia 
nabywanych praw, z tym że przekazanie własności 
i innych praw do rzeczy następuje na podstawie osta-
tecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa.

3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, 
następuje w drodze ostatecznej decyzji ministra wła-
ściwego do spraw Skarbu Państwa.

Art. 51. 

1. Nabycie przekazywanego mienia Skarbu Państwa oraz 
mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu pań-
stwowych osób prawnych następuje wraz z obciąże-
niami, które powinny być ujawnione w decyzji o prze-
kazaniu.

2. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trze-
cich.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zobowią-
zań Skarbu Państwa oraz państwowych osób 
prawnych, wynikających z działalności organów 
i instytucji władających przekazywanym mieniem, 
powstałych przed dniem jego przejęcia przez wo-
jewództwo.

Art. 52. 
Przekazanie mienia Skarbu Państwa oraz mienia 
Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych 
osób prawnych województwu jest wolne od podatków 
i opłat.

Art. 53. 
Do postępowania w sprawie przekazania mienia, w drodze 
decyzji, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego.

Art. 54. 

1. Ostateczna decyzja o przekazaniu województwu praw, 
które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, 
stanowi podstawę wpisu w księdze.

2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat 
sądowych.

Art. 55. 

Prawa majątkowe województwa, nienależące do innych 
wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd wojewódz-
twa.

Art. 56. 
1. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jed-

nostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej działają jednoosobowo na podstawie peł-
nomocnictwa udzielonego przez zarząd wojewódz-
twa.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnic-
twa wymagana jest zgoda, w formie uchwały, zarządu 
województwa.

Art. 57. 

1. Oświadczenia woli w imieniu województwa składa 
marszałek województwa wraz z członkiem zarządu 
województwa, chyba że statut województwa stanowi 
inaczej.

2. Sejmik województwa może udzielić marszałkowi upo-
ważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń 
woli, innych niż przewidywane w statucie wojewódz-
twa.

3. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pie-
niężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty 
głównego księgowego budżetu województwa lub oso-
by przez niego upoważnionej.

4. Główny księgowy budżetu województwa, który odmówi 
kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polece-
nie marszałka województwa, informując równocześnie 
o tym sejmik województwa oraz regionalną izbę obra-
chunkową.

5. Zarząd województwa może upoważnić pracowników 
urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
województwa.

Art. 58. 

1. Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, 
w granicach ustaw, o sposobie wykonywania nale-
żących do nich praw majątkowych, z tym że nieod-
płatne rozporządzenie mieniem oraz zbycie:
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1) nieruchomości służącej do powszechnego użytku 
lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb pu-
blicznych,

2) przedmiotów posiadających szczególną wartość 
naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą

– wymaga zgody, w formie uchwały, zarządu woje-
wództwa.

2. Zgody zarządu województwa wymaga także zmia-
na przeznaczenia składników mienia określonego 
w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Uchwały zarządu województwa, o których mowa w ust. 
1 i 2, podlegają nadzorowi, o którym mowa w rozdziale 
7 ustawy.

Art. 59. 

1. W przypadku zbycia przez województwo lub inną 
wojewódzką osobę prawną przedmiotów posiada-
jących szczególną wartość naukową, historyczną, 
kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przy-
sługuje prawo pierwokupu lub wykupu wykonywane 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podle-
ga, w przypadkach określonych w ust. 1, zwrotowi na 
jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy wystą-
pi z żądaniem zwrotu.

Art. 60. 

Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowią-
zania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie 
osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobo-
wiązania województwa.

Rozdział 5
Finanse samorządu województwa

Art. 61. 

1. Budżet województwa jest podstawą samodzielnej go-
spodarki fi nansowej województwa.

2. Budżet województwa jest planem fi nansowym obejmu-
jącym:
1) planowane dochody i wydatki województwa,
2) źródła sfi nansowania defi cytu budżetowego,
3) przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
4) wydatki  związane  z  wieloletnimi   programami, 

w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyod-
rębnieniem wydatków na fi nansowanie każdego 
z programów.

Art. 62. 

Zamieszczenie w budżecie województwa wydatków na okre-
ślone cele nie stanowi podstawy zobowiązań wobec osób 
trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec województwa.

Art. 63. 
1. Budżet województwa jest uchwalany jako część 

uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany dalej 
„rokiem budżetowym”.

2. Sejmik województwa ustala tryb prac nad projektem 
uchwały budżetowej, określając w szczególności:
1) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem 

budżetu województwa,
2) obowiązki wojewódzkich samorządowych jedno-

stek organizacyjnych w toku prac nad projektem 
budżetu województwa,

3) wymaganą przez sejmik województwa szczegó-
łowość projektu,

4) materiały informacyjne, które zarząd wojewódz-
twa powinien przedstawić sejmikowi wojewódz-
twa, przedkładając projekt uchwały budżetowej.

Art. 64. 
1. Uchwała budżetowa województwa składa się z budże-

tu województwa, ustaleń dotyczących spraw, które, na 
podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 
r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, 
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, 
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, 
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, 
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 
i Nr 125, poz. 1368), pozostawiono do uchwały sejmi-
ku województwa, oraz spraw wskazanych przez sej-
mik województwa w uchwale, o której mowa w art. 63 
ust. 2.

2. Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na wie-
loletnie programy inwestycyjne, jeżeli:
1) dla każdego programu wieloletniego zostały przez 

sejmik województwa odrębnie określone:
a) nazwa programu, jego cel i zadania, które 

będą fi nansowane z budżetu województwa,
b) jednostka organizacyjna wykonująca pro-

gram lub też koordynująca wykonywanie 
programu,

c) okres realizacji programu i łączne nakłady 
fi nansowe,

d) wysokość wydatków w poszczególnych la-
tach realizacji programu,
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2) kolejne uchwały budżetowe będą obejmować 
nakłady  na  uruchomiony  program  w wysoko-
ści umożliwiającej jego terminowe zakończe-
nie,

3) zmiana kwot wydatków na realizację programu 
może być wyłącznie skutkiem odrębnych uchwał 
sejmiku województwa zmieniających zakres wy-
konywania tego programu lub wstrzymujących 
jego wykonywanie.

Art. 65. 
1. Uchwałę budżetową województwa podejmuje się 

przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie 

wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu 
przez sejmik województwa, jednak nie później niż do 
31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki 
budżetowej jest projekt budżetu przedłożony sejmiko-
wi województwa.

3. (skreślony).
4.  W przypadku gdy dochody i wydatki państwa okre-

śla ustawa o prowizorium budżetowym, sejmik woje-
wództwa może uchwalić prowizorium budżetowe wo-
jewództwa na okres objęty prowizorium budżetowym 
państwa.

Art. 66.

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu 
budżetu województwa, a także inicjatywa w sprawie 
zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji 
zarządu województwa.

2. Zarząd województwa przygotowuje i przedstawia sej-
mikowi województwa, nie później niż 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy:
1) projekt budżetu województwa uwzględniający za-

sady ustawy, o której mowa w art. 64 ust. 1, oraz 
ustalenia sejmiku województwa, o których mowa 
w art. 63 ust. 2 pkt 3,

2) projekt ustaleń uchwały budżetowej, o których 
mowa w art. 64 ust. 1,

3) materiały informacyjne określone przez sejmik 
województwa w uchwale budżetowej.

3. Bez zgody zarządu województwa sejmik wojewódz-
twa nie może wprowadzić w projekcie budżetu 
województwa zmian powodujących zwiększenie 
wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu pro-
jektowanego budżetu województwa albo zmian 
powodujących zwiększenie przewidywanych do-
chodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych 
źródeł dochodów.

Art. 67. 
1. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło fi nanso-

wania zadań województwa.

2. Dochodami własnymi województwa są:
1) udziały w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa w wysokości określonej odrębną 
ustawą,

2) dochody z majątku województwa,
3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz wojewódz-

twa,
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budże-

towe województwa oraz wpłaty innych woje-
wódzkich samorządowych jednostek organiza-
cyjnych,

5) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, 
o których mowa w pkt 1,

6) inne dochody własne uzyskiwane na podstawie 
odrębnych przepisów.

3. Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych 
zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków 
fi nansowych na ich realizację w postaci zwiększenia 
dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 6.

Art. 68. 
Dochodami województwa mogą być:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwo-

wych funduszy celowych na zadania wykonywa-
ne przez województwo,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej wykonywane 
przez województwo na podstawie porozumień 
zawartych z organami administracji rządowej,

4) dotacje celowe z budżetów gmin lub powiatów 
na zadania z zakresu tych jednostek samorządu 
terytorialnego wykonywane przez województwo 
na podstawie porozumień zawartych z organem 
gminy lub powiatu,

5) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych 
przepisów.

Art. 69. 
Wysokość łącznej kwoty subwencji wyrównawczej oraz za-
sady i kryteria jej rozdziału określa odrębna ustawa.

Art. 70. 

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu województwa od-
powiada zarząd województwa.

2. Zarządowi województwa przysługuje wyłączne prawo:
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1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie 
w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach 
wydatków, w ramach upoważnień udzielanych 
przez sejmik województwa,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach 
upoważnień udzielanych przez sejmik wojewódz-
twa,

3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie woje-

wództwa,
5) dysponowania rezerwami budżetu województwa,
6) blokowania środków budżetowych, w przypad-

kach określonych ustawą.

Art. 71.

1. Zasady zaciągania przez organ samorządu wojewódz-
twa kredytów i pożyczek na pokrywanie występujących 
w ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfi nan-
sowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w plano-
wanych rocznych dochodach określa odrębna ustawa.

2. Zasady emisji obligacji województwa określa odrębna 
ustawa.

Art. 72. 

Gospodarka środkami fi nansowymi znajdującymi się w dys-
pozycji samorządu województwa jest jawna. Wymóg jawno-
ści jest spełniany między innymi przez:

1) zachowanie jawności debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz spra-

wozdań z wykonania budżetu województwa,
3) przedstawianie pełnego wykazu kwot dotacji ce-

lowych udzielanych z budżetu województwa,

4) (skreślony).

Art. 73. 

(skreślony).

Art. 74. 
Dyspozycja środkami pieniężnymi województwa jest od-
dzielona od jej kasowego wykonania.

Rozdział 6
Współpraca zagraniczna

Art. 75. 

Sejmik województwa uchwala „Priorytety współpracy zagra-
nicznej województwa”, określające:

1) główne cele współpracy zagranicznej,
2) priorytety geografi czne przyszłej współpracy,
3) zamierzenia co do przystępowania do międzyna-

rodowych zrzeszeń regionalnych.

Art. 76. 

1. Współpraca województwa ze społecznościami regio-
nalnymi innych państw prowadzona jest zgodnie z pra-
wem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa 
i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w grani-
cach zadań i kompetencji województwa.

2. Województwo uczestniczy w działalności międzyna-
rodowych instytucji regionalnych oraz jest w nich re-
prezentowane na zasadach określonych w porozu-
mieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje 
zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zasady przystępowania województwa do międzyna-
rodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regional-
nych określają odrębne przepisy.

Art. 77. 

1. „Priorytety współpracy zagranicznej województwa” 
mogą być uchwalane oraz inicjatywy zagranicz-
ne województwa, w tym w szczególności projekty 
umów o współpracy regionalnej, mogą być podej-
mowane za zgodą ministra właściwego do spraw 
zagranicznych.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bez-
względną większością głosów ustawowego składu 
sejmiku województwa.

3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regional-
nej, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez mar-
szałka województwa do ministra właściwego do spraw 
zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw ad-
ministracji publicznej.

Rozdział 7
Nadzór nad działalnością samorządu 

województwa

Art. 78. 

1. Nadzór nad działalnością samorządu województwa 
sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w za-
kresie spraw fi nansowych – regionalna izba obrachun-
kowa.

2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność wo-
jewództwa tylko w przypadkach określonych usta-
wami.
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Art. 79. 
Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest spra-
wowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 80. 

Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, 
dotyczących organizacji i funkcjonowania województwa, 
niezbędnych do wykonywania przysługujących im upraw-
nień nadzorczych.

Art. 80a. 

1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia 
organu samorządu województwa od jego zatwier-
dzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny 
organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powin-
no nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli 
zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wyma-
gane jest od organu stanowiącego jednostki samorzą-
du terytorialnego.

3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie 
stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się 
za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez woje-
wództwo, z upływem terminu określonego w ust. 1 
lub 2.

4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez 
organy samorządu województwa rozstrzygnięć innych 
organów przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 81. 
Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały 
sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa 
podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 
W tym samym terminie marszałek województwa przedsta-
wia regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte zakre-
sem nadzoru izby.

Art. 82. 

1. Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna 
z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w ca-
łości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w try-
bie określonym w art. 81.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego po-
stępowania, może wstrzymać jej wykonanie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarże-
niu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administra-
cyjnego.

4. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasad-
nienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopusz-
czalności wniesienia skargi do sądu administracyjne-
go.

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ 
nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograni-
czając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naru-
szeniem prawa.

6. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się odpowiednio.

Art. 82a. 
1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwa-

ły organu samorządu województwa wstrzymuje jej wy-
konanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdze-
niem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarże-
niu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administra-
cyjnego.

Art. 82b. 

W przypadku złożenia przez organ samorządu wojewódz-
twa skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyj-
ny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od 
dnia wpłynięcia skargi do sądu.

Art. 82c. 

1. Po upływie terminu wskazanego w art. 82 ust. 1, or-
gan nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić 
nieważności uchwały organu samorządu wojewódz-
twa. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć 
uchwałę do sądu administracyjnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydanie po-
stanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały należy 
do sądu.

Art. 83. 

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samo-
rządu województwa po upływie jednego roku od dnia 
jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przed-
łożenia uchwały w terminie określonym w art. 81, albo 
jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu 
upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją prze-
słanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny 
orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała 
taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej nie-
zgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia 
stosuje się odpowiednio.
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Art. 84.

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez sej-
mik województwa Konstytucji lub ustaw, Sejm, na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze 
uchwały rozwiązać sejmik województwa. Rozwią-
zanie sejmiku województwa równoznaczne jest 
z rozwiązaniem wszystkich organów samorządu wo-
jewództwa. Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra właściwego do spraw administracji publicznej 
wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów 
nowych organów samorządu województwa pełni 
funkcję tych organów.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji 
lub ustaw dopuszcza się zarząd województwa, wo-
jewoda wzywa sejmik województwa do zastosowa-
nia niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie 
odnosi skutku – za pośrednictwem ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej – występuje 
z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwią-
zanie zarządu województwa. W razie rozwiązania 
zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcje 
zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa 
Rady Ministrów.

Art. 85. 
1. W razie nierokującego szybkiej poprawy i przedłuża-

jącego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań 
publicznych przez organy samorządu województwa 
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwe-
go do spraw administracji publicznej, może zawiesić 
organy samorządu województwa i ustanowić zarząd 
komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż 
do wyboru zarządu województwa przez sejmik woje-
wództwa nowej kadencji.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić 
po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom sa-
morządu województwa i wezwaniu ich do niezwłocz-
nego przedstawienia programu poprawy sytuacji woje-
wództwa.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośred-
nictwem ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań 
i kompetencje organów samorządu województwa 
z dniem powołania.

Art. 86. 

1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące wo-
jewództwa, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa 
w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1, a także stanowisko za-
jęte w trybie art. 80a, podlegają zaskarżeniu do sądu 

administracyjnego z powodu niezgodności z prawem 
w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

2. Do złożenia skargi jest uprawnione województwo. 
Podstawą wniesienia skargi jest uchwała sejmiku wo-
jewództwa.

2a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzor-
czego, dotyczące uchwały sejmiku województwa, do-
ręczone po upływie kadencji sejmiku, uprawniony jest 
sejmik województwa następnej kadencji w terminie 30 
dni od dnia wyboru przewodniczącego sejmiku.

3. Do złożenia skargi uprawnione jest województwo, któ-
rego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja 
zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest 
uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego do-
tyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

4. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi 
albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez 
sąd.

Art. 86a. 

1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiąz-
kowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 
i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, 
oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie do-
tyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radne-
go, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze sta-
nowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem 
zarządu województwa, sekretarzem województwa, 
skarbnikiem województwa, kierownikiem wojewódz-
kiej samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą 
zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego 
wojewódzką osobą prawną, nie podejmuje uchwały, 
nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umo-
wy o pracę, wojewoda wzywa organ województwa do 
podjęcia uchwały w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego 
w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej, wydaje zarzą-
dzenie zastępcze.

3. Przepisy art. 86 stosuje się odpowiednio.

Art. 87. 

Postępowania sądowe, o których mowa w art. 82 i 86, są 
wolne od opłat sądowych.

Art. 88. 
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do decyzji 
indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicz-
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nej, wydawanych przez organy samorządu województwa. 
Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozain-
stancyjny i kontrolę sprawowaną przez sąd określają prze-
pisy odrębne.

Art. 88a.  

W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie 
stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdział 8
Akty prawa miejscowego stanowionego 

przez samorząd województwa

Art. 89. 

1. Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważ-
nień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach 
sejmik województwa stanowi akty prawa miejscowego 
obowiązujące na obszarze województwa lub jego czę-
ści.

2. Przewodniczący sejmiku województwa podpisuje akty 
prawa miejscowego, przyjęte przez sejmik wojewódz-
twa, niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje je do pu-
blikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym pod-
lega także uchwała budżetu województwa oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu województwa.

4. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego 
oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędo-
wego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, 
poz. 499).

5. (skreślony).

Art. 90. 

1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 
naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wy-
danym w sprawie z zakresu administracji publicznej, 
może – po bezskutecznym wezwaniu organu samo-
rządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia 
naruszenia – zaskarżyć przepis do sądu administracyj-
nego.

2. (skreślony).
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał 

już sąd administracyjny i skargę oddalił.
4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje 

się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępo-
waniu administracyjnym.

Art. 91. 
1. Przepisy art. 90 stosuje się odpowiednio, gdy organ 

samorządu województwa nie wykonuje czynno-
ści nakazanych prawem albo, przez podejmowane 
czynności prawne lub faktyczne, narusza prawa 
osób trzecich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd admini-
stracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie 
niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.

Rozdział 9
Przepis końcowy

Art. 92. 
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określo-
nych w odrębnej ustawie.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 

1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną 
wspólnotę samorządową.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez 
to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz od-
powiednie terytorium.

Art. 2. 

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publicz-
ne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Powiat ma osobowość prawną.
3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.
4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

5. (skreślony).

Art. 3. 

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich 

granice,
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich 

władz.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być 

wydane także na wniosek zainteresowanej rady powia-
tu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskaza-
nie gmin wchodzących w skład powiatu, a zmiana jego 
granic dokonywana jest w sposób zapewniający po-
wiatowi terytorium możliwie jednorodne ze względu na 
układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi 
społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniają-
cy zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć po-
łączenie miasta na prawach powiatu z powiatem mają-
cym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia 
wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez 
miasto.

5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wy-
łączenie jednej lub więcej gmin z terytorium powiatu 
z jednoczesnym:
1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powia-

tu,
2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin 

i miasta na prawach powiatu; z dniem utworzenia 
powiatu wygasają prawa powiatu posiadane do-
tychczas przez miasto,

3) przywróceniem statusu miasta na prawach po-
wiatu miastu, które w trybie ust. 4 zostało połą-
czone z powiatem mającym siedzibę władz w tym 
mieście.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 
1 stycznia.

Art. 3a. 

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwe-
go do spraw administracji publicznej opinii zaintere-
sowanych rad powiatów albo rady miasta na prawach 
powiatu i rady powiatu - poprzedzonych przeprowa-
dzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, 
a w przypadku zmian granic powiatów naruszających 
granice województw – dodatkowo opinii odpowiednich 
sejmików województw. Minister właściwy do spraw 
administracji publicznej może wystąpić także o opinie 
zainteresowanych rad gmin; w tym przypadku nie jest 
konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańca-
mi gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej 
granice województw, zmiany granic powiatów albo po-
wiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 i 4 – jeżeli zmiana granic wynika 
z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach 
powiatu – mogą zostać ograniczone przez sejmiki wo-
jewództw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub 
miasta na prawach powiatu objętego zmianą.

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa 
w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wy-
stąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje 
się za spełniony.

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)
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Art. 3b. 
1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 

ust. 1, na wniosek odpowiednio rady powiatu, rady 
miasta na prawach powiatu lub rady gminy wyma-
ga:
1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach 

powiatu lub rady gminy poprzedzonego przepro-
wadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkań-
cami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi 
dokumentami, mapami i informacjami potwier-
dzającymi zasadność wniosku,

2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta 
na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprze-
dzonych przeprowadzeniem przez te rady kon-
sultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany 
granic powiatu naruszającej granice województw 
– opinii sejmików województw,

3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,
4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub mia-

sta na prawach powiatu objętego wnioskiem.
2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy 

art. 3a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub 

rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administra-
cji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie 
do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
postępowania przy składaniu wniosków, o których 
mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć 
do wniosku.

Art. 3c. 
W przypadku uzyskania zgody na połączenie miasta na 
prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz 
w tym mieście lub utworzenie powiatu, w którego skład 
wejdzie dotychczasowe miasto na prawach powiatu, 
wyrażonej we wniosku lub opinii rady powiatu lub rady 
miasta na prawach powiatu oraz w wyniku przeprowa-
dzonych przez te rady konsultacji z mieszkańcami, Rada 
Ministrów obowiązana jest dokonać tego połączenia lub 
utworzenia powiatu, w drodze rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 3d. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 
sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowa-
dzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami 
powiatu.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkań-
cami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Rozdział 2
Zakres działania i zadania powiatu

Art. 4. 

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publicz-
ne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabyt-

kami,
8) kultury fi zycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografi i i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywa-

teli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposaże-

nia i utrzymania powiatowego magazynu przeciw-
powodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania 
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdro-
wia ludzi oraz środowiska,

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lo-
kalnego rynku pracy,

18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów admini-
stracyjnych,

20) obronności,
21) promocji powiatu,

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapew-

nienie wykonywania określonych w ustawach zadań 
i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspek-
cji i straży.

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do 

zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej, wykonywane przez powiat.

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gmi-
ny przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości 
na warunkach ustalonych w porozumieniu.
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6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania 
gmin.

Art. 4a. 

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania 
zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia 
wyborów powszechnych oraz referendów.

Art. 5. 

1. Powiat może zawierać z organami administracji rzą-
dowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej.

2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powie-
rzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami 
lokalnego samorządu terytorialnego, a także z woje-
wództwem, na którego obszarze znajduje się teryto-
rium powiatu.

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

Art. 6. 

1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jed-
nostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi pod-
miotami.

2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej 
wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczno-
ści publicznej.

Art. 7. 

1. Ustawy określają przypadki, w których właściwe 
organy administracji rządowej mogą nałożyć na po-
wiat obowiązek wykonania określonych czynności 
w zakresie należącym do zadań powiatu, związa-
nych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bez-
pieczeństwa i porządku publicznego oraz z obron-
nością.

2. Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obron-
nością przeprowadza się w ramach zorganizowanej 
akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania 
czynności, o których mowa w ust. 1, również poza te-
renem powiatu.

3. Za czynności, o których mowa w ust. 2, powiatowi 
przysługuje zwrot koniecznych wydatków i nakła-
dów wraz z ustawowymi odsetkami od organu ad-
ministracji, który nałożył obowiązek wykonania tych 
czynności.

Art. 7a. 

Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialne-
go udzielać pomocy, w tym pomocy fi nansowej.

Rozdział 3
Władze powiatu

Art. 8. 

1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w gło-
sowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum 
powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu.

2. Organami powiatu są:
1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu.

Art. 8a. 
1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia 

jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szcze-

gólności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, 
wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, 
a także dostępu do dokumentów wynikających z wy-
konywania zadań publicznych, w tym protokołów po-
siedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich 
określa statut powiatu.

Art. 9. 
1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym 

powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum po-
wiatowym.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasa-

dy i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu 
określa odrębna ustawa.

4.  W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie pięt-
nastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców 
oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 
mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu 
radnych.

Art. 10. 

1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji na-
stępuje w drodze referendum powiatowego.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiato-
wego określa odrębna ustawa.
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Art. 11.

(skreślony).

Art. 12. 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym 

statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wyna-

grodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, 

skarbnika powiatu, będącego głównym księgo-
wym budżetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach działania zarzą-
du powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań 
z działalności zarządu, w tym z działalności 
finansowej,

5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budże-

tu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzie-
lenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu 
z tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości 
podatków i opłat w granicach określonych usta-
wami,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczo-
ny, o ile ustawy szczególne nie stanowią 
inaczej; uchwała rady powiatu jest wyma-
gana również w przypadku, gdy po umo-
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
do czasu określenia zasad zarząd może 
dokonywać tych czynności wyłącznie za 
zgodą rady powiatu,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek 
i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek 
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 
przez zarząd oraz maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń udzielanych przez za-
rząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwe-
stycji i remontów o wartości przekraczającej 
granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, 
stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz 
ich rozwiązywania lub występowania 
z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich 
rozwiązywania i występowania z nich oraz 
określania zasad wnoszenia wkładów oraz 
obejmowania, nabywania i zbywania udzia-
łów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gmi-
nami, jeżeli związane jest to z koniecznością 
wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jed-
nostek organizacyjnych oraz wyposażania 
ich w majątek,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie 
powierzenia prowadzenia zadań publicznych, 
o których mowa w art. 5,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy 
ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz 
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 
społeczności lokalnych,

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiega-
nia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego,

9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia-
łania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy,

9d)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego powiatu,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powia-
tu i fl agi powiatu,

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udziela-
nia stypendiów dla uczniów i studentów,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach za-
strzeżonych ustawami do kompetencji rady po-
wiatu.

Art. 13. 

1. Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy ustawowego składu rady (zarządu), w głoso-
waniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią 
inaczej.

2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu ab-
solutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały 
o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
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Art. 14. 

1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodni-
czącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących 
bezwzględną większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym.

2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić 
funkcji, o których mowa w ust. 1.

3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizo-
wanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Prze-
wodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich 
zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobec-
ności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprze-
wodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje 
wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczące-
go rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawo-
wego składu rady powiatu, w trybie określonym w ust. 
1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wice-
przewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia 
rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w cią-
gu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez prze-
wodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równo-
znaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem 
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być pod-
jęta uchwała.

Art. 15. 

1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia 
o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz 
z projektami uchwał.

2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady.

3.  Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje 
przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień 
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbior-
czych wyników wyborów do rad na obszarze całego 
kraju.

4.  Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję 
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający 
w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów 
przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 
21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady po-
wiatu.

5.  W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą 
sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów 
wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki sa-
morządu terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się od-
powiednio.

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu 
wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy 
wiekiem radny obecny na sesji.

7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego 
składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest 
zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od 
dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powi-
nien spełniać wymogi określone w ust. 1.

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie 
określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że 
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

9. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest 
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej 
sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodaw-
cą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady po-
wiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji 
rady.

Art. 16. 

1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz po-
wiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu po-
wołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem rad-
nych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 
ust. 1, oraz będących członkami zarządu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 
powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podle-
ga zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachun-
kową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone 
przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie 
to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji 
powoływanych przez radę na podstawie art. 17.

Art. 17. 
1. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona sta-

łe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 
przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie 
swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy 
i sprawozdania z działalności.

3. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej 
niż dwóch komisjach.
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Art. 18. 

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

Art. 19. 

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji po-
woływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów 
radnych, określa statut.

Art. 20. 

1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać 
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suweren-
ności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 
„Tak mi dopomóż Bóg”.

2.  (uchylony).
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz 

radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kaden-
cji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest 
obecny.

Art. 21. 

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólno-
ty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź 
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szcze-
gólności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców 
powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu 
do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami 
wyborców.

2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów 
powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, 
do których został wybrany lub desygnowany.

3. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta 
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób 
wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.

4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z za-
strzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują diety oraz 
zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu 
przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwa-
gę funkcje pełnione przez radnego.

4a. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie 
funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał 
mandat.

5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrot-
ności kwoty bazowej określonej w ustawie budże-
towej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, 
z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 
924 i Nr 100, poz. 1080).

5a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 
maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu 
w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców 
powiatów.

5b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służ-
bowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu 
rzeczywiście poniesionych wydatków związanych 
z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokony-
wania rozliczeń.

6. (uchylony).
7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli do-

tyczy to jego interesu prawnego.

8. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewoje-

wody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorzą-

du terytorialnego.

Art. 22. 

1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pra-
cy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania 
udziału w pracach organów powiatu.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzed-
niej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. 
Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego sto-
sunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez 
radnego mandatu.

Art. 23. 

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy 
w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny 
uzyskał mandat.

2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do za-
rządu, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na 
podstawie wyboru.

4. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem 
się mandatu.
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5. Zarząd powiatu lub starosta nie może powierzyć 
radnemu powiatu, w którym radny uzyskał mandat, 
wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-
prawnej.

Art. 24. 

1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywał 
pracę w ramach stosunku pracy w starostwie powia-
towym lub pełnił funkcję kierownika jednostki orga-
nizacyjnej tego powiatu, w którym uzyskał mandat, 
obowiązany jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny 
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów 
przez właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślu-
bowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bez-
płatny na okres sprawowania mandatu.

3. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop 
bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania sto-
sunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas okre-
ślony, który ustałby przed terminem wygaśnięcia 
mandatu, przedłuża się do 3 miesięcy po upływie 
tego terminu.

4. W odniesieniu do radnego pełniącego funkcję kierow-
nika jednostki organizacyjnej przejętej lub utworzonej 
przez powiat w czasie kadencji termin, o którym mowa 
w ust. 1, upływa po 6 miesiącach od dnia przejęcia lub 
utworzenia tej jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się man-
datu.

Art. 25. 

Po wygaśnięciu mandatu radnego, o którym mowa 
w art. 24, odpowiednio starostwo powiatowe lub po-
wiatowa jednostka organizacyjna przywraca radnego 
do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku 
pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagro-
dzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał 
z urlopu bezpłatnego. Radny zgłasza gotowość przy-
stąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnię-
cia mandatu.

Art. 25a.  

1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani 
otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie 
wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 20 
ust. 1.

2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat 
w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 25b.  
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej 

na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny 
uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością 
lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w pro-
wadzeniu takiej działalności.

2. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania 
mandatu prowadził działalność gospodarczą, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania 
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 
3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypeł-
nienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw.

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków 
zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników po-
wiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz osób zarządzających i członków organów zarzą-
dzających powiatowymi osobami prawnymi nie mogą 
być członkami władz zarządzających lub kontrolnych 
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych 
z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsię-
biorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub 
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa 
nieważne.

4.  Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, 
nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania mandatu 
radnego albo dniem wyboru członka zarządu powiatu 
lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza po-
wiatu, powołaniem skarbnika powiatu, kierownika jed-
nostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzają-
cej i członka organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są obowiąza-
ne zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesię-
cy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od 
dnia wyboru, zatrudnienia na podstawie umowy o pra-
cę lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia 
się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 
3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym.

5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% 
udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem 
powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, 
w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje 
przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez 
radnego przed pierwszą sesją rady powiatu, a w razie 
niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawo-
wania mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu w wykony-
waniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, 
prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, pra-
wa poboru).
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Art. 25c.  
1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, 

skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej 
powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarzą-
dzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wy-
dająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są 
obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątko-
wym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku 
odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspól-
nością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera 
informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udzia-

łach i akcjach w spółkach handlowych oraz o na-
byciu od Skarbu Państwa, innej państwowej oso-
by prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze prze-
targu, a także dane o prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stano-
wisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub 
innej działalności zarobkowej lub zajęć, z poda-
niem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zło-
tych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 
10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach 
i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały 
udzielone.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa 
w nim przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku 
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową.

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zezna-
nia o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają 
w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady powiatu,
2) starosta, przewodniczący rady powiatu – wojewo-

dzie,
3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz 

powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki or-
ganizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i czło-
nek organu zarządzającego powiatową osobą 
prawną oraz osoba wydająca decyzje administra-
cyjne w imieniu starosty – staroście.

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe 
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do 
pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest 
obowiązany dołączyć informację o sposobie i termi-

nie zaprzestania prowadzenia działalności gospo-
darczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym 
uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził 
przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia mająt-
kowe są składane przez radnego co roku do dnia 
30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem 
kadencji.

5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarb-
nik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej 
powiatu, osoba zarządzająca i członek organu za-
rządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu sta-
rosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe 
w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na 
stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierw-
szego oświadczenia majątkowego członek zarządu 
powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kie-
rownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba za-
rządzająca i członek organu zarządzającego powia-
tową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu starosty są obowiązani 
dołączyć informację o sposobie i terminie zaprze-
stania prowadzenia działalności gospodarczej, je-
żeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania 
lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe 
są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzednie-
go, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub roz-
wiązania umowy o pracę.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątko-
wym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie 
majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie 
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi 
skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składającej oświadczenie majątko-
we. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 
lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątko-
wym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 
oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie 
majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również ze-
znanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświad-
czenie.

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, 
jest uprawniony do porównania treści analizowanego 
oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii ze-
znania o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświad-
czeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami 
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT).
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9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświad-
czenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła 
prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia 
występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej 
oświadczenia majątkowego.

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadcze-
nia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek 
w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej.

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia 
majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, 
poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 
143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. 
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, 
Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące 
kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnio-
nych lub pełniących służbę w jednostkach organi-
zacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych.

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych 
w terminie do dnia 30 października każdego roku 
przedstawia radzie powiatu informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątko-

wego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizo-

wanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich 
opisem i wskazaniem osób, które złożyły niepra-
widłowe oświadczenia,

3) działaniach podjętych w związku z nieprawi-
dłowościami stwierdzonymi w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór formularza oświadczenia mająt-
kowego radnego oraz wzór formularza oświad-
czenia majątkowego członka zarządu powiatu, 
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierow-
nika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby 
zarządzającej i członka organu zarządzającego 
powiatową osobą prawną oraz osoby wydają-
cej decyzje administracyjne w imieniu starosty, 
uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do 
tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez osoby pełniące funk-
cje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. 
Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. 
Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).

Art. 25d.  

1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są 
jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszka-
nia składającego oświadczenie oraz o miejscu położe-
nia nieruchomości.

2. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują 
staroście kopie oświadczeń majątkowych, które im zło-
żono.

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątko-
wych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Art. 25e.  

1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, 
skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyj-
nej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz 
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia 
o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich 
małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, 
jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie 
powiatu, w którym osoba obowiązana do złożenia 
oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. 
Obowiązani są oni również do złożenia oświadcze-
nia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez 
ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, 
jeżeli umowy te zawarte zostały z organami powia-
tu, jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powia-
towymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków 
prawnych wynikających z korzystania z powszech-
nie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych 
powstałych na warunkach powszechnie obowiązu-
jących.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, 
wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie peł-
nienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali za-
trudnieni na terenie danego powiatu w jednostce 
organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, 
związku jednostek samorządu terytorialnego albo 
rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czyn-
ności zarobkowe na innej podstawie w spółkach 
handlowych, w których co najmniej 50% udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorial-
nego, jest obowiązana do pisemnego poinformowa-
nia o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie 
majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy 
również przypadku zmiany stanowiska przez mał-
żonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo za-
trudnionych w podmiotach, o których mowa w zda-
niu pierwszym.
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3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa-
ne są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub 
zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności 
gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa 
w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrud-
nienia – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczy-
ny złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa 
w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaist-
nienia przyczyny jej złożenia.

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio przepis art. 25c ust. 3.

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz infor-
macji, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich 
właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one 
analizie przez urząd skarbowy.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informa-
cja, o której mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na 
zasadach określonych w art. 25d, z tym że ujawnieniu 
nie podlegają informacje dotyczące adresów zamiesz-
kania osób je składających oraz osób, których one do-
tyczą.

Art. 25f.  

1.  Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie 
określonym w art. 25c ust. 4 i 5, oświadczeń, o których 
mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której mowa 
w art. 25e ust. 2, w terminie określonym w art. 25e 
ust. 3 przez:
1) radnego – powoduje utratę diety do czasu złoże-

nia oświadczenia lub informacji,
2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, 

skarbnika powiatu, kierownika jednostki organi-
zacyjnej powiatu, osobę zarządzającą i członka 
organu zarządzającego powiatową osobą praw-
ną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne 
w imieniu starosty – powoduje utratę ich wyna-
grodzenia za okres od dnia, w którym powinny 
być złożone oświadczenie lub informacja, do dnia 
złożenia oświadczenia lub informacji.

2. Jeżeli członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu lub 
skarbnik powiatu nie złożą w terminie oświadczenia 
majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze 
uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w któ-
rym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

3. Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, oso-
ba zarządzająca i członek organu zarządzającego po-
wiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie 
oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje 
ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej 
po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 
złożenia oświadczenia.

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie okre-
ślonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 25g.  
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu 
majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 25e 
ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, po-
woduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodek-
su karnego.

Art. 25h.  
1. Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu, se-

kretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej 
powiatu, osoba zarządzająca i członek organu za-
rządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu staro-
sty w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnie-
nia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia 
funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć 
jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątko-
wym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niż-
szej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub 
podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział 
w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidual-
nych jego dotyczących mieli bezpośredni wpływ na 
jego treść.

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, 
w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośred-

nio większość głosów w jego organach, także na 
podstawie porozumień z innymi wspólnikami i ak-
cjonariuszami,

2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania 
albo odwoływania większości członków organów 
zarządzających podmiotu zależnego,

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsię-
biorcy jest jednocześnie członkami zarządu albo 
osobami pełniącymi funkcje kierownicze w pod-
miocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosun-
ku zależności.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia 
przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach publicznej 
oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo 
wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyj-
nych oraz nagród przyznawanych w konkursach na 
działalność artystyczną.

Art. 26. 

1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
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2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako 
jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali człon-
kowie.

2a. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która 
nie jest obywatelem polskim.

3. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć 
z członkostwem w organie innej jednostki samorządu 
terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji 
rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

4. Do zarządu i członków zarządu stosuje się odpowied-
nio art. 21 ust. 7.

Art. 27. 

1. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, 
w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od 
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy 
organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę 
członków zarządu określa w statucie rada powiatu.

2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym.

3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych 
członków zarządu na wniosek starosty zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 28. 

Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, 
z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5.

Art. 29.

1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w ter-
minie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu 
z mocy prawa.

2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny 
określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje 
do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na ob-
szarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej 
w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe.

3a. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes 
Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która 
w tym okresie pełni funkcję organów powiatu.

4. Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przed-
terminowych, o których mowa w ust. 3, nie dokona wybo-
ru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega 
rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady 
podaje się do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowa-
dza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów 
rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu 
powiatu zadania i kompetencje rady i zarządu przejmu-
je komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej.

6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy pra-
wa również w przypadkach określonych w art. 197 
ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 
i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 
i Nr 89, poz. 971).

7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym pań-
stwa, których skutki określa art. 197 ust. 3 i 5 usta-
wy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowied-
nio przepisy ust. 2-5 z uwzględnieniem zasady, że 
osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów 
powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów po-
wstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym 
państwa.

Art. 30.

1. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarzą-
dowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem 
wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończe-
niu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany 
z innej przyczyny.

1a. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podej-
muje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady powiatu.

2. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu 
z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na sesji zwoła-
nej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia 
uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi abso-
lutorium. Po zapoznaniu się z opiniami, o których 
mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej 
izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powia-
tu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium, rada po-
wiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 
3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym.

Art. 31. 

1. Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczy-
ny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek 
co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga for-
my pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania 
oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewi-
zyjną.
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3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 
3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powia-
tu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji 
rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszo-
no wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po 
upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli 
wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej 
większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może 
być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od poprzedniego głosowania.

4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygna-
cji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem ca-
łego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez 
cały zarząd powiatu.

5. Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty 
odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 31a. 

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej 
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na naj-
bliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji 
całego zarządu.

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest rów-
noznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostat-
niego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady 
powiatu, o której mowa w ust. 2.

Art. 31b. 

1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego za-
rządu rada powiatu dokonuje wyboru nowego zarzą-
du w trybie, o którym mowa w art. 27, odpowiednio, 
w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia 
przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wy-
boru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia 
odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy 
art. 29 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego 
jego przewodniczącym, rada powiatu dokonuje wybo-
ru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od 
dnia odwołania.

3. Odwołany zarząd powiatu lub jego poszczególni 
członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do cza-
su wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego 
członków. Rada powiatu może zwolnić członka zarzą-
du z tego obowiązku.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio 
w przypadku złożenia rezygnacji przez cały zarząd.

Art. 31c. 

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w za-
rządzie przez członka niebędącego jego przewodni-
czącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu 
rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków człon-
ka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż 
w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2. Niepodjęcie przez radę powiatu uchwały w terminie, 
o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyję-
ciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, 
w którym powinna być podjęta uchwała.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarzą-
du niebędącego jego przewodniczącym, starosta obo-
wiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia 
przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa 
w ust. 2, przedstawić radzie powiatu nową kandydatu-
rę na członka zarządu.

Art. 32. 

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i za-
dania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie 

radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu okre-

śla statut powiatu.

Art. 33. 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa 
powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, 
w tym powiatowego urzędu pracy.

Art. 33a. 

1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wyko-
nują określone w ustawach zadania i kompetencje przy 
pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspek-
toratów.

2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocni-
czy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 
może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, 
na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego 
kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wo-
jewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią ina-
czej.



—  425  — 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, 
z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są po-
wiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. 
zm.).

4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoły-
wania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników 
i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży 
określają odrębne ustawy.

Art. 33b. 
Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organi-

zacyjną powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat po-

mocniczy kierowników powiatowych służb, in-
spekcji i straży.

Art. 34. 

1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa 
powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu 
oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed 
powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm 
przeciwpowodziowy.

1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
starosta działa na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z za-
grożeniem interesu publicznego, zagrażających bez-
pośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących 
spowodować znaczne straty materialne starosta po-
dejmuje niezbędne czynności należące do właściwości 
zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów 
porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 
ust. 2.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przed-
stawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu 
zarządu powiatu.

Art. 35. 

1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa po-
wiatowego określa regulamin organizacyjny uchwa-
lony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego 
oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników staro-
stwa i kierowników jednostek organizacyjnych powia-
tu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji 
i straży.

3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do po-
wiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, 

w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wo-
bec nich czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej,

2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na ob-

szarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi 

działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowa-

dzenie kontroli.

Art. 36. 

1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek orga-
nizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyj-
ne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej.

2. Status prawny pracowników starostwa powiatowego 
i jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna 
ustawa.

Art. 37. 

1. Rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu 
na wniosek starosty.

2. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu 
powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady po-
wiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Art. 38. 

1. W indywidualnych sprawach z zakresu administra-
cji publicznej należących do właściwości powiatu 
decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szcze-
gólne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd 
powiatu.

2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszcze-
gólnych członków zarządu powiatu, pracowników 
starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do 
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa 
w ust. 1.

2a. Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu admi-
nistracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wy-
mienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy 
brali udział w wydaniu decyzji.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy odwo-
łanie do samorządowego kolegium odwoławczego, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
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Art. 38a. 

1. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzch-
nictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i stra-
żami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną 
dalej „komisją”.

2. Do zadań komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych 

służb, inspekcji i straży, a także jednostek orga-
nizacyjnych wykonujących na terenie powiatu 
zadania z zakresu porządku publicznego i bez-
pieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego progra-
mu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współ-
działania Policji i innych powiatowych służb, in-
spekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych 
wykonujących na terenie powiatu zadania z za-
kresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakre-
sie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowe-
go i innych dokumentów w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 
2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych 
niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień doty-
czących porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli.

3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta po-
wiatu graniczącego z takim miastem mogą utworzyć, 
w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta 
na prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z ta-
kim miastem. W takim przypadku prezydent miasta 
i starosta współprzewodniczą komisji.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa 
w szczególności:
1) tryb powoływania członków komisji, o których 

mowa w ust. 5 pkt 2-4,
2) zasady pokrywania kosztów działania komisji oraz 

zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do 
udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście po-
niesionych w związku z udziałem w pracach ko-
misji,

3) zasady obsługi administracyjno-biurowej komisji.

5. W skład komisji wchodzi:

1) starosta jako przewodniczący komisji,
2) dwóch radnych delegowanych przez radę powia-

tu,
3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób 

wyróżniających się wiedzą o problemach będą-
cych przedmiotem prac komisji oraz cieszących 
się wśród miejscowej społeczności osobistym 
autorytetem i zaufaniem publicznym, w szcze-
gólności przedstawicieli samorządów gminnych, 
organizacji pozarządowych, pracowników oświa-
ty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem 
zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem 
bezrobociu,

4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji, 
a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych 
przez Komendanta Stołecznego Policji.

6. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wska-
zany przez właściwego prokuratora okręgowego.

7. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji 
funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja po-
wiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników 
innych organów administracji publicznej wykonujących 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli na terenie powiatu.

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa 
w ust. 7, uczestniczą w pracach komisji z głosem do-
radczym.

9. Kadencja komisji trwa 3 lata.
10. Odwołanie członka komisji przed upływem kadencji 

przez organ, który go powołał lub delegował, jest moż-
liwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na 
piśmie. Członkostwo w komisji radnego delegowane-
go przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem 
jego mandatu.

11. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji człon-
ka komisji przed upływem kadencji, organ, który go 
powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego 
członka komisji na okres pozostały do upływu kadencji 
poprzedniego członka.

Art. 38b. 

1. Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań 
komisji, może żądać od Policji oraz innych powiato-
wych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych 
i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, 
z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjo-
nariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub 
dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych 
sprawach administracyjnych.
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2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współ-
pracować z samorządami gmin z terenu powiatu, 
a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami 
i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami 
i instytucjami.

3. Nie później niż do końca stycznia następnego roku 
kalendarzowego starosta składa radzie powiatu spra-
wozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Spra-
wozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzien-
niku urzędowym.

Art. 38c. 
1. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków wła-

snych budżetu powiatu. Rada powiatu określi zasady 
zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do 
udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesio-
nych w związku z udziałem w pracach komisji, stosu-
jąc odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży 
służbowych dla radnych powiatu.

2. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia 
starostwo.

Art. 39. 

Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, 
instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, określają-
cą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych 
w starostwach powiatowych w celu zapewnienia jednolitego 
sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania 
dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, znisz-
czeniem lub utratą.

Rozdział 4
Akty prawa miejscowego stanowione 

przez powiat

Art. 40. 

1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 
w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejsco-
wego obowiązujące na obszarze powiatu.

2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczegól-
ności w sprawach:
1) wymagających uregulowania w statucie,
2) porządkowych, o których mowa w art. 41,
3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powia-

tu,
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej.

Art. 41. 

1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych usta-
wach lub innych przepisach powszechnie obowiązu-
jących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy 
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony 
życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środo-
wiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przy-
czyny te występują na obszarze więcej niż jednej 
gminy.

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa 
w ust. 1, mogą przewidywać za ich naruszenie kary 
grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określo-
nych w prawie o wykroczeniach.

Art. 42. 

1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powia-
tu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do 
wydania aktu nie stanowi inaczej.

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa 
w art. 41, w przypadkach niecierpiących zwłoki, może 
wydać zarząd.

3. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa 
w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu na najbliższej se-
sji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedło-
żenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdze-
nia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada 
powiatu.

4.  Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości 
organom wykonawczym gmin położonych na obszarze 
powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego 
dnia po ich ustanowieniu.

Art. 43. 

1. (skreślony).
2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po 

ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje 
do publikacji.

3. (skreślony).

4. (skreślony).

Art. 44. 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz 
wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa 
ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
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Art. 45.

(skreślony).

Rozdział 5
Mienie powiatu

Art. 46. 

1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa mająt-
kowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby 
prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są 
samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy 
przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, 
które mogą być tworzone na podstawie odrębnych 
ustaw wyłącznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmio-
tem praw i obowiązków, które dotyczą mienia po-
wiatu nienależącego do innych powiatowych osób 
prawnych.

Art. 47. 

1. Nabycie mienia przez powiat następuje:
1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeże-

niem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek 
gminy,

2) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub 
zmianą granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie 
mienia następuje w drodze porozumienia zainte-
resowanych powiatów, a w razie braku porozu-
mienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, pod-
jętą na wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej,

3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na pod-
stawie porozumienia, z wyłączeniem mienia 
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń re-
prywatyzacyjnych oraz realizację programu po-
wszechnego uwłaszczenia,

4) przez inne czynności prawne,
5) w innych przypadkach określonych odrębnymi 

przepisami.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa 

powiatom, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie 
wykonywania zadań powiatów,

2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywa-
nia powiatom, przeznaczonego na zaspokojenie 
roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację pro-
gramu powszechnego uwłaszczenia.

Art. 48. 

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imie-
niu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub 
jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez 
zarząd.

2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 
oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powsta-
nie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności 
potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub 
osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma 
jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polece-
nie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym 
rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 49. 

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania in-
nych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szcze-
gólny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie 
ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

Art. 50. 

Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane 
ze szczególną starannością.

Rozdział 6
Finanse powiatu

Art. 51. 

1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę fi nansową 
na postawie budżetu powiatu.

2. Budżet powiatu jest planem fi nansowym obejmującym 
dochody i wydatki powiatu.

3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na 
rok kalendarzowy, zwany dalej „rokiem budżetowym”.

Art. 52. 

Zamieszczenie w budżecie powiatu wydatków na określone 
cele nie stanowi podstawy zaobowiązań wobec osób trze-
cich oraz roszczeń osób trzecich wobec powiatu.

Art. 53. 

Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały bu-
dżetowej, ustalając w szczególności:
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1) obowiązki jednostek organizacyjnych powia-
tu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży 
w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość 
projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość 
ta nie może być mniejsza niż określona w od-
rębnych przepisach,

3) wymagane materiały informacyjne, które za-
rząd powiatu powinien przedstawić radzie 
powiatu wraz z projektem uchwały budżeto-
wej,

4) terminy obowiązujące w toku prac nad projek-
tem budżetu powiatu.

Art. 54. 

1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona 
przed rozpoczęciem roku budżetowego.

2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wska-
zanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez 
radę powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca 
roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej 
jest projekt budżetu przedłożony radzie powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, 
o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachun-
kowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 
30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia bu-
dżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą 
gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym 
mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa okre-
śla ustawa o prowizorium budżetowym, rada powiatu 
może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na 
okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której 
mowa w ust. 4, starosta przedkłada regionalnej izbie 
obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Art. 55. 

1. Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia pro-
jektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie 
zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji 
zarządu powiatu.

2. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie po-
wiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprze-
dzającego rok budżetowy:
1) projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. 
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, 
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, 
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, 
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, 

poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, 
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, 
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, 
poz. 1368) oraz ustalenia rady powiatu, o któ-
rych mowa w art. 53 pkt 1, 2 i 4,

2) materiały informacyjne, o których mowa 
w art. 53 pkt 3.

3. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może 
wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian po-
wodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie 
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustano-
wienia źródeł tych dochodów.

Art. 56. 

1. Dochodami powiatu są:
1) udziały w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa w wysokości określonej odręb-
ną ustawą,

2) subwencje z budżetu państwa na zadania reali-
zowane przez powiat,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
realizowane przez powiatowe służby, inspekcje 
i straże,

4) dochody powiatowych jednostek budżetowych 
oraz wpłaty innych powiatowych jednostek 
organizacyjnych,

5) dochody z majątku powiatu,
6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia-

łów, dotacji i subwencji, o których mowa 
w pkt 1–3.

2. Dochodami powiatu mogą być:
1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa przekazy-

wane na wykonanie czynności, o których mowa 
w art. 7 ust. 1,

3) dotacje z państwowych funduszów celowych,
4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

z zakresu administracji rządowej wykonywane 
przez powiat na mocy porozumień zawartych 
z organami administracji rządowej,

5) dotacje celowe z budżetu województwa na za-
dania z zakresu samorządu województwa wy-
konywane przez powiat na mocy porozumień 
zawartych z województwem,

6) spadki, zapisy i darowizny,
7) odsetki od środków finansowych powiatu gro-

madzonych na rachunkach bankowych,
8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,
9) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odręb-

nych przepisów.
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3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych 
zadań wymaga zapewnienia środków fi nansowych 
koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia 
dochodów.

Art. 57.

1. Subwencje dla powiatów ustalane są według zobiek-
tywizowanych kryteriów określonych w odrębnej usta-
wie.

2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatów oraz 
ich rozdziału między powiaty określa odrębna usta-
wa.

Art. 58. 

Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady 
i kryteria jej rozdziału określa odrębna ustawa.

Art. 59.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu po-
wiatu stanowi nadwyżkę lub niedobór budżetu powia-
tu.

2. Uchwała budżetowa powiatu określa przeznaczenie 
nadwyżki lub źródła pokrycia niedoboru budżetu po-
wiatu.

3. Zasady zaciągania przez organy powiatu kredytów 
i pożyczek na pokrywanie występujących w ciągu 
roku budżetowego niedoborów lub na sfi nansowanie 
wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
rocznych dochodach określa odrębna ustawa.

4. Zasady emisji obligacji powiatowych określa odrębna 
ustawa.

Art. 60. 

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada 
zarząd powiatu.

2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie 

w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach 
wydatków, w ramach upoważnień udzielonych 
przez radę powiatu,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach 
upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie po-

wiatu,
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6) blokowania środków budżetowych, w przypad-

kach określonych ustawą.

Art. 61. 

Gospodarka środkami fi nansowymi znajdującymi się w dys-
pozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany 
w szczególności przez:

1) jawność debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz spra-

wozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji ce-

lowych udzielanych z budżetu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, 

o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 62. 

(skreślony).

Art. 63. 

Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona 
od jej kasowego wykonania.

Art. 64. 

1. Kontrolę gospodarki fi nansowej powiatu sprawuje re-
gionalna izba obrachunkowa.

2. Z zastrzeżeniem przepisów tego rozdziału do trybu 
uchwalania budżetu oraz gospodarki fi nansowej po-
wiatu stosuje się przepisy odrębnej ustawy.

Rozdział 7
Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Art. 65. 

1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, 
w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą two-
rzyć związki z innymi powiatami.

2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do 
związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady 
zainteresowanych powiatów.

3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związ-
ku, związane z wykonywaniem zadań przekazanych 
związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia 
statutu związku.

4. Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38.

Art. 66. 

1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu wła-
snym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek ma osobowość prawną.
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Art. 67. 

1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu 
przez rady zainteresowanych powiatów bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady powia-
tu.

2. Statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku,
2) członków i czas trwania związku,
3) zadania związku,
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działa-

nia,
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związ-

ku,
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, 

zyskach i pokrywania strat związku,
7) zasady przystępowania i występowania członków 

oraz zasady rozliczeń majątkowych,
8) zasady likwidacji związku,
9) tryb wprowadzania zmian w statucie związku,

10) inne zasady określające współdziałanie.

Art. 68. 

1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw 
administracji publicznej.

2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowa-
niu, z dniem ogłoszenia statutu.

3. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru przysługu-
je skarga do sądu administracyjnego.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 
rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów 
związków, uwzględniając dokumentację niezbędną do 
wpisania związku do rejestru, dane podlegające wpi-
sowi oraz sposób wykonywania zmian wpisów w reje-
strze.

Art. 69. 

1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgro-
madzenie związku, zwane dalej „zgromadzeniem”.

2. W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezen-
tantów powiatów uczestniczących w związku. Za-
sady reprezentacji powiatu w związku określa rada 
powiatu.

Art. 70. 

1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględ-
ną większością głosów statutowej liczby członków 
zgromadzenia.

2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprze-
ciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwały 
zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały 
i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Art. 71. 

1. Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez 

zgromadzenie spośród członków zgromadzenia.
3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór człon-

ków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie 
nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.

Art. 72. 

1. Do gospodarki fi nansowej związku powiatów stosuje 
się odpowiednio przepisy o gospodarce fi nansowej 
powiatu.

2. Plan fi nansowy związku uchwala zgromadzenie związ-
ku.

Art. 73. 

1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie po-
wierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicz-
nych.

2. W zakresie nieuregulowanym treścią porozumienia do 
porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się od-
powiednio przepisy dotyczące związków powiatów.

Art. 74. 

Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawie-
rać porozumienia komunalne z gminami.

Art. 75. 

1. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również 
z gminami i województwami.

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855), z tym że dla założenia stowarzyszenia wy-
maganych jest co najmniej 3 założycieli.

Art. 75a. 

Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych 
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają 
odrębne przepisy.



—  432  — 

Rozdział 8
Nadzór nad działalnością powiatu

Art. 76. 

1. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes 
Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw 
fi nansowych - regionalna izba obrachunkowa.

2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu 
tylko w przypadkach określonych ustawami.

3. Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje wojewoda 
właściwy dla siedziby związku.

Art. 77. 

Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany 
jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 77a. 

Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych 
dotyczących organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbęd-
nych do wykonywania przysługujących im uprawnień nad-
zorczych.

Art. 77b. 

1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu 
powiatu od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopi-
niowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez 
ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego 
projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli 
zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wyma-
gane jest od organu stanowiącego jednostki samorzą-
du terytorialnego.

3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie 
stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za 
przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat, 
z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.

4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez 
organy powiatu rozstrzygnięć innych organów przepisy 
ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 78. 

1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewo-
dzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 
Uchwały organów powiatu w sprawie wydania prze-
pisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu 
dwóch dni od ich podjęcia.

2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, 
na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżeto-

wą, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz 
inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

Art. 79. 

1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nie-
ważna. O nieważności uchwały w całości lub w czę-
ści orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego po-
stępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarże-
niu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administra-
cyjnego.

3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasad-
nienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopusz-
czalności wniesienia skargi do sądu administracyjne-
go.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ 
nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograni-
czając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naru-
szeniem prawa.

5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się odpowiednio.

Art. 80. 

1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie 
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarże-
niu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administra-
cyjnego.

Art. 80a. 

W przypadku złożenia przez organ powiatu skargi na roz-
strzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza 
rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia 
skargi do sądu.

Art. 81. 
1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1, or-

gan nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić 
nieważności uchwały organu powiatu. W tym przypad-
ku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu 
administracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie posta-
nowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały należy do 
sądu.
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Art. 82. 

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu 
po upływie 1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchy-
biono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, 
o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo jeżeli uchwała jest 
aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu 
upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją prze-
słanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny 
orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała 
taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej nie-
zgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia 
stosuje się odpowiednio.

Art. 83. 

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę po-
wiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa 
Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać 
radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest 
z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes 
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej wyznacza wówczas 
osobę, która do czasu wyborów nowych organów po-
wiatu pełni funkcję tych organów.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub 
ustaw dopuszcza się zarząd powiatu, wojewoda wzywa 
radę powiatu do zastosowania niezbędnych środków, 
a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – za pośred-
nictwem ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady 
Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie roz-
wiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, 
funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Preze-
sa Rady Ministrów.

Art. 84. 
1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę 

i przedłużającego się braku skuteczności w wykony-
waniu zadań publicznych przez organy powiatu, Pre-
zes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej, może zawiesić orga-
ny powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres 
do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez 
radę kolejnej kadencji.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić 
po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom po-
wiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia 
programu poprawy sytuacji.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów 
na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem mi-
nistra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań 
i kompetencji organów powiatu z dniem powołania.

Art. 85. 

1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące po-
wiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 
ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie 
art. 77b, podlegają zaskarżeniu do sądu administra-
cyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 
30 dni od dnia ich doręczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozstrzy-
gnięć dotyczących organów związków i porozumień 
powiatów.

3. Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub zwią-
zek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie 
albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do 
wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął 
uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nad-
zorcze.

3a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzor-
czego, dotyczące uchwały rady powiatu, doręczone po 
upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu 
następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru 
przewodniczącego rady.

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskar-
żaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidual-
nych sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne 
z upływem terminu do wniesienia skargi albo z dniem 
oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Art. 85a. 

1.  Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi 
wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 
194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, 
oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia 
mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, 
odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy 
o pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem 
powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jed-
nostki organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą 
lub członkiem organu zarządzającego powiatową 
osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje 
ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, 
wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia odpo-
wiedniego aktu w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego 
w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właści-
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wego do spraw administracji publicznej, wydaje zarzą-
dzenie zastępcze.

3.  Przepisy art. 85 stosuje się odpowiednio.

Art. 86. 
Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach po-
przedzających, jest wolne od opłat sądowych.

Art. 87.

1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zosta-
ły naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu 
w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, 
po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia narusze-
nia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał 
już sąd administracyjny i skargę oddalił.

3. Skargę na uchwałę, o której mowa w ust. 1, można 
wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym 
lub reprezentując grupę mieszkańców powiatu, którzy 
na to wyrażą pisemną zgodę.

4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje 
się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępo-
waniu administracyjnym.

Art. 88. 

1. Przepisy art. 87 stosuje się odpowiednio, gdy organ 
powiatu nie wykonuje czynności nakazanych prawem 
albo przez podejmowane czynności prawne lub fak-
tyczne narusza prawa osób trzecich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd admini-
stracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie 
niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt 
i ryzyko powiatu.

Art. 89. 

Przepisów tego rozdziału nie stosuje się do decyzji indywi-
dualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, 
wydawanych przez organy powiatów oraz związki powia-
tów. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór po-
zainstancyjny, a także kontrolę sprawowaną przez sąd okre-
ślają odrębne przepisy.

Art. 90. 

Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie również do 
związków i porozumień, o których mowa w ustawie.

Art. 90a.  

W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie 
stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdział 9
Miasta na prawach powiatu

Art. 91. 

Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grud-
nia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także 
miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wo-
jewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej 
odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, 
którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy do-
konywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na 
powiaty.

Art. 92. 

1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach po-
wiatu sprawuje:
1) rada miasta,

2)  prezydent miasta.
2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą za-

dania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.
3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, 

w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie 
i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru 
określa ustawa o samorządzie gminnym.

Rozdział 10
Przepis końcowy

Art. 93.

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określo-
nych w odrębnej ustawie, z wyjątkiem przepisu art. 3, który 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne

Art. 1. 

1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę 
samorządową.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to 
rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie 
terytorium.

Art. 2. 
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym 

i na własną odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.

3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Art. 3. 

1. O ustroju gminy stanowi jej statut.
2. Projekt statutu gminy powyżej 300.000 mieszkańców 

podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na 
wniosek ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej.

3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.

Art. 4. 

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich 

granice,
2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta 

i ustala jego granice,
3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich 

władz.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być 

wydane także na wniosek zainteresowanej rady gmi-
ny.

3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w spo-
sób zapewniający gminie terytorium możliwie jedno-
rodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, 

uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kultu-
rowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań 
publicznych.

4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, usta-
lenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób 
uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną 
oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 
stycznia.

Art. 4a. 

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 
ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej opinii zain-
teresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowa-
dzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, 
a w przypadku zmian granic gmin naruszających 
granice powiatów lub województw – dodatkowo opi-
nii odpowiednich rad powiatów lub sejmików woje-
wództw, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany gra-
nic gmin lub granic miasta polegającej na wyłączeniu 
obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej 
gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomoc-
niczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać 
ograniczone do:
1) mieszkańców jednostki pomocniczej gminy obję-

tych zmianą – przez odpowiednie rady gmin,
2) mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą 

granice powiatów lub województw – przez odpo-
wiednie rady powiatów lub sejmiki województw.

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 
1, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpie-
nia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za 
spełniony.

Art. 4b. 
1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 

ust. 1, na wniosek rady gminy wymaga:
1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowa-

dzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkań-

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
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cami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi 
dokumentami, mapami i informacjami potwier-
dzającymi zasadność wniosku,

2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzo-
nych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji 
z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic 
gminy naruszającej granice powiatów lub woje-
wództw – opinii odpowiednich rad powiatów lub 
sejmików województw,

3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin 
objętych wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy 
art. 4a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administra-
cji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie 
do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
postępowania przy składaniu wniosków, o których 
mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć 
do wniosku.

Art. 5. 

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołec-
twa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomoc-
niczą może być również położone na terenie gminy 
miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze 
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkań-
cami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia 
jednostki pomocniczej określa statut gminy.

4. (skreślony).

Art. 5a. 
1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 

sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowa-
dzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami 
gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkań-
cami gminy określa uchwała rady gminy.

Art. 5b. 
1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspiera-

nia i upowszechniania idei samorządowej wśród 
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród mło-
dzieży.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk 
może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 
gminy mającej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, na-
daje jej statut określający tryb wyboru jej członków 
i zasady działania.

Rozdział 2 
Zakres działania i zadania gminy

Art. 6. 

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone usta-
wami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie 
w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gmi-
ny.

Art. 7. 
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 

zadań własnych gminy. W szczególności zadania wła-
sne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-

ściami, ochrony środowiska i przyrody oraz go-
spodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organi-
zacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych insty-

tucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami,

10) kultury fi zycznej i turystyki, w tym terenów rekre-
acyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywa-

teli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciw-
powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
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15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej oraz obiektów administracyj-
nych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom 
w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania programów 
pobudzania aktywności obywatelskiej,

18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regio-

nalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają 

charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań 

własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków 
fi nansowych na ich realizację w postaci zwiększenia 
dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 
8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 8. 

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wyko-
nywania zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań 
i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz refe-
rendów.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może 
wykonywać również na podstawie porozumienia z or-
ganami tej administracji.

2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwo-
ści powiatu oraz zadania z zakresu właściwości woje-
wództwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami 
samorządu terytorialnego.

2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których 
mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd po-
wszechny.

3. Gmina otrzymuje środki fi nansowe w wysokości ko-
niecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 
1, 2 i 2a.

4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków 
fi nansowych, o których mowa w ust. 3, określają usta-
wy nakładające na gminy obowiązek wykonywania za-
dań zleconych lub zawarte porozumienia.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których 
mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysoko-
ści ustalonej dla zaległości podatkowych.

Art. 8a. 

(utracił moc).

Art. 9. 
1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć 

jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy 
z innymi podmiotami, w tym z organizacjami poza-
rządowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może pro-
wadzić działalność gospodarczą wykraczającą 
poza zadania o charakterze użyteczności publicznej 
wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej 
ustawie.

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wyko-
nywania przez gminę zadań o charakterze użyteczno-
ści publicznej, określa odrębna ustawa.

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu usta-
wy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, 
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych.

Art. 10. 

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowa-
ne w drodze współdziałania między jednostkami sa-
morządu terytorialnego.

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu tery-
torialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finanso-
wej.

Rozdział 3 
Władze gminy

Art. 11. 
1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w gło-

sowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) 
lub za pośrednictwem organów gminy.

2.  (skreślony).

Art. 11a.  

1. Organami gminy są:
1) rada gminy,

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gmi-

ny oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
określają odrębne ustawy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to 
rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.



—  438  — 

Art. 11b. 

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia 
jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje 
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania in-
formacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia 
jej komisji, a także dostępu do dokumentów wyni-
kających z wykonywania zadań publicznych, w tym 
protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady 
gminy.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich 
określa statut gminy.

Art. 12. 

Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okre-
śla odrębna ustawa.

Art. 13. 

(skreślony).

Art. 14.  
Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością gło-
sów w obecności co najmniej połowy ustawowego skła-
du rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej.

Art. 15. 

1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kon-
trolnym w gminie jest rada gminy.

2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście po-
łożonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady 
miejskiej.

Art. 16. 

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Art. 17. 
W skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkań-
ców,

2) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 miesz-
kańców,

3) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 miesz-
kańców,

4) dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 miesz-
kańców oraz po trzech na każde dalsze rozpo-
częte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak 
niż czterdziestu pięciu radnych.

Art. 18. 
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 
nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie 

o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności,

3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, 
który jest głównym księgowym budżetu – na 
wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie spra-
wozdania z wykonania budżetu oraz podejmowa-
nie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium z tego tytułu,

5)  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomoc-

niczych, zasad przekazywania im składników 
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 
środków budżetowych na realizację zadań przez 
te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków 
i opłat w granicach określonych w odrębnych 
ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarzą-
du, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczo-
ny, o ile ustawy szczególne nie stanowią 
inaczej; uchwała rady gminy jest wyma-
gana również w przypadku, gdy po umo-
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 
do czasu określenia zasad wójt może 
dokonywać tych czynności wyłącznie za 
zgodą rady gminy,

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu przez 
wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek 
i kredytów,
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d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek 
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 
przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania in-
westycji i remontów o wartości przekracza-
jącej granicę ustalaną corocznie przez radę 
gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spół-
dzielni oraz rozwiązywania i występowania 
z nich,

g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zby-
wania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przed-
siębiorstw, zakładów i innych gminnych jed-
nostek organizacyjnych oraz wyposażania 
ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek 
i poręczeń udzielanych przez wójta w roku 
budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziała-
nia z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 
odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy 
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi in-
nych państw oraz przystępowania do międzyna-
rodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i re-
gionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu 
gminy, nazw ulic i placów będących droga-
mi publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia 
pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udziela-

nia stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy.
3. (skreślony).

4. (skreślony).

Art. 18a.

1.  Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocni-
czych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyj-
ną.

2.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem rad-
nych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 
ust. 1.

3.  Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 
gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolu-
torium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium 
podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę ob-
rachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone 
przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie na-
rusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoły-
wanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut 
gminy.

Art. 19. 

1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczące-
go i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większo-
ścią głosów w obecności co najmniej połowy ustawo-
wego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie or-
ganizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad 
rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wyko-
nywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego 
i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zada-
nia przewodniczącego wykonuje wiceprzewodni-
czący najstarszy wiekiem.

3. (skreślony).
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczą-

cych następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowe-
go składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wice-
przewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie 
przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 mie-
siąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 
miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodni-
czącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznacz-
ne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upły-
wem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być 
podjęta uchwała.

Art. 20. 
1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 

przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jed-
nak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu 
sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami 
uchwał.
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1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady.

2.  Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje 
przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień 
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbior-
czych wyników wyborów do rad na obszarze całego 
kraju.

2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję 
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający 
w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów 
przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 
21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady 
gminy.

2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą 
sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów 
wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki sa-
morządu terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się od-
powiednio.

2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu 
wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy 
wiekiem radny obecny na sesji.

3.  Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego 
składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest 
zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od 
dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji po-
winien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu 
drugim.

4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie 
określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, 
z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wniosko-
dawcy.

5.  Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest 
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej 
sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do 
rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
sesji rady.

Art. 21. 

1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać sta-
łe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 
przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. (skreślony).
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan 

pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni 

niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos 
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału 
w głosowaniu.

Art. 22. 
1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gmi-

ny określa statut gminy.
2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym.

Art. 23. 

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólno-
ty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź 
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczegól-
ności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy 
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpa-
trzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wybor-
ców.

2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na za-
sadach określonych w statucie gminy.

Art. 23a. 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 
składają ślubowanie:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców.”

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczy-
taniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowia-
dają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone 
z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz 
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kaden-
cji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są 
obecni.

4.  (uchylony).

Art. 24. 

Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy 
i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do któ-
rych został wybrany lub desygnowany.

Art. 24a. 

1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pra-
cy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał man-
dat.

2.  Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jed-
nostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3. (skreślony).

4. (skreślony).



—  441  — 

Art. 24b. 

1.  Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać 
pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, 
w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kie-
rownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej 
tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania man-
datu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop 
bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bez-
płatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy 
po jego wygaśnięciu.

3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na ro-
dzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy 
zawarty na czas określony, który ustałby przed termi-
nem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się 
do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

4. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierowni-
ka lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, prze-
jętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, 
termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od 
dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa 
w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się man-
datu.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypad-
ku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwały rady 
gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, 
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, 
poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

Art. 24c. 
Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego 
do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku 
pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, 
jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący urlop 
bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy 
w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

Art. 24d.  
Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny 
uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.

Art. 24e. 
1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć 

ani otrzymywać darowizn mogących podważyć za-
ufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie 
z art. 23a ust. 1.

2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat 
w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź 
działalnością gospodarczą prowadzoną na własny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 24f. 

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej 
na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której 
radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działal-
nością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności.

1a.  Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania manda-
tu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa 
w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadze-
nia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od 
dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podsta-
wę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b 
ust. 6.

2.  Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, 
zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników 
gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 
oraz osób zarządzających i członków organów za-
rządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą 
być członkami władz zarządzających lub kontrolnych 
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych 
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębior-
ców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub 
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa 
nieważne.

3. (skreślony).
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, 

nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania mandatu 
radnego albo dniem wyboru wójta lub przed zatrud-
nieniem na stanowisku sekretarza gminy, powołaniem 
na stanowisko zastępcy wójta, skarbnika gminy, kie-
rownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby za-
rządzającej i członka organu zarządzającego gminną 
osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są 
obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego 
albo wójta czy też od dnia zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie 
niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o któ-
rej mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% 
udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego 
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-
biorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały 
lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zby-
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te przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, 
a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres 
sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu 
w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa 
głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału mająt-
ku, prawa poboru).

6. (uchylony).

Art. 24g.

 (skreślony).

Art. 24h. 
1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, 

skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyj-
nej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta 
są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem 
majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich 
majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeń-
ską wspólnością majątkową. Oświadczenie mająt-
kowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udzia-

łach i akcjach w spółkach handlowych oraz o na-
byciu od Skarbu Państwa, innej państwowej oso-
by prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, 
ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 
mienia, które podlegało zbyciu w drodze prze-
targu, a także dane o prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stano-
wisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub 
innej działalności zarobkowej lub zajęć, z poda-
niem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zło-
tych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 
10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach 
i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały 
udzielone.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa 
w nim przynależność poszczególnych składników 
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku 
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością 
majątkową.

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zezna-
nia o wysokości osiągniętego dochodu w roku podat-
kowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają 
w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady gminy,

2) wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie,
3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, 

kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba 
zarządzająca i członek organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca de-
cyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie mająt-
kowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest 
obowiązany dołączyć informację o sposobie i termi-
nie zaprzestania prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał 
mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadze-
nia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność 
prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia 
majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku 
do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem 
kadencji.

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, 
kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba za-
rządzająca i członek organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje admini-
stracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświad-
czenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania 
na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego 
oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz 
gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyj-
nej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarzą-
dzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca 
decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 
dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowa-
dzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolej-
ne oświadczenia majątkowe są składane przez nich 
co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania 
ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątko-
wym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie 
majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie 
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi 
skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składającej oświadczenie majątko-
we. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 
6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątko-
wym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 
oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie 
majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również ze-
znanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświad-
czenie.
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8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, 
jest uprawniony do porównania treści analizowanego 
oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii ze-
znania o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświad-
czeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami 
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku po-
datkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca 
oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę 
lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy 
oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kon-
troli skarbowej właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby składającej oświadczenie 
z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątko-
wego.

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadcze-
nia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek 
w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej.

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia 
majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, 
poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, 
poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz 
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, 
poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) 
dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób 
zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach 
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu 
do spraw finansów publicznych.

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych 
w terminie do dnia 30 października każdego roku 
przedstawia radzie gminy informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątko-

wego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizo-

wanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich 
opisem i wskazaniem osób, które złożyły niepra-
widłowe oświadczenia,

3) działaniach podjętych w związku z nieprawi-
dłowościami stwierdzonymi w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego 
radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątko-
wego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarb-
nika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 
administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając za-

kazy określone w odniesieniu do tych osób w przepi-
sach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, 
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. 
Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).

Art. 24i.  

1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są 
jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszka-
nia składającego oświadczenie oraz o miejscu położe-
nia nieruchomości.

2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują 
wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im zło-
żono.

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątko-
wych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Art. 24j.  
1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarb-

nik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, 
osoba zarządzająca i członek organu zarządzające-
go gminną osobą prawną oraz osoba wydająca de-
cyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 
do złożenia oświadczenia o działalności gospodar-
czej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, 
zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta 
wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba 
obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję 
lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do 
złożenia oświadczenia o umowach cywilnopraw-
nych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, 
zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte 
zostały z organami gminy, jednostkami organizacyj-
nymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie 
dotyczą stosunków prawnych wynikających z ko-
rzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze 
stosunków prawnych powstałych na warunkach po-
wszechnie obowiązujących.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstęp-
ny, zstępny lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji 
lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie 
danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki sa-
morządu terytorialnego, związku jednostek samorządu 
terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub 
wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie 
w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% 
udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu tery-
torialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformo-
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wania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie 
majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy 
również przypadku zmiany stanowiska przez małżon-
ka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnio-
nych w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierw-
szym.

3. (utracił moc).
4. Do składania oświadczeń, o których mowa 

w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 24h 
ust. 3.

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz infor-
macji, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 24h ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się ich 
właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one 
analizie przez urząd skarbowy.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informa-
cja, o której mowa w ust. 2, podlegają ujawnieniu na 
zasadach określonych w art. 24i, z tym że ujawnieniu 
nie podlegają informacje dotyczące adresów zamiesz-
kania osób je składających oraz osób, których one do-
tyczą.

Art. 24k.  
1.  Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie 

określonym w art. 24h ust. 4 i 5, oświadczeń, o których 
mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o której mowa 
w art. 24j ust. 2, w terminie określonym w art. 24j ust. 3 
przez:
1) radnego – powoduje utratę diety do czasu złoże-

nia oświadczenia lub informacji,
2) wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarb-

nika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej 
gminy, osobę zarządzającą i członka organu za-
rządzającego gminną osobą prawną oraz osobę 
wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta 
– powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od 
dnia, w którym powinny być złożone oświadcze-
nie lub informacja, do dnia złożenia oświadczenia 
lub informacji.

2.  Jeżeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie złożą 
w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy 
odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 
30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia 
oświadczenia.

3.  Jeżeli zastępca wójta, kierownik jednostki organiza-
cyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba 
wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie 
złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właści-
wy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę 
o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym 
upłynął termin do złożenia oświadczenia.

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie okre-
ślonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 24l.  
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu 
majątkowym, oświadczeniach, o których mowa w art. 24j 
ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 24j ust. 2, powo-
duje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego.

Art. 24m.  
1. Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gmi-

ny, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba 
zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje admini-
stracyjne w imieniu wójta w trakcie pełnienia funkcji 
lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po za-
kończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie 
mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakte-
rze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysoko-
ści niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu 
lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział 
w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych 
jego dotyczących mieli bezpośredni wpływ na jego treść.

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, 
w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośred-

nio większość głosów w jego organach, także na 
podstawie porozumień z innymi wspólnikami i ak-
cjonariuszami,

2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania 
albo odwoływania większości członków organów 
zarządzających podmiotu zależnego,

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsię-
biorcy jest jednocześnie członkami zarządu albo 
osobami pełniącymi funkcje kierownicze w pod-
miocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosun-
ku zależności.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia 
przedmiotu lub usługi dostępnych w ramach publicznej 
oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo 
wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyj-
nych oraz nagród przyznawanych w konkursach na 
działalność artystyczną.

Art. 25. 
1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta 

z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych.
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2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. 
Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego sto-
sunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez 
radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pra-
cy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału 
w pracach organów gminy.

4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu 
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbo-
wych.

5. (skreślony).
6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może 

przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrot-
ności kwoty bazowej określonej w ustawie budże-
towej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. 
Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924
i Nr 100, poz. 1080).

7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 
maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu 
w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców 
gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza 
maksymalną wysokość diet w gminach o największej 
liczbie mieszkańców.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bie-
rze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

9. (skreślony).
10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służ-
bowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu 
rzeczywiście poniesionych wydatków związanych 
z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokony-
wania rozliczeń.

Art. 25a.  
Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani 
w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Art. 25b. 
Mandatu radnego gminy nie można łączyć z:

1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewoje-

wody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorzą-

du terytorialnego.

Art. 26. 

1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia 

kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy 
i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

2a. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może 
być osoba, która nie jest obywatelem polskim.

3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, 
w której siedziba władz znajduje się w mieście położo-
nym na terytorium tej gminy.

4. W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem 
wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to rów-
nież miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-
zarządzającym.

5. (skreślony).

Art. 26a.  
1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwo-

łuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich 
liczbę.

2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
1) jeden w gminach do 20.000 mieszkańców,
2) dwóch w gminach do 100.000 mieszkańców,
3) trzech w gminach do 200.000 mieszkańców,
4) czterech w gminach powyżej 200.000 mieszkań-

ców.
3. W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego za-

stępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu, o któ-
rym mowa w ust. 1, wójt wskazuje imiennie pierwszego 
i kolejnych zastępców.

Art. 27.  
Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wój-
tem lub zastępcą wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rządowej,

4) mandatem posła lub senatora.

Art. 28.  
Do wójta i jego zastępców stosuje się odpowiednio przepis 
art. 24e ust. 1.

Art. 28a.  

1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi 
absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia 
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wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed za-
kończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem 
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie 
odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje 
się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a 
ust. 3.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podej-
muje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady gminy.

3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadze-
niu referendum w sprawie odwołania wójta z przy-
czyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absoluto-
rium.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, rada 
gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obra-
chunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzie-
leniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień 
wójta.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podej-
muje bezwzględną wiekszością głosów ustawowego 
składu rady, w głosowaniu imiennym.

Art. 28b.  
1. Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru 

wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakoń-
czeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przepro-
wadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta 
z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolu-
torium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawo-
wego składu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga for-
my pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania 
oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewi-
zyjną.

3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie odwołania wójta na sesji zwoła-
nej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złoże-
nia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podej-
muje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego 
składu rady, w głosowaniu imiennym.

Art. 28c.  
Jeżeli zgłoszony w trybie art. 28b wniosek o podjęcie 
uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie od-
wołania wójta nie uzyskał wymaganej większości gło-
sów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie 
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzednie-
go głosowania.

Art. 28d.  
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upły-

wem kadencji, przeprowadza się wybory przedtermi-
nowe na zasadach określonych w ustawie o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
oraz w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw.

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów 
przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 mie-
sięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów 
przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, 
jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuż-
szym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakoń-
czeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia 
podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wybo-
rów.

Art. 28e.  
Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest 
równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastęp-
ców.

Art. 28f.  
W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem 
kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Pre-
zesa Rady Ministrów.

Art. 28g.  
1. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywa-

niu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną 
z następujących okoliczności:
1) tymczasowym aresztowaniem,
2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymie-

rzonej za przestępstwo nieumyślne,
3) odbywaniem kary aresztu,
4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwają-

cej powyżej 30 dni
– jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, 
a w gminach, w których powołano więcej niż jednego 
zastępcę – pierwszy zastępca.

2. Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastęp-
cy w trybie określonym w art. 26a, to w przypadku prze-
mijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompe-
tencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, 
o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta 
przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h.

3. W przypadku przemijającej przeszkody w wyko-
nywaniu zadań i kompetencji przez zastępcę albo 
pierwszego zastępcę, spowodowanej przez jedną 
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z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania 
i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa 
w art. 28h.

4. Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1, są odpowiednio:
1) zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa 

w art. 261 § 3 Kodeksu postępowania karnego – 
w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 
pkt 1,

2) wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia 
wolności albo aresztu – w przypadku okoliczno-
ści, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,

3) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 267) – w przypadku oko-
liczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

5. Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sąd przesyła 
przewodniczącemu rady.

6. Zastępca, pierwszy zastępca albo osoba, o której 
mowa w art. 28h, wykonuje zadania i kompetencje 
wójta:
1) od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia – w przy-

padku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2) od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się 

w zakładzie karnym do dnia zwolnienia – w przy-
padku okoliczności, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 i 3,

3) w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekar-
skim – w przypadku okoliczności, o której mowa 
w ust. 1 pkt 4

– jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu 
wójta.

7. W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa 
w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje 
wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:
1) przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastęp-

cę albo pierwszego zastępcę albo
2) konieczności wyznaczenia osoby, o której 

mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 2, 
albo

3) konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa 
w art. 28 h – w związku z przepisem ust. 3.

Art. 28h.  
W przypadkach, o których mowa w art. 28g ust. 2 i 3, 
Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody prze-
kazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra wła-
ściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza 

osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompe-
tencji wójta.

Art. 29.  
1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do 

czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego 
wójta.

2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje 
obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo 
powołanego zastępcę wójta.

Art. 29a.  
1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą 

złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej 
treści:
„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) 
gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawo-
wać będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy (miasta).” Ślubowanie może być 
złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

2. W celu złożenia przez wójta ślubowania przewodni-
czący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający 
w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów 
wójta. Przepisy art. 20 ust. 2a i 2b stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 30.  
1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy 

określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych,

6) (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wy-

łącznie radzie gminy.

Art. 31.  

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje 
ją na zewnątrz.

Art. 31a.  
Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią 
oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowo-
dziowy.
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Art. 31b.  
1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośrednie-

go niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, 
wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpo-
średnio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
wójt działa na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.

Art. 32.  
(skreślony).

Art. 33. 

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy 

określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta 
w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw 

gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzo-
wi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchni-
ka służbowego w stosunku do pracowników urzędu 
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyj-
nych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa 
odrębna ustawa.

Art. 34. 

(skreślony).

Art. 35. 

1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej 
określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższe-
go rzędu w ramach jednostki pomocniczej.

3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomoc-

niczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomoc-

niczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez 

gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gmi-

ny nad działalnością organów jednostki pomocni-
czej.

Art. 36. 
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie 

wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa 
wspomaga rada sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani 
są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowa-
nia.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funk-
cjonariuszom publicznym.

Art. 37. 

1. Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest 
rada o liczbie członków ustalonej według art. 17, nie 
więcej jednak niż 21.

2.  Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest za-
rząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem 
uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców. 
Ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla; art. 36 ust. 2 
stosuje się odpowiednio.

Art. 37a. 
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy 
na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa 
udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest 
każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich 
samych zasadach jak radnych, przewodniczącego orga-
nu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady 
gminy.

Art. 37b. 

1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich prze-
wodniczącemu organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosz-
tów podróży służbowej.

2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich człon-
kom organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, 
będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży 
służbowej.

Art. 38. 

Odrębności ustroju gmin, które wykonują zadania o szcze-
gólnym charakterze, określają właściwe ustawy. Dotyczy to 
w szczególności gmin uzdrowiskowych.
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Art. 39. 

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczegól-
ne nie stanowią inaczej.

2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych 
pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji ad-
ministracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu 
wójta.

3. (skreślony).
4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ad-

ministracji publicznej rada gminy może upoważnić 
również organ wykonawczy jednostki pomocniczej 
oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa 
w art. 9 ust. 1.

5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym 
mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego 
kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej.

Art. 39a. 

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala 
instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków mię-
dzygminnych.

Rozdział 4 
Akty prawa miejscowego 

stanowionego przez gminę

Art. 40. 

1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przy-
sługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy.

2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy 
mogą wydawać akty prawa miejscowego w za-
kresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek po-

mocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach 

lub innych przepisach powszechnie obowiązujących 
rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, je-
żeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 
obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju 
i bezpieczeństwa publicznego.

4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą 
przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymie-
rzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie 
o wykroczeniach.

Art. 41. 
1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w for-

mie uchwały.
2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy po-

rządkowe może wydać wójt, w formie zarządze-
nia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega za-
twierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci 
ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie-
przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji 
rady.

4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub od-
mowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa 
termin utraty jego mocy obowiązującej.

5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości 
wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w któ-
rym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowie-
niu.

Art. 42. 

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa 
ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Rozdział 5 

Mienie komunalne

Art. 43. 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątko-
we należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz 
mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsię-
biorstw.

Art. 44. 
Nabycie mienia komunalnego następuje:

1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym,

2) przez przekazanie gminie mienia w związku 
z utworzeniem lub zmianą granic gminy w try-
bie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mie-
nia następuje w drodze porozumienia zaintere-
sowanych gmin, a w razie braku porozumienia 
– decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na 
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wniosek ministra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej,

3) w wyniku przekazania przez administrację rządo-
wą na zasadach określonych przez Radę Mini-
strów w drodze rozporządzenia,

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
5) przez inne czynności prawne,
6) w innych przypadkach określonych odrębnymi 

przepisami.

Art. 45. 

1. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują 
o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników 
majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych 
w odrębnych przepisach prawa.

2. (skreślony).

Art. 46. 
1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarzą-

du mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający 
na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta sa-
modzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta 
osobą.

2. (skreślony).
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powsta-

nie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności po-
trzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego 
księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważ-
nionej.

4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), któ-
ry odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na 
pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając 
o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachun-
kową.

Art. 47.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy niepo-
siadających osobowości prawnej działają jednooso-
bowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez wójta.

2. (skreślony).

Art. 48. 
1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia 

komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego 
źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala 
również zakres czynności dokonywanych samodziel-
nie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługu-
jącego jej mienia.

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostki 
niższego rzędu, o której mowa w art. 35 ust. 2.

2. Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych 
praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody ze-
brania wiejskiego.

3. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom 
wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rze-
czowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, 
pozostają nienaruszone.

4. Do mienia gminnego mają zastosowanie, z zastrze-
żeniem ust. 3, przepisy dotyczące mienia komunal-
nego.

Art. 49. 
1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania 

innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą od-
powiedzialności za zobowiązania gminy.

2. W przypadku zniesienia lub podziału gminy odpowie-
dzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie gmi-
ny, które przejęły jej mienie.

Art. 50. 
Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mie-
niem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności 
przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego 
mienia i jego ochrona.

Rozdział 6 
Gminna gospodarka fi nansowa

Art. 51. 

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę fi nansową 
na podstawie uchwały budżetowej gminy.

2. (uchylony).
3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocni-

czej do prowadzenia gospodarki fi nansowej w ramach 
budżetu gminy.

Art. 52.

(uchylony).

Art. 53. 

(uchylony).

Art. 54.  

1. Dochody gminy są określone w odrębnych usta-
wach.
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2. Dochodami gminy mogą być także wpływy z samo-
opodatkowania mieszkańców.

Art. 55.

(uchylony).

Art. 56.

(skreślony).

Art. 57.

(uchylony).

Art. 58.  

1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zo-
bowiązań fi nansowych wskazują źródła, z których zo-
bowiązania te zostaną pokryte.

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

Art. 59. 
1. Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielo-

na od kasowego jej wykonania.

2. (skreślony).

Art. 60. 

1.  Za prawidłową gospodarkę fi nansową gminy odpowia-
da wójt.

2. Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie 

w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wy-
datków, w ramach upoważnień udzielonych przez 
radę gminy,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach 
upoważnień udzielonych przez radę gminy,

3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gmi-

ny,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypad-

kach określonych ustawą.

Art. 61. 
1. Gospodarka fi nansowa gminy jest jawna.
2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i spra-

wozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla 
aktów prawa miejscowego.

3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach pro-
jektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i go-
spodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżeto-
wych.

Art. 62. 

1. Kontrolę gospodarki fi nansowej gmin i związków spra-
wują regionalne izby obrachunkowe.

2. (skreślony).

Art. 63.

(uchylony).

Rozdział 7 
Związki i porozumienia międzygminne

Art. 64. 
1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych 

gminy mogą tworzyć związki międzygminne.
2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainte-

resowanych gmin.
3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku 

międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań 
przekazanych związkowi, przechodzą na związek 
z dniem ogłoszenia statutu związku.

4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony 
tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku 
i tryb zatwierdzenia jego statutu.

5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowied-
nio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.

Art. 65. 
1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu wła-

snym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek posiada osobowość prawną.

Art. 66. 

Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do 
związku.

Art. 67. 

1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu 
przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu rady gminy.

2. Statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku,
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2) uczestników i czas trwania związku,
3) zadania związku,
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działa-

nia,
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związ-

ku,
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, 

zyskach i pokrywania strat związku,
7) zasady przystępowania i występowania członków 

oraz zasady rozliczeń majątkowych,
8) zasady likwidacji związku,

9) inne zasady określające współdziałanie.
3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla 

jego ustanowienia.

Art. 68. 
1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw 

administracji publicznej.
2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowa-

niu, z dniem ogłoszenia statutu.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadze-
nia rejestru związków międzygminnych oraz ogłasza-
nia statutów związków, uwzględniając dokumentację 
niezbędną do wpisania związku do rejestru, dane pod-
legające wpisaniu oraz sposób dokonywania zmian 
wpisów w rejestrze.

Art. 69. 

1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest 
zgromadzenie związku, zwane dalej zgromadze-
niem.

2. W zakresie zadań zleconych związkowi zgroma-
dzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie 
gminy.

3. Do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące rady gminy.

Art. 70. 
1. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczest-

niczących w związku.
2. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć repre-

zentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta 
albo radnemu.

3. Statut może przyznawać określonym gminom wię-
cej niż jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych 
przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gmi-
ny.

Art. 71. 

Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną 
większością głosów statutowej liczby członków zgromadze-
nia.

Art. 72. 

1. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprze-
ciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 
7 dni od dnia jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały 
i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej 
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do związków 
międzygminnych utworzonych na podstawie art. 64 
ust. 4.

Art. 73. 

1. Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez 

zgromadzenie spośród jego członków.
3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór 

członków zarządu spoza członków zgromadzenia 
w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu 
związku.

4. (skreślony).

5. (skreślony).

Art. 73a. 

1. Do gospodarki fi nansowej związku międzygminnego 
stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce fi nan-
sowej gmin.

2. Plan fi nansowy związku uchwala zgromadzenie związ-
ku.

Art. 74. 

1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne 
w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez 
nie zadań publicznych.

2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte poro-
zumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych 
gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy 
te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powie-
rzonego zadania.

Art. 75. 

(skreślony).
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Rozdział 8 
(skreślony).

Rozdział 9 
Stowarzyszenia gmin

Art. 84. 

1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz 
obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć sto-
warzyszenia, w tym również z powiatami i wojewódz-
twami.

2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia 
określa jego statut.

3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio prze-
pisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia 
stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 zało-
życieli.

Art. 84a. 

Zasady przystępowania gminy do międzynarodowych zrze-
szeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odręb-
ne przepisy.

Rozdział 10 
Nadzór nad działalnością gminną

Art. 85. 
Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 86. 

Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, 
a w zakresie spraw fi nansowych – regionalna izba obra-
chunkowa.

Art. 87. 

Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko 
w przypadkach określonych ustawami.

Art. 88. 

Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, 
dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbęd-
nych do wykonywania przysługujących im uprawnień nad-
zorczych.

Art. 89. 

1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia or-
ganu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub 
zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska 
przez ten organ powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzy-
gnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli 
zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wyma-
gane jest od organu stanowiącego jednostki samorzą-
du terytorialnego.

2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, nie 
zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uwa-
ża się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez 
gminę, z upływem terminu określonego w ust. 1 
lub 1a.

3. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez 
organy gminy rozstrzygnięć innych organów przepisy 
ust. 1, 1a i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 90.  

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewo-
dzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich 
podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządko-
we wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustano-
wienia.

2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunko-
wej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę 
budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz 
inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta ob-
jęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachun-
kowej.

Art. 91. 

1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne 
z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub 
zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nad-
zoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dorę-
czenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym 
w art. 90.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia 
albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich 
wykonanie.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarzą-
dzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do 
sądu administracyjnego.

3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasad-
nienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopusz-
czalności wniesienia skargi do sądu administracyjne-
go.
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4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ 
nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarzą-
dzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub 
zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.

5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się odpowiednio.

Art. 92.  
1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwa-

ły lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wyko-
nanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nad-
zorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały lub zarzą-
dzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do 
sądu administracyjnego.

Art. 92a. 

W przypadku złożenia przez organ gminy skargi na rozstrzy-
gnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę 
nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do 
sądu.

Art. 93.  

1. Po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 or-
gan nadzoru nie może we własnym zakresie stwier-
dzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu 
gminy. W tym przypadku organ nadzoru może za-
skarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu admini-
stracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie posta-
nowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały lub zarzą-
dzenia należy do sądu.

Art. 94.  

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządze-
nia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich 
podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedło-
żenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym 
w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miej-
scowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub za-
rządzenia z powodu upływu terminu określonego 
w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważ-
ności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodno-
ści z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc 
prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności 
z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego co do skutków takiego orzeczenia sto-
suje się odpowiednio.

Art. 95. 

(skreślony).

Art. 96.  

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę 
gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Preze-
sa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać 
radę gminy. W przypadku rozwiązania rady gminy Pre-
zes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, 
która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub 
ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do 
zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odno-
si skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady 
Ministrów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania 
wójta Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra wła-
ściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza 
osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funk-
cję.

Art. 97. 

1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę 
i przedłużającego się braku skuteczności w wykony-
waniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes 
Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej, może zawiesić organy 
gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 
dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru rady oraz 
wójta na kolejną kadencję.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastą-
pić po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom 
gminy i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia 
programu poprawy sytuacji gminy.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek wojewody, zgłoszony za pośred-
nictwem ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań 
i kompetencji organów gminy z dniem powołania.

Art. 98. 

1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gmi-
ny, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 
ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie 
art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyj-
nego z powodu niezgodności z prawem w terminie 
30 dni od dnia ich doręczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozstrzy-
gnięć dotyczących organów związków i porozumień 
międzygminnych.
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3. Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek 
międzygminny, których interes prawny, uprawnienie 
albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do 
wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, 
który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego do-
tyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

3a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzor-
czego, dotyczące uchwały rady gminy, doręczone po 
upływie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy 
następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru 
przewodniczącego rady.

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o za-
skarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w in-
dywidualnych sprawach z zakresu administracji pu-
blicznej.

5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne 
z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą 
oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Art. 98a. 
1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wy-

nikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 
ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, 
poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicz-
ne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnię-
cia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, 
wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska 
albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, 
sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem 
jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą 
lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą 
prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze sta-
nowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda 
wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu 
w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego 
w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właści-
wego do spraw administracji publicznej, wydaje zarzą-
dzenie zastępcze.

3. Przepisy art. 98 stosuje się odpowiednio.

Art. 99. 

1. (skreślony).
1a. Przepisy o nadzorze nad gminami stosuje się od-

powiednio do związków i porozumień międzygmin-
nych.

2. W sprawach związków i porozumień międzygminnych, 
wykraczających poza granice województwa, orga-
ny nadzorcze działają w zakresie swojej właściwości 
miejscowej i za pośrednictwem organów nadzorczych 
właściwych ze względu na siedzibę władz związku lub 
porozumienia, chyba że statut związku lub porozumie-
nie przekazuje uprawnienia nadzorcze Prezesowi Rady 
Ministrów.

Art. 100. 

Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach po-
przedzających, jest wolne od opłat sądowych.

Art. 101. 

1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 
naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez 
organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicz-
nej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 
naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administra-
cyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał 
już sąd administracyjny i skargę oddalił.

2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których 
mowa w ust. 1, można wnieść do sądu admini-
stracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując 
grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą 
pisemną zgodę.

3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje 
się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępo-
waniu administracyjnym.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się od-
powiednio art. 94.

Art. 101a. 

1. Przepisy art. 101 stosuje się odpowiednio, gdy organ  
gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem 
albo przez podejmowane czynności prawne lub fak-
tyczne narusza prawa osób trzecich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd admini-
stracyjny może nakazać organowi nadzoru wykonanie 
niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt 
i ryzyko gminy.

Art. 102. 

Przepisów rozdziału niniejszego nie stosuje się do decy-
zji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji 
publicznej, wydawanych przez organy gmin, ich związ-
ków lub samorządowe kolegia odwoławcze. Kontrolę 
instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny 
i kontrolę sprawowaną przez sąd określają przepisy od-
rębne.
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Art. 102a.  

W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie 
stosuje się przepisów art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdział 11 
Przepis końcowy

Art. 103. 

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określo-
nych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o samorzą-
dzie terytorialnym, z wyjątkiem art. 5 ust. 4 i art. 17, które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.  
Ustawa określa sposób przygotowania i realizacji Narodo-
wego Planu Rozwoju 2004-2006, w tym:

1) zasady koordynacji i współdziałania organów 
administracji rządowej, organów administracji 
samorządowej i partnerów społecznych i gospo-
darczych;

2) zasady współdziałania z instytucjami Wspólnot 
Europejskich oraz organizacjami międzynarodo-
wymi;

3) instrumenty fi nansowe;
4) system instytucjonalny;
5) system programowania, monitorowania, spra-

wozdawczości, oceny i kontroli.

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) benefi cjent – osobę fi zyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą oso-
bowości prawnej, korzystające z publicznych 
środków wspólnotowych i publicznych środków 
krajowych na podstawie umowy o dofi nansowa-
nie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 
ust. 7;

2) instytucja płatnicza – ministra właściwego do 
spraw fi nansów publicznych;

3) instytucja pośrednicząca – instytucję, do której 
instytucja zarządzająca deleguje część funkcji 
związanych z zarządzaniem, kontrolą i monito-
rowaniem programu operacyjnego albo strategii 
wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą 
się do priorytetu operacyjnego, działania albo 
projektu;

4) instytucja wdrażająca – podmiot publiczny lub 
prywatny, odpowiedzialny za realizację działania 
w ramach programu operacyjnego na podstawie 
umowy z instytucją zarządzającą;

4a)  instytucja właściwa do spraw prowadzenia kon-
troli wyrywkowej – Generalnego Inspektora Kon-
troli Skarbowej;

4b) instytucja właściwa do spraw wystawienia dekla-
racji zamknięcia pomocy – Generalnego Inspek-
tora Kontroli Skarbowej;

5) instytucja zarządzająca – właściwego ministra 
odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację 
programu operacyjnego albo za przygotowanie 
i nadzorowanie realizacji strategii wykorzystania 
Funduszu Spójności, o których mowa w roz-
porządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 
21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy 
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. 
Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 
oraz L 158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31) oraz 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 
16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz Spój-
ności (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994, L 161 
z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9);

5a) Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty – ministra właściwego do spraw roz-
woju regionalnego;

6) monitorowanie – proces systematycznego gro-
madzenia i analizowania informacji dotyczących 
realizacji projektów, programów operacyjnych, 
strategii wykorzystania Funduszu Spójności i Na-
rodowego Planu Rozwoju oraz Podstaw Wsparcia 
Wspólnoty;

7) okres programowania – wieloletni okres planowa-
nia budżetów Wspólnot Europejskich;

8) partnerzy społeczni i gospodarczy – organiza-
cje przedsiębiorców i pracodawców, związki 
zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje 
pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozu-
mieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paździer-
nika 2004 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 
oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, 
poz. 1484), których działalność obejmuje za-
gadnienia związane z Narodowym Planem 

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.)
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Rozwoju oraz programami operacyjnymi i stra-
tegią wykorzystania Funduszu Spójności;

9) projekt – przedsięwzięcie realizowane w ra-
mach działania, będące przedmiotem umowy 
o dofinansowanie projektu między benefi-
cjentem a instytucją zarządzającą, instytucją 
wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji 
zarządzającej instytucją pośredniczącą, albo 
decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, lub 
współfinansowane ze środków pochodzących 
z Funduszu Spójności;

10) publiczne środki krajowe – środki fi nansowe po-
chodzące z budżetu państwa oraz państwowych 
funduszy celowych, środki budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, środki innych jedno-
stek sektora fi nansów publicznych, a także inne 
środki jednostek oraz form organizacyjno-praw-
nych sektora fi nansów publicznych;

11) publiczne środki wspólnotowe – środki finan-
sowe pochodzące z budżetu Wspólnot Euro-
pejskich, a w szczególności z funduszy struk-
turalnych, o których mowa w przepisach Unii 
Europejskiej w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylają-
cych niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu 
w sprawie Instrumentu Finansowego Wspiera-
nia Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustana-
wiającym Fundusz Spójności, ujęte w załącz-
niku do ustawy budżetowej, służące realizacji 
Narodowego Planu Rozwoju;

12) regionalny program operacyjny – dokument 
służący realizacji Narodowego Planu Rozwoju, 
składający się ze spójnego zestawienia priory-
tetów operacyjnych i działań, odnoszący się do 
województwa albo województw, przygotowany 
przez zarząd województwa albo zarządy woje-
wództw działające w porozumieniu, albo przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego;

13) sektorowy program operacyjny – dokument słu-
żący realizacji Narodowego Planu Rozwoju, skła-
dający się ze spójnego zestawienia priorytetów 
operacyjnych i działań, odnoszący się do sektora 
gospodarki, przygotowany przez właściwego mi-
nistra;

14) strategia wykorzystania Funduszu Spójności – 
dokument określający kierunki wydatkowania 
środków z Funduszu Spójności, uzgodniony 
z Komisją Europejską, przygotowany przez mini-
stra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

15) system realizacji – zasady i procedury obowią-
zujące instytucje uczestniczące we wdrażaniu 
Narodowego Planu Rozwoju, programów opera-
cyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spój-
ności, obejmujące monitorowanie, sprawozdaw-
czość, kontrolę i ocenę;

16) wkład własny – określoną w umowie o dofi nanso-
wanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 
11 ust. 7, część nakładów ponoszonych przez 
benefi cjenta na jego realizację, niepodlegającą 
zwrotowi;

17) wspieranie rozwoju regionalnego – zespół działań 
Rady Ministrów na rzecz trwałego i zrównoważo-
nego rozwoju województw, oparty na jednolitych 
zasadach dostępu województw do publicznych 
środków krajowych i publicznych środków wspól-
notowych, których przeznaczenie określają prio-
rytety rozwoju regionalnego ustalone w Narodo-
wej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Art. 3. 
1. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, zwany dalej „Pla-

nem”, jest dokumentem określającym cele rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju, w tym wspierane 
cele rozwoju regionalnego, oraz sposoby ich osiągania 
w okresie zgodnym z okresem programowania obej-
mującym lata 2004-2006.

2. W odniesieniu do specyfi cznych problemów rozwo-
jowych o charakterze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym, cele szczegółowe Planu mogą być 
realizowane na wyodrębnionym obszarze określonym 
w programach, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, 
współfi nansowanych z publicznych środków wspólno-
towych, oraz w art. 8 ust. 1, fi nansowanych z publicz-
nych środków krajowych.

Art. 4. 

1. Plan określa:
1)  (uchylony);
2) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, 

w tym zróżnicowań regionalnych;
3) cel główny i cele szczegółowe rozwoju społecz-

no-gospodarczego kraju;
4) kierunki rozwoju, w ramach których określa się 

programy i strategię wykorzystania Funduszu 
Spójności, o których mowa w art. 8;

5) szacunkowy plan fi nansowy, w tym wieloletnie 
limity zobowiązań i wieloletnie limity wydatków, 
o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w kolejnych 
latach realizacji Planu, uwzględniający publiczne 
środki krajowe, publiczne środki wspólnotowe 
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oraz środki prywatne, w tym wkład międzynaro-
dowych instytucji fi nansowych;

6) wieloletnie limity środków fi nansowych przezna-
czonych na realizację kontraktów wojewódzkich, 
o których mowa w art. 32 ust. 1;

7) kryteria wyboru benefi cjentów, którzy mogą uzy-
skać dofi nansowanie wkładu własnego, o którym 
mowa w art. 30 ust. 1, uwzględniające możliwości 
wyrównywania poziomu rozwoju społeczno-go-
spodarczego i zapewnienia spójności terytorialnej;

8) system zarządzania i realizacji Planu, z określe-
niem listy organów i instytucji, o których mowa 
w rozdziale 3.

2. Do Planu załącza się prognozę oddziaływania Planu na 
środowisko, ocenę przewidywanego efektu makroeko-
nomicznego realizacji Planu, ocenę przewidywanego 
wpływu Planu na rynek pracy oraz ocenę przewidywa-
nego wpływu Planu na konkurencyjność gospodarki, 
w tym innowacyjność przedsiębiorstw.

Rozdział 2
Przygotowanie Narodowego Planu Rozwoju

Art. 5. 

Przy opracowywaniu Planu uwzględnia się cele zawarte w:
1) narodowej strategii rozwoju regionalnego;
2) strategiach sektorowych;
3) strategiach rozwoju województw;
4) programach wieloletnich, o których mowa 

w art. 99 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 104, poz. 708);

5) koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju;

6) założeniach polityki naukowej i naukowo-tech-
nicznej państwa oraz założeniach polityki inno-
wacyjnej państwa.

Art. 6. 

1. Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju jest 
dokumentem planistycznym określającym cele i kie-
runki rozwoju regionalnego państwa na okres 25 lat.

2.  (uchylony).

Art. 7. 

1. Narodowa strategia rozwoju regionalnego jest średnio-
okresowym dokumentem planistycznym określającym 

uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju 
regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki 
sektorowej w województwach.

2. Narodowa strategia rozwoju regionalnego obejmuje 
okres zgodny z okresem programowania.

3. Narodowa strategia rozwoju regionalnego określa:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej woje-

wództw;
2) priorytety operacyjne rozwoju regionalnego;
3) okres obowiązywania strategii;
4) szacunkowe wydatki z publicznych środków kra-

jowych, publicznych środków wspólnotowych 
i środków prywatnych;

5) system realizacji polityki regionalnej.
4. Narodowa strategia rozwoju regionalnego uwzględnia 

ustalenia zawarte w:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju;
2) długofalowej strategii rozwoju regionalnego kra-

ju;
3) strategiach rozwoju województw;
4) planach zagospodarowania przestrzennego wo-

jewództw;
5) programach rządowych;
6) innych programach dotyczących spójności spo-

łeczno-gospodarczej.

Art. 8. 

1. W celu realizacji Planu tworzy się:
1) sektorowe programy operacyjne;
2) regionalne programy operacyjne;
3) inne programy operacyjne;

4) strategię wykorzystania Funduszu Spójności.
2. Programy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są fi-

nansowane z publicznych środków krajowych lub 
współfinansowane z publicznych środków wspólno-
towych.

3. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności jest 
współfi nansowana z publicznych środków wspólnoto-
wych.

4. Programy i strategia wykorzystania Funduszu Spójno-
ści, o których mowa w ust. 1, mogą być również współ-
fi nansowane ze środków prywatnych.

Art. 9. 

Programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, fi nan-
sowane z publicznych środków krajowych, obejmują okres 
realizacji Planu i zawierają:
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1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej 
sektora bądź województwa, którego dotyczą, 
z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych;

2) cel główny i cele szczegółowe zgodne z celami 
określonymi w Planie;

3) priorytety operacyjne i działania;
4) szacunkowy plan fi nansowy w podziale na priory-

tety operacyjne;

5) system realizacji.

Art. 10. 

1. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności obejmuje 
okres realizacji Planu i zawiera:
1) diagnozę sytuacji dziedzin, których strategia do-

tyczy;
2) cel główny i cele szczegółowe;
3) szacunkowy plan fi nansowy uwzględniający pu-

bliczne środki krajowe i publiczne środki wspól-
notowe oraz środki prywatne, w tym wkład mię-
dzynarodowych instytucji fi nansowych;

4) szczegółowe rozwiązania dotyczące jej realizacji;

5) prognozę jej oddziaływania na środowisko.
2. Cel główny i cele szczegółowe strategii wykorzystania 

Funduszu Spójności są zgodne z celami określonymi 
w Planie.

3. Do strategii wykorzystania Funduszu Spójności do-
łącza się wstępną listę projektów przewidzianych do 
fi nansowania w jej ramach.

Art. 11. 

1. Właściwy minister albo zarząd województwa, dla 
programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, 
przygotowują, po zasięgnięciu opinii ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju regionalnego, uzupełnie-
nie programu uszczegółowiające system realizacji 
programu.

2. Uzupełnienie programu, dla programów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, fi nansowanych z pu-
blicznych środków krajowych zawiera:
1) listę i opis działań;
2) wstępną ocenę działań wykazującą ich spójność 

z celami priorytetów operacyjnych;
3) wskaźniki monitorowania odnoszące się do pro-

gramu, priorytetów operacyjnych i działań;
4) rodzaje potencjalnych benefi cjentów;
5) szacunkowy plan fi nansowy odnoszący się do 

programu, priorytetów operacyjnych i działań;
6) szczegółowe zasady udzielania dofi nansowania 

i jego maksymalną wysokość w ramach działań.

3. Właściwy minister albo zarząd województwa załącza, 
do uzupełnienia programu:
1) zasady kwalifi kacji wydatków, określane w od-

niesieniu do terminów ich ponoszenia, podmiotu, 
który je ponosi, oraz kategorii wydatków związa-
nych z realizacją projektu;

2) zasady wyboru projektów w ramach działań, 
uwzględniające skalę i trwałość korzyści spo-
łecznych, gospodarczych i przestrzennych 
oraz efektywność wykorzystania środków fi-
nansowych.

4. Właściwi ministrowie oraz zarządy województw przed-
kładają uzupełnienia programów do zatwierdzenia 
przez właściwy komitet monitorujący program, o któ-
rym mowa w art. 42.

5. Uzupełnienie programu jest przyjmowane w drodze 
rozporządzenia właściwego ministra albo w drodze 
uchwały zarządu województwa.

6. Na podstawie uzupełnienia programu dokonuje się 
wyboru projektów i zawiera umowy o dofi nansowanie 
projektów z benefi cjentami przez instytucję zarządza-
jącą, instytucję wdrażającą lub działającą w imieniu 
instytucji zarządzającej instytucję pośredniczącą, z za-
strzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku kiedy instytucja zarządzająca albo in-
stytucja pośrednicząca jest jednocześnie benefi cjen-
tem, podstawą dofi nansowania projektu jest decyzja 
podjęta odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli 
pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji po-
średniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję 
instytucji pośredniczącej.

Rozdział 3
Organy i instytucje odpowiedzialne 
za przygotowanie i realizację Planu

Art. 12.  
Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty:

1) przygotowuje Plan;
2) koordynuje przygotowania programów i strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności, o których 
mowa w art. 8 ust. 1, oraz zapewnia ich spójność 
z Planem;

3) nadzoruje realizację Planu;
4) koordynuje realizację programów, o których mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1-3;
5) zarządza Podstawami Wsparcia Wspólnoty;
6) zarządza strategią wykorzystania Funduszu Spój-

ności;
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7) formułuje propozycje zmian dotyczących Planu, 
wynikających z przebiegu jego realizacji;

8) zapewnia zgodność z Planem zmian wprowadza-
nych w programach oraz strategii wykorzystania 
Funduszu Spójności.

Art. 13. 
1. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty opracowuje Plan w porozumieniu z wła-
ściwymi ministrami i innymi organami administracji 
rządowej.

2. Plan jest opiniowany przez Komisję Wspólną Rzą-
du i Samorządu Terytorialnego oraz zarządy woje-
wództw.

3. Plan jest konsultowany z jednostkami samorządu te-
rytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodar-
czymi.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, tryb i terminy:
1) konsultacji, o których mowa w ust. 3,
2) współdziałania, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
3) współpracy i konsultacji programów oraz strate-

gii wykorzystania Funduszu Spójności, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 i 3

– kierując się zasadą partnerstwa.

Art. 14.  

1. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty przedkłada Plan, wraz z opiniami, o których mowa 
w art. 13 ust. 2, oraz informacją dotyczącą przebiegu 
i wyników konsultacji, o których mowa w art. 13 ust. 3, 
do przyjęcia przez Radę Ministrów w drodze uchwały, 
w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego 
pierwszy rok obowiązywania Planu.

2. Przyjęty przez Radę Ministrów Plan stanowi podstawę 
do rozpoczęcia, przez Instytucję Zarządzającą Podsta-
wami Wsparcia Wspólnoty, negocjacji z Komisją Euro-
pejską w sprawie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz 
rozpoczęcia rokowań z samorządami województw 
w sprawie zawarcia kontraktów wojewódzkich, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 1.

3. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty, prowadząc negocjacje oraz rokowania, o których 
mowa w ust. 2, współdziała z właściwymi ministrami 
oraz zarządami województw.

4. Rada Ministrów przyjmuje Plan w drodze rozporządze-
nia, po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską 
i zakończeniu rokowań z samorządami województw 
w sprawie zawarcia kontraktów wojewódzkich, o któ-
rych mowa w art. 32 ust. 1, mając na uwadze ich usta-
lenia.

Art. 15. 

1.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty opracowuje, na okres zgodny z okresem progra-
mowania, narodową strategię rozwoju regionalnego 
i przedkłada ją Radzie Ministrów w terminie do dnia 
1 stycznia roku poprzedzającego pierwszy rok obowią-
zywania tej strategii.

2. Rada Ministrów przyjmuje narodową strategię rozwoju 
regionalnego w drodze uchwały.

Art. 16. 

1. Długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju prze-
kazuje się do konsultacji członkom Rady Ministrów, 
a także zarządom województw, którzy mogą zgłaszać 
pisemne uwagi w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
projektu strategii.

2. Rada Ministrów przyjmuje długofalową strategię roz-
woju regionalnego kraju w drodze uchwały.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy tryb i harmonogram prac nad długofalo-
wą strategią rozwoju regionalnego kraju oraz jej aktu-
alizacją, mając w szczególności na uwadze koniecz-
ność uwzględnienia materiałów dotyczących rozwoju 
regionalnego oraz średniookresowych i długofalowych 
polityk w zakresie poszczególnych działów administra-
cji rządowej.

Art. 17.  
1. W terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego 

pierwszy rok obowiązywania Planu, w celu przyjęcia 
przez Radę Ministrów w drodze uchwały:
1) właściwi ministrowie, po zasięgnięciu opinii Insty-

tucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspól-
noty, przedkładają projekty programów, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, wraz ze sprawozda-
niem z przeprowadzonych konsultacji, o których 
mowa w art. 18 ust. 2;

2) Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty przedkłada projekty programów, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, przekazane mu 
przez zarządy województw, wraz ze sprawozda-
niem z przeprowadzonych konsultacji, o których 
mowa w art. 18 ust. 2;

3) Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty przedkłada projekt strategii wykorzy-
stania Funduszu Spójności wraz ze sprawozda-
niem z przeprowadzonych konsultacji, o których 
mowa w art. 18 ust. 3.

2. Właściwy minister prowadzi z Komisją Europejską ne-
gocjacje w sprawie programów, o których mowa w art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 3, współfi nansowanych z publicznych 
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środków wspólnotowych, informując o postępach 
w negocjacjach i ich ustaleniach Instytucję Zarzą-
dzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty, właściwe 
organy administracji rządowej oraz właściwe zarządy 
województw.

3. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty prowadzi z Komisją Europejską negocja-
cje w sprawie programów, o których mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2, współfi nansowanych z publicznych środ-
ków wspólnotowych, oraz strategii wykorzystania Fun-
duszu Spójności, informując o postępach w negocja-
cjach i ich ustaleniach właściwych ministrów, właściwe 
organy administracji rządowej oraz właściwe zarządy 
województw.

4. Organy administracji rządowej oraz zarządy woje-
wództw, na podstawie informacji o postępach negocja-
cji, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą zgłaszać w każ-
dym czasie wnioski oraz opinie Instytucji Zarządzającej 
Podstawami Wsparcia Wspólnoty lub właściwym mini-
strom.

5. Właściwy minister, w porozumieniu z Instytucją Zarzą-
dzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty, przyjmuje, 
w drodze rozporządzenia, programy, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, współfi nasowane z publicznych 
środków wspólnotowych, mając na uwadze ustalenia 
negocjacji z Komisją Europejską.

6. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty, w porozumieniu z właściwymi ministrami ze 
względu na rodzaj działalności objętej strategią przyj-
muje, w drodze rozporządzenia, strategię wykorzysta-
nia Funduszu Spójności, mając na uwadze ustalenia 
negocjacji z Komisją Europejską.

Art. 18. 

1.  Za przygotowanie i realizację programów albo za 
przygotowanie i nadzór nad realizacją strategii wy-
korzystania Funduszu Spójności, a w szczególności 
za wydawanie wytycznych dotyczących wdrażania 
programów i strategii wykorzystania Funduszu Spój-
ności, o których mowa w art. 8 ust. 1, skierowanych 
do podmiotów uczestniczących w realizacji danego 
programu, są odpowiedzialne właściwe instytucje 
zarządzające.

2. Instytucja zarządzająca współpracuje przy opraco-
wywaniu programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1-3, z właściwymi organami administracji rządowej 
i jednostkami samorządu terytorialnego oraz konsultuje 
je z partnerami społecznymi i gospodarczymi w trybie 
określonym w art. 13 ust. 4.

3. Instytucja zarządzająca, w porozumieniu z instytucjami 
pośredniczącymi, opracowuje strategię wykorzysta-
nia Funduszu Spójności, współpracując z właściwymi 
organami administracji rządowej i jednostkami samo-

rządu terytorialnego oraz konsultuje ją z partnerami 
społecznymi i gospodarczymi w trybie określonym 
w art. 13 ust. 4.

Art. 18a. 

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólno-
ty koordynuje proces wdrażania funduszy strukturalnych 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

1) wydaje wytyczne dotyczące funkcjonowania sys-
temu wdrażania funduszy strukturalnych w za-
kresie zarządzania programami operacyjnymi, 
sprawozdawczości, kwalifi kowalności wydatków, 
monitorowania procesu wdrażania funduszy, 
skierowane do instytucji uczestniczących w reali-
zacji Planu, w celu zachowania jednolitości zasad 
wdrażania Planu;

2) wydaje w porozumieniu z instytucją płatniczą 
wytyczne dotyczące funkcjonowania kontroli 
finansowej i organizacji przepływów finanso-
wych;

3) organizuje prace Komitetu Monitorującego, o któ-
rym mowa w art. 39 ust. 1;

4) sporządza sprawozdania z postępów wdrażania 
funduszy strukturalnych dla Komisji Europejskiej 
oraz właściwych organów i instytucji;

5) negocjuje z Komisją Europejską ewentualne 
zmiany Podstaw Wsparcia Wspólnoty;

6) koordynuje politykę informacyjną i promocyjną 
w obszarze funduszy strukturalnych oraz strategii 
wykorzystania Funduszu Spójności;

7) organizuje i koordynuje proces ewaluacji Podstaw 
Wsparcia Wspólnoty.

Art. 19. 

1. Instytucja zarządzająca może przekazać, w drodze 
porozumienia, zarządzanie, monitorowanie i kontrolę 
poszczególnych priorytetów operacyjnych, działań lub 
projektów instytucjom pośredniczącym.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa 
szczegółowy zakres przekazanych instytucji po-
średniczącej kompetencji w zarządzaniu, monitoro-
waniu i kontroli oraz prawa i obowiązki stron w tym 
zakresie.

3. Porozumienie może przewidywać możliwość przeka-
zania elementów zarządzania innym instytucjom okre-
ślonym w Planie.

4. W przypadku przekazania przez instytucję zarzą-
dzającą kompetencji, o których mowa w ust. 1, 
instytucja zarządzająca ponosi pełną odpowiedzial-
ność za skuteczność i prawidłowość zarządzania 
programem.
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Art. 20. 

Prawa i obowiązki benefi cjenta, związane z realizacją pro-
jektu, w zakresie zarządzania, monitorowania, sprawozdaw-
czości i kontroli określa umowa o dofi nansowanie projektu 
albo decyzja, o której mowa w art. 11 ust. 7.

Art. 21. 
1. Działania objęte programami, o których mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, mogą być realizowane przez 
instytucje wdrażające ustanawiane dla poszczegól-
nych działań.

2. Działania objęte programami, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2, mogą być realizowane przez 
instytucje wdrażające ustanawiane dla poszczegól-
nych działań przez zarząd województwa, po uzy-
skaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego.

3. Projekty współfi nansowane ze środków pochodzących 
z Funduszu Spójności są realizowane przez benefi -
cjentów Funduszu Spójności.

4.  Instytucje wdrażające, o których mowa w ust. 1, usta-
nawia właściwa instytucja zarządzająca w porozumie-
niu z Instytucją Zarządzającą Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty, jeżeli program tak stanowi.

5. Umowa zawarta z instytucją zarządzającą programem 
lub instytucją pośredniczącą określa szczegółowe za-
dania instytucji wdrażających, o których mowa ust. 1 
i 2, zasady i warunki realizacji działań oraz uprawnienia 
i obowiązki stron w tym zakresie.

Art. 22.  
1. Instytucja zarządzająca albo zarząd województwa 

mogą dokonać wyboru instytucji wdrażających nie-
będących jednostkami sektora fi nansów publicznych 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o fi nansach publicznych.

2. Do wyboru instytucji, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. 
zm.).

Art. 23. 

(uchylony).

Art. 23a.  
Do zadań wojewody związanych z realizacją regionalne-
go programu operacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2, należy:

1) kontrola realizacji projektów, w tym trwałości pro-
jektów, ich rezultatów i oddziaływania;

2) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projek-
tów i programu operacyjnego w województwie 
oraz wniosków o płatność, w tym sprawozdania 
końcowego z realizacji programu operacyjnego 
w województwie i wniosków o płatność końco-
wą;

3) odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo 
wykorzystanego lub pobranego dofinansowa-
nia;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez benefi-
cjentów zasad dotyczących informacji i pro-
mocji;

5) archiwizacja dokumentów związanych z wdra-
żaniem programu operacyjnego, w tym prze-
chowywanie zabezpieczeń wnoszonych przez 
benefi cjentów, przez okres wymagany zgodnie 
z umową o dofi nansowanie;

6) przygotowywanie i udostępnianie informacji, 
związanych z programem operacyjnym, podmio-
tom uprawnionym do wykonywania czynności 
kontrolnych i ewaluacyjnych.

Rozdział 4
Finansowanie realizacji Planu

Art. 24. 

1. Realizacja Planu jest fi nansowana w szczególności z:
1) publicznych środków krajowych;
2) publicznych środków wspólnotowych;
3) środków publicznych pochodzących z Euro-

pejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków 
publicznych o charakterze bezzwrotnym pocho-
dzących z innych międzynarodowych instytucji 
fi nansowych;

4) środków prywatnych.
2. Wydatki fi nansowane w ramach Planu, w celu zapew-

nienia jego sprawnego monitorowania, sprawozdaw-
czości, kontroli i oceny, są identyfi kowane według ka-
tegorii interwencji stosowanej dla publicznych środków 
wspólnotowych.

Art. 25.  

1. Plan jest uwzględniany przy opracowywaniu projektu 
budżetu państwa w kolejnych latach obowiązywania 
Planu.

2. Limity wydatków w pierwszym roku i kolejnych latach 
obowiązywania Planu są ujmowane w wykazie stano-
wiącym załącznik do ustawy budżetowej.
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3. Limity, o których mowa w ust. 2, dotyczą poszcze-
gólnych programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, oraz strategii wykorzystania Fun-
duszu Spójności, a w części fi nansowanej publicznymi 
środkami wspólnotowymi – także wkładu poszczegól-
nych funduszy Unii Europejskiej.

4. W przypadku gdy wydatki poniesione w danym roku na 
realizację programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1-3, są niższe od limitu określonego w załączniku, 
o którym mowa w ust. 2, różnica pomiędzy tym limitem 
a poniesionymi wydatkami zwiększa odpowiednio limit 
wydatków na rok następny.

Art. 26. 

1. Ubiegający się o dofi nansowanie ze środków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, projektów w ramach pro-
gramów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, składa 
wniosek do instytucji zarządzającej, instytucji wdraża-
jącej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem 
realizacji określonym w tych programach.

2. Dofi nansowanie projektów zgłoszonych do realizacji 
w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 i 3, przyznaje instytucja zarządzająca, działająca 
w jej imieniu instytucja wdrażająca albo instytucja po-
średnicząca, jeżeli tak stanowi system realizacji dane-
go programu.

3. Dofi nansowanie projektów zgłoszonych do realizacji 
w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2, przyznaje zgodnie z systemem realizacji danego 
programu instytucja zarządzająca, instytucja pośredni-
cząca albo instytucja wdrażająca.

4. Wnioski o dofi nansowanie projektów, które rodzą skut-
ki fi nansowe dla budżetu państwa, w części, której 
dysponentami są organy administracji rządowej, przed 
ich złożeniem wymagają uzyskania akceptacji tych or-
ganów.

5. Warunki dofi nansowania, o którym mowa w ust. 1-3, 
określa umowa o dofi nansowanie projektu, zawarta 
z benefi cjentami przez instytucję zarządzającą progra-
mem, instytucję wdrażającą lub działającą w imieniu 
instytucji zarządzającej instytucję pośredniczącą, albo 
decyzja, o której mowa w art. 11 ust. 7.

6. Właściwe instytucje zarządzające dokonują wyboru 
projektów w ramach strategii wykorzystania Funduszu 
Spójności zgodnie z kierunkami i priorytetami Planu, 
a następnie przekazują je ministrowi właściwemu do 
spraw rozwoju regionalnego celem przedłożenia Komi-
sji Europejskiej.

Art. 27. 
1. Dofi nansowanie projektów z publicznych środków 

wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umo-

wie o dofi nansowanie projektu albo decyzji, o której 
mowa w art. 11 ust. 7, części kwalifi kowalnych wy-
datków poniesionych przez benefi cjenta lub wypłacie 
premii.

2. Programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, 
współfi nansowane z publicznych środków wspólno-
towych, określają początkową datę możliwości zwrotu 
wydatków poniesionych przez benefi cjenta.

3. W odniesieniu do projektów, umowa o dofi nansowanie 
projektu albo decyzja, o której mowa w art. 11 ust. 7, 
może określać późniejszą niż określona w ust. 2, po-
czątkową datę możliwości zwrotu wydatków poniesio-
nych przez benefi cjenta.

Art. 28.  
1. Instytucja zarządzająca przygotowuje i podaje do pu-

blicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie 
internetowej, wzór wniosku o dofi nansowanie realizacji 
projektu oraz wzór umowy o dofi nansowanie projektu, 
a także zmiany tych wzorów.

2. We wzorze wniosku należy wskazać, jakie dane powi-
nien podać wnioskodawca, w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby 

wnioskodawcy;
2) określenie adresata wniosku;
3) nazwę programu i działania, w ramach którego 

projekt miałby być współfi nansowany;
4) tytuł projektu;
5) opis projektu;
6) wartość całkowitą projektu;
7) sumę całkowitych wydatków kwalifi kowalnych;
8) poziom współfi nansowania projektu, o jaki ubiega 

się wnioskodawca;

9) harmonogram realizacji projektu.
3. We wzorach umów należy wskazać, jakie dane po-

winna zawierać umowa o dofi nansowanie projektu, 
w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby 

benefi cjenta;
2) nazwę i adres siedziby instytucji zawierającej 

umowę z benefi cjentem;
3) tytuł projektu;
4) wartość całkowitą projektu;
5) sumę całkowitych wydatków kwalifi kowalnych;
6) zatwierdzony poziom współfi nansowania projek-

tu;
7) harmonogram realizacji projektu;
8) sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy benefi -

cjentem a instytucją przekazującą środki.
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4. Instytucja zarządzająca ogłasza w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komu-
nikat o:
1) miejscu publikacji wzorów, o których mowa 

w ust. 1, oraz ich zmian;
2) terminie, od którego wzory, o których mowa 

w ust. 1, albo ich zmiany będą stosowane.

Art. 29. 

1. Wysokość wkładu środków fi nansowych, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, na realizację projektów 
w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1-3, współfi nansowanych z publicznych środków 
wspólnotowych, może być zróżnicowana w zależności 
od:
1) skali i nasilenia problemów społecznych, gospo-

darczych i przestrzennych określonych w szcze-
gólności w oparciu o poziom produktu krajowego 
brutto, poziom i strukturę bezrobocia, poziom wy-
kształcenia oraz strukturę zatrudnienia;

2) wpływu na możliwość realizacji celów i prioryte-
tów operacyjnych Planu, mierzonego spójnością 
założeń projektu z celami i priorytetami operacyj-
nymi Planu;

3) możliwości realizacji projektu przez benefi cjenta, 
określonych w oparciu o możliwości wniesienia 
wkładu własnego.

2. Wkład środków fi nansowych, o których mowa w art. 24 
ust. 1, na realizację projektów w ramach działań okre-
śla uzupełnienie programu, o którym mowa w art. 11 
ust. 1 i 2.

Art. 30. 

1. W odniesieniu do projektów realizowanych w ra-
mach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
współfinansowanych z publicznych środków wspól-
notowych oraz projektów w ramach strategii wyko-
rzystania Funduszu Spójności, beneficjent może 
uzyskać dofinansowanie wkładu własnego z bu-
dżetu państwa, jeżeli przewidują to odpowiednio 
programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, 
albo strategia wykorzystania Funduszy Spójności, 
w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 4 ust. 
1 pkt 7, albo wynika to z przepisów ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury 
transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251), 
ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostra-
dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, 
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, 
poz. 1440), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wod-
ne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) lub ustawy 
z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Program dla Odry - 2006” (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 216, 
poz. 1827).

2. Przyznanie środków z budżetu państwa na uzupełnie-
nie wkładu własnego jest dokonywane zgodnie z zasa-
dami określonymi w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. 
o fi nansach publicznych.

Art. 31. 

1. W zakresie, w którym finansowanie projektów w ra-
mach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1-3, stanowi pomoc spełniającą przesłanki 
określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, do tego finansowania mają 
zastosowanie szczegółowe warunki i tryb udzielania 
pomocy.

2. Podmiotami udzielającymi pomocy, o której mowa 
w ust. 1, są instytucje zarządzające, instytucje pośred-
niczące albo instytucje wdrażające.

3. Właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy, o której 
mowa w ust. 1, mając na uwadze w szczególności ko-
nieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy 
z warunkami jej dopuszczalności.

Rozdział 5
Kontrakt wojewódzki

Art. 32. 

1. Kontrakt wojewódzki, zwany dalej „kontraktem”, okre-
śla zakres i tryb oraz warunki realizacji działań wyni-
kających z programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2.

2. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejsze-
go rozdziału do kontraktu stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.

3. Stronami kontraktu są Rada Ministrów i samorząd wo-
jewództwa.

4. W trakcie rokowań związanych z zawarciem kontraktu 
oraz ze zmianą kontraktu Rada Ministrów jest repre-
zentowana przez ministra właściwego do spraw roz-
woju regionalnego, a samorząd województwa przez 
marszałka województwa.

5. Rokowania dotyczące kontraktu oraz jego zmian prze-
prowadza się przy uwzględnieniu limitów, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6, przewidzianych w Planie 
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zatwierdzonym przez Radę Ministrów oraz programów, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2.

6. Kontrakt jest podpisywany przez ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego oraz marszałka woje-
wództwa, po uzyskaniu uprzedniej zgody na tę czyn-
ność odpowiednio Rady Ministrów oraz sejmiku woje-
wództwa.

Art. 33. 

Koszty rokowań kontraktu ponoszą solidarnie strony prowa-
dzące rokowania, chyba że postanowią inaczej.

Art. 34. 

1. Kontrakt określa:
1) działania objęte kontraktem;
2) prawa i obowiązki stron;
3) tryb i harmonogram wykonania działań, a także 

zasady nadzoru nad ich wykonywaniem;
4) łączne nakłady na wykonanie działań objętych 

kontraktem w podziale na programy, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, działania, lata oraz 
źródła fi nansowania;

5) sposób i terminy rozliczeń fi nansowych;
6) zakres i tryb sprawozdawczości, w tym zakres 

sprawozdań, o których mowa w art. 49 ust. 1;
7) zasady oceny i sposób kontroli wykonania dzia-

łań, w tym kontroli fi nansowej;
8) postępowanie w przypadku wykrycia nieprawi-

dłowości w wykonaniu lub fi nansowaniu działań;
9) zasady i tryb rozwiązywania sporów oraz zaspo-

kajania roszczeń stron kontraktu, w tym roszczeń 
fi nansowych.

2. Do kontraktu dołącza się informacje na temat uczest-
nictwa województwa w programach operacyjnych, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, współfi nansowa-
nych z publicznych środków wspólnotowych.

3. Kontrakt zawiera się na okres zgodny z okresem obo-
wiązywania Planu.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór kontraktu woje-
wódzkiego oraz wzór wniosku zarządu województwa, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1, mając na uwadze ko-
nieczność efektywnej realizacji kontraktu.

Art. 35. 

1. Zarząd województwa przedstawia ministrowi właści-
wemu do spraw rozwoju regionalnego wniosek o przy-
znanie środków na realizację regionalnego programu 
operacyjnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2.

2. Do wniosku zarząd województwa załącza:
1) programy operacyjne, o których mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2;
2) informacje o przewidywanych wydatkach na pro-

gramy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3;
3) informację o planowanych wydatkach na realiza-

cję inwestycji wieloletnich w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach 
publicznych, na terenie województwa w okresie 
obowiązywania Planu;

4) strategię rozwoju województwa i odpowiednie 
programy wojewódzkie, o których mowa w usta-
wie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wo-
jewództwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, 
z późn. zm.);

5) ocenę, o której mowa w art. 59 ust. 3.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zarząd wojewódz-

twa składa po zatwierdzeniu Planu przez Radę Mini-
strów.

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, mi-
nister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawia-
damia niezwłocznie marszałka województwa o moż-
liwości podjęcia rokowań mających na celu zawarcie 
kontraktu, określając datę i miejsce pierwszego spo-
tkania stron, oraz przedkłada projekt regulaminu nego-
cjacji.

Art. 36. 

1. Kontrakt może zostać zmieniony:
1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron;

2) na wezwanie jednej ze stron.
2. Podjęcie rokowań w sprawie zmiany kontraktu nastę-

puje nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Rokowa-
nia ulegają zakończeniu w terminie 30 dni od dnia ich 
podjęcia.

3. Na czas trwania rokowań, o których mowa w ust. 2, 
realizacja postanowień kontraktu ulega zawieszeniu.

4. Kontrakt może zostać rozwiązany:
1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron;
2) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego 

przez jedną ze stron, o którym mowa w ust. 7;
3) w przypadku naruszenia przez jedną ze stron 

istotnych postanowień kontraktu.
5. Rada Ministrów może rozwiązać kontrakt, w drodze 

uchwały wypowiadającej jego warunki, podjętej na 
wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego.

6. Samorząd województwa może rozwiązać kontrakt, 
w drodze uchwały wypowiadającej jego warunki, pod-
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jętej przez sejmik województwa na wniosek zarządu 
województwa.

7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, okres wypowie-
dzenia kontraktu wynosi miesiąc, licząc od dnia:
1) podjęcia przez Radę Ministrów uchwały, o której 

mowa w ust. 5;
2) podjęcia przez sejmik województwa uchwały, 

o której mowa w ust. 6.
8. W przypadku rozwiązania kontraktu w trybie prze-

widzianym w ust. 5 albo ust. 6, zobowiązania stron 
kontraktu wobec benefi cjentów, realizujących projekty 
zgodnie z postanowieniami kontraktu, uznaje się do 
wysokości określonych w umowach o dofi nansowanie 
projektów albo decyzjach, o których mowa w art. 11 
ust. 7.

Rozdział 6
Szczególny tryb fi nansowania zadań 

z zakresu rozwoju regionalnego

Art. 37. 

Działania z zakresu rozwoju regionalnego, nieujęte w kontr-
akcie, mogą być fi nansowane z dotacji celowych z budżetu 
państwa wyłącznie w przypadkach realizacji:

1) programów interwencyjnych tworzonych i realizo-
wanych w razie klęsk żywiołowych, nagłych sytu-
acji kryzysowych, w szczególności na rynku pracy 
i w gospodarce;

2) programów pilotażowych testujących nowe roz-
wiązania i instrumenty rozwoju regionalnego;

3) programów doradczych i informacyjnych.

Rozdział 7
Monitorowanie realizacji Planu

Art. 38. 

1. Przebieg, sposób i efekty realizacji Planu podlegają 
monitorowaniu.

2.  Za monitorowanie przebiegu, sposobu i efektów reali-
zacji Planu jest odpowiedzialna Instytucja Zarządzają-
ca Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

Art. 39. 

1.  Prezes Rady Ministrów na wniosek Instytucji Zarzą-
dzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty powołuje, 
w drodze zarządzenia, Komitet Monitorujący Plan.

2.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty albo jego przedstawiciel przewodniczy Komiteto-
wi Monitorującemu Plan.

3. Komitet Monitorujący Plan:
1) wyraża opinie i wnioski w zakresie dostosowań 

i zmian w kierunkach i sposobach realizacji Pla-
nu;

2) rozpatruje i zatwierdza, przed przedłożeniem Ra-
dzie Ministrów, roczne sprawozdania i sprawoz-
danie końcowe, o których mowa w art. 49;

3) monitoruje przebieg oraz ocenia efektywność 
i skuteczność realizacji Planu;

4) zgłasza Instytucji Zarządzającej Podstawami 
Wsparcia Wspólnoty propozycje zmian w ramach 
poszczególnych programów operacyjnych, które 
ułatwią osiągnięcie celów Planu lub usprawnią 
zarządzanie pomocą, w tym zarządzanie fi nanso-
we;

5) opiniuje zgłoszone przez Instytucję Zarządzają-
cą Podstawami Wsparcia Wspólnoty propozycje 
przesunięć środków między programami i priory-
tetami w ramach Planu;

6) zajmuje się innymi sprawami zgłoszonymi przez 
przewodniczącego albo członków Komitetu Mo-
nitorującego Plan.

4. W skład Komitetu Monitorującego Plan wchodzą:

1) ze strony rządowej - po jednym przedstawicielu:
a) instytucji zarządzających,
b) właściwych ministrów ze względu na rodzaj 

działalności objętej Planem, którzy nie peł-
nią funkcji instytucji zarządzających progra-
mami,

c) instytucji płatniczej,
d) ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej,

e) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

f) (uchylona);

2) ze strony samorządowej:
a) marszałkowie województw albo ich przed-

stawiciele,
b) przedstawiciele ogólnopolskich organizacji 

jednostek samorządu terytorialnego, o któ-
rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 maja 
2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego oraz o przedstawicie-
lach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 
Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, 
poz. 759), zwanych dalej „ogólnopolskimi 
organizacjami”;
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3) przedstawiciele partnerów społecznych i gospo-
darczych:
a) organizacji pracowników i organizacji 

pracodawców wyłonionych na podstawie 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, 
z późn. zm.),

b) organizacji pozarządowych – wskazanych 
przez Radę Działalności Pożytku Publicz-
nego,

c) środowiska naukowego – wskazanych 
przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższe-
go.

5. Organ powołujący Komitet Monitorujący Plan powinien 
zapewnić, aby przedstawiciele:
1) strony samorządowej – stanowili 1/3 składu;
2) partnerów społecznych i gospodarczych – stano-

wili 1/3 składu.
6. W posiedzeniach Komitetu Monitorującego Plan mogą 

uczestniczyć w charakterze obserwatorów:
1) wojewodowie albo ich przedstawiciele;
2) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
3) przedstawiciel Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych;
4) przedstawiciel kontroli skarbowej;
5) przedstawiciel Związku Banków Polskich;
6) przedstawiciel Komisji Europejskiej;
7) przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyj-

nego.
7. Jeżeli zakres omawianych spraw tego wymaga, 

w obradach Komitetu Monitorującego Plan, na 
pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą 
uczestniczyć, bez prawa do głosowania, eksperci 
oraz przedstawiciele innych instytucji lub grup spo-
łecznych i zawodowych.

8. Komitet Monitorujący Plan jest powoływany na okres 
realizacji Planu.

9. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan zwo-
łuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 mie-
sięcy.

10. Tryb pracy Komitetu Monitorującego Plan określa 
regulamin, którego projekt przygotowuje Przewodni-
czący Komitetu Monitorującego Plan, przyjęty zwykłą 
większością głosów na pierwszym posiedzeniu przez 
Komitet Monitorujący Plan.

11. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty zapewnia obsługę administracyjną prac Komitetu 
Monitorującego Plan.

Art. 40. 

1. W ramach Komitetu Monitorującego Plan działają pod-
komitety monitorujące, określone w Planie.

2. Zakres prac, skład oraz tryb pracy podkomitetów mo-
nitorujących określa, w drodze uchwały, Komitet Moni-
torujący Plan.

Art. 41. 
1. Za monitorowanie przebiegu i sposobu realizacji pro-

gramów i projektów w ramach strategii wykorzystania 
Funduszu Spójności, o których mowa w art. 8 ust. 1, 
odpowiadają instytucje zarządzające.

2. Monitorowanie realizacji programów, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, odbywa się z wykorzystaniem 
wskaźników rzeczowych i fi nansowych określonych 
w tych programach lub ich uzupełnieniach, z uwzględ-
nieniem danych opublikowanych przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego.

3. Wskaźniki, o których mowa w ust. 2, odnoszą się do 
celów, priorytetów i działań.

Art. 42.  
1. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarzą-

dzającej powołuje, w drodze zarządzenia, komitet 
monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 i 3.

2. W skład komitetu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:

1) ze strony rządowej - przedstawiciele:
a) Instytucji Zarządzającej Podstawami Wspar-

cia Wspólnoty,
b) instytucji zarządzającej programem,
c) właściwych ministrów ze względu na rodzaj 

działalności objętej programem, którzy nie 
pełnią funkcji instytucji zarządzającej albo 
instytucji pośredniczącej,

d) instytucji pośredniczącej, jeżeli została wy-
znaczona,

e) instytucji płatniczej;
2) ze strony samorządu terytorialnego przedstawi-

ciele:
a) konwentu marszałków,

b) ogólnopolskich organizacji;
3) przedstawiciele partnerów społecznych i gospo-

darczych:
a) organizacji pracowników i organizacji 

pracodawców wyłonionych na podstawie 
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu 
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społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, 
z późn. zm.),

b) organizacji pozarządowych – wskazanych 
przez Radę Działalności Pożytku Publicz-
nego,

c) środowiska naukowego – wskazanych przez 
Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

3. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 1, 
mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów:
1) wojewodowie albo ich przedstawiciele;
2) przedstawiciele instytucji wdrażających;
3) przedstawiciele benefi cjentów;
4) przedstawiciele podmiotów, o których mowa 

w art. 39 ust. 6 pkt 2 i 4-7.
4. Komitet monitorujący program, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, fi nansowany z publicznych 
środków krajowych:
1) rozpatruje i zatwierdza kryteria wyboru projektów 

w ramach każdego działania;
2) rozpatruje i zatwierdza uzupełnienie programu 

oraz propozycje jego zmian;
3) okresowo bada postęp w zakresie osiągnięcia 

szczegółowych celów, określonych w programie 
i uzupełnieniu programu;

4) bada rezultaty realizacji programu, w tym osią-
gnięcie celów programu wyznaczonych dla po-
szczególnych działań;

5) rozpatruje i zatwierdza przygotowane przez in-
stytucję zarządzającą programem sprawozdania 
okresowe, roczne oraz sprawozdanie końcowe, 
o których mowa w art. 46 ust. 1;

6) rozpatruje i zatwierdza zmiany w programie;
7) zgłasza instytucji zarządzającej programem pro-

pozycje zmian w ramach programu;
8) rozpatruje i zatwierdza plan działań promocyj-

nych w ramach programu oraz proponuje jego 
zmiany.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po-
wołuje, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący 
program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, współfi -
nansowany ze wspólnotowych środków publicznych.

6. W skład komitetu, o którym mowa w ust. 5, wchodzą 
przedstawiciele:
1) Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty;
2) instytucji zarządzającej programem;
3) instytucji płatniczej;
4) ministrów właściwych ze względu na rodzaj dzia-

łalności objętej programem, którzy nie pełnią 
funkcji instytucji zarządzającej programem;

5) 16 wojewodów;
6) 16 marszałków województw;
7) ogólnopolskich organizacji partnerów społecz-

nych i gospodarczych;

8) ogólnopolskich organizacji.
7. W posiedzeniu komitetu, o którym mowa w ust. 5, 

mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, 
przedstawiciele:
1) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
2) organów kontroli skarbowej;
3) Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

4) Komisji Europejskiej.
8. Komitet, o którym mowa w ust. 5, realizuje zadania, 

o których mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustana-
wiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych.

9. Organ powołujący komitet monitorujący program powi-
nien zapewnić, aby przedstawiciele:
1) strony samorządowej - stanowili 1/3 składu;
2) partnerów społecznych i gospodarczych - stano-

wili 1/3 składu.
10. Właściwy minister albo jego przedstawiciel przewodni-

czy komitetowi monitorującemu program.
11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu monito-

rującego program nie rzadziej niż raz na sześć miesię-
cy.

12. Do posiedzeń komitetu monitorującego program sto-
suje się odpowiednio przepis art. 39 ust. 7.

13. Komitet monitorujący program, w zależności od po-
trzeb, może tworzyć podkomitety oraz grupy robocze.

14. Tryb pracy komitetu monitorującego program, 
z uwzględnieniem trybu tworzenia podkomitetów oraz 
grup roboczych, określa regulamin, którego projekt 
przygotowuje właściwy minister. Regulamin przyjmo-
wany jest zwykłą większością głosów przez komitet 
monitorujący program.

15. Właściwy minister zapewnia obsługę administracyjną 
komitetu monitorującego program.

Art. 43.  
(uchylony).

Art. 44. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Monito-
rujący strategię wykorzystania Funduszu Spójności, 
określając jego skład, szczegółowe zadania oraz 
tryb pracy.
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2.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty albo jej przedstawiciel przewodniczy pracom Ko-
mitetu Monitorującego strategię wykorzystania Fundu-
szu Spójności.

3. W skład Komitetu Monitorującego strategię wykorzy-
stania Funduszu Spójności wchodzą po jednym przed-
stawicielu:
1) instytucji zarządzającej strategią wykorzystania 

Funduszu Spójności;
2) instytucji płatniczej;
3) właściwych ministrów ze względu na rodzaj dzia-

łalności objętej strategią wykorzystania Funduszu 
Spójności;

4) Komisji Europejskiej.
4. Jeżeli zakres omawianych spraw tego wymaga, w ob-

radach Komitetu Monitorującego strategię wykorzy-
stania Funduszu Spójności, na pisemne zaproszenie 
przewodniczącego, mogą uczestniczyć eksperci, 
przedstawiciele benefi cjentów oraz innych instytucji, 
grup społecznych i zawodowych.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego za-
pewnia obsługę administracyjną Komitetu Monitorują-
cego strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Art. 45. 
1. Wojewoda, w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej 

realizacji kontraktów, powołuje, w drodze zarządzenia, 
komitet monitorujący kontrakt wojewódzki.

2. Wojewoda przewodniczy komitetowi monitorującemu 
kontrakt wojewódzki. Zastępcą przewodniczącego jest 
marszałek województwa.

3. Komitet monitorujący kontrakt wojewódzki:
1) monitoruje przebieg oraz ocenia efektywność i sku-

teczność realizacji kontraktu i podejmowanych 
w jego ramach programów, działań i projektów;

2) w oparciu o informacje od instytucji zarządzają-
cej Planem ocenia i formułuje opinie oraz wnioski 
mające na celu zapewnienie spójności działań 
i projektów realizowanych w ramach kontraktu 
z działaniami i projektami realizowanymi na tere-
nie województwa w ramach programów operacyj-
nych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, 
a także przez ministrów właściwych na podstawie 
odrębnych przepisów;

3) ocenia i wyraża opinie oraz wnioski dotyczące 
podejmowania działań w zakresie promocji i upo-
wszechniania informacji o kontrakcie;

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania, o których 
mowa w art. 46 ust. 1, przed ich przekazaniem 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regio-
nalnego.

4. W skład komitetu monitorującego kontrakt wojewódzki 
wchodzą przedstawiciele:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regional-

nego;
2) instytucji zarządzających programami objętymi 

kontraktem;
3) właściwych ministrów ze względu na rodzaj 

działalności objętej programem, którzy nie 
pełnią funkcji instytucji zarządzającej pro-
gramem;

4) instytucji wdrażających w ramach programów ob-
jętych kontraktem;

5) wojewody;
6) zarządu województwa;
7) zainteresowanych współdziałaniem w efektywnej 

realizacji kontraktu, znajdujących się na obszarze 
województwa:
a) jednostek samorządu terytorialnego repre-

zentujący gminy, powiaty i miasta będące 
siedzibami wojewódzkich władz samorzą-
dowych,

b) partnerów społecznych i gospodarczych, 
w tym organizacji pozarządowych.

5. Przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej i de-
legatury Najwyższej Izby Kontroli mogą uczestniczyć 
w pracach komitetu monitorującego kontrakt woje-
wódzki w charakterze obserwatorów, bez prawa do 
głosowania.

6. Organ powołujący komitet monitorujący kontrakt 
wojewódzki powinien zapewnić, aby przedstawicie-
le:
1) jednostek samorządu terytorialnego, o których 

mowa w ust. 4 pkt 7 lit. a - stanowili 1/3 skła-
du;

2) partnerów społecznych i gospodarczych - stano-
wili 1/3 składu.

7. Do posiedzeń komitetu monitorującego kontrakt woje-
wódzki stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 ust. 7 
i 8 oraz art. 42 ust. 9.

8.  Przewodniczący komitetu monitorującego kontrakt wo-
jewódzki zwołuje jego posiedzenie nie rzadziej niż raz 
na sześć miesięcy.

9. Tryb pracy komitetu monitorującego kontrakt woje-
wódzki, z uwzględnieniem trybu tworzenia podkomi-
tetów oraz grup roboczych, określa regulamin przygo-
towany przez wojewodę i przyjęty zwykłą większością 
głosów na pierwszym posiedzeniu przez komitet moni-
torujący kontrakt wojewódzki.

10. Wojewoda zapewnia obsługę administracyjną komitetu 
monitorującego kontrakt wojewódzki.
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Rozdział 8
Sprawozdawczość

Art. 46. 

1. W ramach realizacji programów, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, oraz kontraktów sporządza się 
następujące sprawozdania:
1)  okresowe;
2) roczne;

3) końcowe.
2. W ramach realizacji Planu sporządza się sprawozda-

nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 47.  
1. Sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1, spo-

rządza:
1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

– w odniesieniu do Planu;
2) wojewoda – w odniesieniu do kontraktu;
3) instytucja zarządzająca – w odniesieniu do pro-

gramu;
4) instytucja pośrednicząca – w odniesieniu do prio-

rytetu albo działania;
5) instytucja wdrażająca – w odniesieniu do działa-

nia;
6) beneficjent – w odniesieniu do projektu, jeżeli 

tak stanowi system realizacji danego działa-
nia.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, terminy i zakres sprawozdawczości dotyczą-

cej realizacji Planu w odniesieniu do projektów, 
działań i programów, o których mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 1-3,

2) tryb i zakres rozliczeń w odniesieniu do projek-
tów, działań i programów, o których mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 1-3

– mając na uwadze efektywne i skuteczne wykorzysta-
nie środków służących realizacji Planu.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinno 
zawierać w szczególności:
1) tytuł projektu;
2) nazwę benefi cjenta;
3) określenie okresu, którego dotyczy sprawozda-

nie.
3a. Instytucja zarządzająca opracowuje i podaje do pu-

blicznej wiadomości, w szczególności na swojej stro-
nie internetowej, wzory sprawozdań dla benefi cjentów 

oraz ich zmiany, dla przypadków, o których mowa 
w ust. 1 pkt 6.

3b. Instytucja zarządzająca ogłasza w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komu-
nikat o:
1) miejscu publikacji wzorów, o których mowa 

w ust. 3a, oraz ich zmian;
2) terminie, od którego wzory, o których mowa 

w ust. 3a, albo ich zmiany będą stosowane.

Art. 48. 

Wojewoda przygotowuje i przekazuje ministrowi właści-
wemu do spraw rozwoju regionalnego, w terminie do dnia 
15 marca roku następującego po roku realizacji Planu, 
sprawozdanie roczne z realizacji kontraktu, sporządzone 
na podstawie sprawozdań okresowych z realizacji kontrak-
tu, sporządzanych nie częściej niż raz na 3 miesiące, a po 
zakończeniu okresu wydatkowania środków określonych 
w ustawie budżetowej i objętych kontraktem - sprawozdanie 
końcowe z realizacji kontraktu.

Art. 49.  
1. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-

noty corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku realizacji Planu, na podstawie 
otrzymywanych od instytucji zarządzających sprawoz-
dań rocznych z realizacji programów, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz sprawozdań rocznych 
z realizacji kontraktów, sporządza sprawozdanie rocz-
ne obejmujące:
1) analizę realizacji Planu;
2) analizę realizacji kontraktów;
3) informację o wynikach kontroli, o których mowa 

w rozdziale 9.
2. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty przedkłada niezwłocznie sprawozdanie, 
o którym mowa w ust. 1, Komitetowi Monitorujące-
mu Plan.

3. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty sporządza w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po zakończeniu realizacji Planu, na 
podstawie sprawozdań końcowych z realizacji progra-
mów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, oraz 
kontraktów, sprawozdanie końcowe z realizacji Pla-
nu i przedkłada je Radzie Ministrów. Rada Ministrów 
przyjmuje sprawozdanie końcowe z realizacji Planu 
w drodze uchwały.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
przedstawia corocznie Sejmowi sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, w ciągu miesiąca od dnia przyję-
cia tego sprawozdania przez Radę Ministrów, oraz po 
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zakończeniu realizacji Planu - sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 3.

Rozdział 9
Kontrola realizacji projektów i programów 

współfi nansowanych z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności

Art. 50. 

Kontrolę programów i projektów współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności 
wykonują instytucje, o których mowa w art. 2 pkt 2 
i pkt 4a-5.

Art. 51. 

Kontrola programów i projektów współfi nansowanych ze 
wspólnotowych środków publicznych obejmuje:

1) sprawdzenie dostarczenia współfi nansowanych 
towarów i usług, prawdziwości i kwalifi kowalno-
ści poniesionych wydatków w projektach oraz ich 
zgodności z prawem i politykami horyzontalnymi 
Unii Europejskiej;

2) sprawdzenie przestrzegania procedur i spraw-
ności funkcjonowania systemu wdrażania we 
wszystkich elementach programów operacyj-
nych i strategii wykorzystania Funduszu Spój-
ności.

Art. 52. 

1. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w za-
kresie, o którym mowa w art. 51 pkt 1, w odniesieniu 
do projektów realizowanych w ramach programu ope-
racyjnego lub strategii wykorzystania Funduszu Spój-
ności.

2. Kontrola, o której mowa w art. 51 pkt 1, polega na 
sprawdzeniu dowodów poświadczających poniesienie 
wydatków w projekcie, dokumentujących zawartość 
składanych wniosków o płatność lub weryfi kacji po-
niesionych wydatków, postępów i efektów realizacji 
projektu na miejscu jego realizacji.

3. Kontrola, o której mowa w art. 51 pkt 1, może być 
przeprowadzana na próbie dowodów poświadcza-
jących poniesienie wydatków lub na próbie projek-
tów.

4. Instytucja zarządzająca może powierzyć prze-
prowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa 
w art. 51 pkt 1, instytucjom pośredniczącym lub 
wdrażającym.

Art. 53. 

1. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrolę w za-
kresie, o którym mowa w art. 51 pkt 2, w instytucjach, 
o których mowa w art. 2 pkt 3 i 4.

2. Instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji 
pośredniczącej przeprowadzenie kontroli w zakre-
sie, o którym mowa w art. 51 pkt 2, instytucji wdra-
żającej.

Art. 54. 

1. Na każdy kolejny rok kalendarzowy realizacji progra-
mu, instytucja zarządzająca przygotowuje plan kontroli 
w ramach programu operacyjnego i strategii wykorzy-
stania Funduszu Spójności.

2. Instytucja zarządzająca przedkłada projekt planu kon-
troli do akceptacji Komitetu, o którym mowa w art. 56b, 
do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na któ-
ry sporządzany jest plan kontroli.

Art. 55. 
1. Instytucja właściwa do spraw prowadzenia kontro-

li wyrywkowej przeprowadza kontrolę wyrywkową, 
o której mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i syste-
mów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy 
strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 3.03.2001, L 351 
z 28.12.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 14, t. 1, str. 132 oraz 187) oraz w art. 9 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 
2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykona-
nia rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie 
systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej 
z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt 
fi nansowych (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.2002).

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, służy w szczególno-
ści do weryfi kacji wyników kontroli, o których mowa 
w art. 52 i 53.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej 
5 % wydatków dokonanych w każdym z programów 
operacyjnych oraz 15 % wydatków w ramach Fundu-
szu Spójności w okresie wdrażania programu.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest 
w oparciu o roczny plan kontroli, przygotowany przez 
instytucję właściwą do spraw prowadzenia kontroli wy-
rywkowej.

5. Instytucja właściwa do spraw prowadzenia kontroli wy-
rywkowej niezwłocznie informuje instytucję płatniczą 
o wynikach przeprowadzonej przez siebie kontroli.
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Art. 55a. 

W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 
2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego za-
rządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach 
Funduszy Strukturalnych oraz w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania 
i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i proce-
dury dokonywania korekt fi nansowych, instytucja płatnicza 
wykonuje kontrolę, o której mowa w art. 50, z uwzględnie-
niem wyników kontroli przeprowadzonych przez instytucję 
zarządzającą oraz instytucję właściwą do spraw prowadze-
nia kontroli wyrywkowej, o których mowa w art. 52, 53 i 55 
ust. 1. 

Art. 56. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, 
w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli, 
o których mowa w art. 52 i 53, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Art. 56a. 

Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty, instytucja płatnicza oraz instytucja właściwa do 
spraw wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy, 
o której mowa w art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szcze-
gółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kon-
troli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Struktural-
nych, oraz deklaracji zamknięcia projektów, o której mowa 
w art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1386/2002 
z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiającego szczegółowe za-
sady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 
w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy 
przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywa-
nia korekt finansowych, może zwrócić się do instytucji 
właściwej do spraw kontroli wyrywkowej lub do instytucji 
zarządzającej programem, albo zlecić podmiotom ze-
wnętrznym, przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub 
audytów systemu wdrażania w sytuacji, w której:

1) pojawią się uzasadnione wątpliwości co do 
sprawności, skuteczności lub prawidłowości 
działania systemu wdrażania funduszy struk-
turalnych lub strategii wykorzystania Funduszu 
Spójności;

2) wyniki kontroli, o których mowa w niniejszym roz-
dziale, uznane zostaną za niewystarczające dla 
wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy.

Art. 56b. 

1. Koordynację działań kontrolnych w ramach Podstaw 
Wsparcia Wspólnoty zapewnia Komitet do spraw 
Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
Spójności.

2. Do zadań Komitetu, o którym mowa w ust. 1, należy 
w szczególności:
1) przegląd i opiniowanie rocznych planów kontroli 

instytucji właściwej do spraw prowadzenia kon-
troli wyrywkowej oraz akceptowanie rocznych 
planów kontroli instytucji zarządzających;

2) koordynacja kontroli realizowanych w obszarze 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
przez instytucje, o których mowa w ustawie, oraz 
inne państwowe organy kontroli;

3) ocena efektywności kontroli realizowanych na 
podstawie ustawy;

4) opiniowanie sprawozdań i raportów z wyników 
kontroli w obszarze funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności przekazywanych do Komi-
sji Europejskiej.

3. W skład Komitetu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą 
przedstawiciele:
1) Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty;
2) instytucji zarządzających;
3) instytucji właściwej do spraw prowadzenia kon-

troli wyrywkowej;
4) instytucji właściwej do spraw wystawienia dekla-

racji zamknięcia pomocy;

5) instytucji płatniczej.
4. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 

1, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów 
przedstawiciele Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz 
ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
może powołać w skład Komitetu, o którym mowa 
w ust. 1, przedstawicieli instytucji innych niż wymienio-
ne w ust. 3.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po-
wołuje Komitet, o którym mowa w ust. 1, w drodze za-
rządzenia, określając tryb jego działania.

7. Obsługę prac Komitetu, o którym mowa w ust. 1, za-
pewnia Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty.

Art. 56c. 

1. W przypadku gdy instytucja zarządzająca, instytucja 
pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, na skutek 
przeprowadzonej kontroli lub na podstawie informa-
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cji uzyskanych od innego organu kontrolującego, 
stwierdzi nieprawidłowości polegające na wykorzy-
staniu przez beneficjenta przekazanych środków fi-
nansowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-3, 
niezgodnie z ich przeznaczeniem lub umową o do-
finansowanie projektu albo decyzją, o której mowa 
w art. 11 ust. 7, beneficjent niezwłocznie zwraca tę 
część środków finansowych, która została wykorzy-
stana niezgodnie z ich przeznaczeniem, wraz z od-
setkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, naliczonej od dnia przekazania tej 
części środków.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, instytucja za-
rządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja 
wdrażająca może wstrzymać dalsze fi nansowanie pro-
jektu.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której 
mowa w ust. 1, lub na podstawie informacji uzyska-
nych od innego organu kontrolującego, instytucja za-
rządzająca lub instytucja pośrednicząca stwierdzi nie-
możność dalszej realizacji projektu, zaprzestaje jego 
fi nansowania.

Art. 56d.  

Instytucja zarządzająca ustala i nakłada korekty fi nanso-
we, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające-
go przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych 
(Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz 
L 158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 14, t. 1, str. 31).

Rozdział 10
Ocena skuteczności i efektywności 

realizacji Planu

Art. 57. 

1. Efektywność i skuteczność realizacji Planu, progra-
mów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, fi nanso-
wanych z publicznych środków krajowych, oraz kon-
traktów podlegają ocenie:
1) szacunkowej - przed rozpoczęciem realizacji;
2) (uchylony);

3) pełnej - po zakończeniu realizacji.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, uwzględnia:
1) kompleksowe oddziaływanie realizacji Planu, pro-

gramów oraz kontraktów na podnoszenie poziomu 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzen-
nej z krajami i regionami Wspólnoty Europejskiej 

oraz osiąganie celów zdefi niowanych w Planie, 
programach i kontraktach;

2) skutki oddziaływania realizacji Planu, programów 
i kontraktów na sytuację społeczno-gospodarczą 
kraju, województw i sektorów gospodarki obję-
tych programami operacyjnymi.

3. Komitet Monitorujący Plan, komitety monitorujące 
programy i komitety monitorujące kontrakty woje-
wódzkie mogą zdecydować o podjęciu uzupełnia-
jących ocen Planu, programów, o których mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, finansowanych z publicznych 
środków krajowych, i kontraktów.

4.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspól-
noty, właściwi ministrowie oraz samorządy województw 
udostępniają wyniki oceny efektywności i skuteczności 
realizacji Planu przez ich zamieszczenie w powszech-
nie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Art. 58. 

1. Obowiązki związane z oceną Planu, o której mowa 
w art. 57 ust. 1, wykonuje krajowa jednostka oceny, 
współpracując w tym zakresie z instytucjami zarządza-
jącymi, instytucjami pośredniczącymi oraz zarządami 
województw.

2. Krajową jednostkę oceny wyodrębnia się w minister-
stwie obsługującym ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego.

Art. 59. 

1. Ocena szacunkowa - przed rozpoczęciem reali-
zacji Planu, programów, o których mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 1-3, finansowanych z publicznych środków 
krajowych, i kontraktów obejmuje analizę mocnych 
i słabych stron państwa, regionu lub sektora, w tym 
w szczególności:
1) ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, sytuacji 

na krajowym rynku pracy z uwzględnieniem szans 
zawodowych kobiet i mężczyzn;

2) ocenę stanu środowiska naturalnego wraz z roz-
wiązaniami zapewniającymi zgodność z krajową 
i wspólnotową polityką w tym zakresie.

2.  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia 
Wspólnoty w przypadku Planu, a instytucje za-
rządzające programami w przypadku programów, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, finansowanych 
z publicznych środków krajowych, zapewniają prze-
prowadzenie oceny szacunkowej przed rozpoczę-
ciem ich realizacji.

3. Właściwy zarząd województwa zapewnia przeprowa-
dzenie oceny szacunkowej przed rozpoczęciem reali-
zacji kontraktu.
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Art. 60. 

(uchylony).

Art. 61. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
w przypadku Planu, a instytucje zarządzające w przy-
padku programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 
i 3, fi nansowanych z publicznych środków krajowych, 
zapewnią przeprowadzenie pełnej oceny po zakończe-
niu ich realizacji.

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego we 
współpracy z zarządami województw zapewnia prze-
prowadzenie pełnej oceny po zakończeniu realizacji 
kontraktów z wykorzystaniem rezultatów ocen, o któ-
rych mowa w ust. 3 oraz w art. 59 ust. 1.

3.  Pełna ocena obejmuje w szczególności badanie:
1) efektywności wykorzystania środków;
2) skuteczności w zakresie osiągania założonych 

celów;
3) oddziaływania na sytuację społeczno-gospodar-

czą, w tym na zatrudnienie;

4) funkcjonowania systemu realizacji.
4. Pełna ocena po zakończeniu realizacji Planu i pro-

gramów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, 
finansowanych z publicznych środków krajowych, 
oraz kontraktów, jest przeprowadzona nie później 
niż w ciągu roku następującego po zakończeniu ich 
realizacji.

Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących, 

przepisy przejściowe i końcowe

Art. 62–70.

(pominięte).

Art. 71. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia, z wyjątkiem art. 32-36, które wchodzą w życie z dniem 
1 stycznia 2005 r.
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