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Rozdział 1  

Przepisy ogólne 
 

 Art. 1. 
1. Ustawa z dnia ............... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …) 

wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem: 
1) art. 257, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 r.; 
2) art. 5 ust. 3, art. 168-178, art. 191 ust. 1 oraz art. 239-256, które wchodzą w Ŝycie 

z dniem 1 stycznia 2010 r.; 
3) art. 28 ust. 2 pkt 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 124 pkt 11, które wchodzą w Ŝycie  

z dniem 1 stycznia 2012 r.;  
4) art. 156 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4, które wchodzą w Ŝycie z dniem  1 stycznia 

2013 r. 
2. Z dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w ust. 1, traci moc ustawa z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), 
z wyjątkiem: 
1) art. 23, który traci moc z dniem 1 lipca 2009 r.; 
2) art. 5 ust. 3, art. 22, art. 24 ust. 1-10, art. 26 ust. 1-9 i art. 29 ust. 1-7, które tracą 

moc z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

 Art. 2. 
1. Art. 208-210 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy 

do opracowania projektów uchwał budŜetowych jednostek samorządu terytorialnego na 
rok 2010. 

2. Art. 234-238 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, mają zastosowanie, w jednostkach 
samorządu terytorialnego, po raz pierwszy do sprawozdań za 2009 r. 

3. Do uchwał budŜetowych na rok 2009 stosuje się art. 166, 169-171 oraz art. 199 ustawy,  
o której mowa w art. 1 ust. 2. 

4. Uchwały budŜetowe jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009 w zakresie 
dotyczącym samorządowych zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych 
samorządowych jednostek budŜetowych, samorządowych funduszy celowych oraz 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 
82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. 
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rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 

5. Na rok 2009 do: 
1) prognozy kwoty długu, 
2) informacji o stanie mienia, 
3) opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie moŜliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
- stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2. 

 
 Art. 3. 

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa uchwala się po raz pierwszy do dnia 30 czerwca 
2009 r. 

2. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego, organ stanowiący uchwala po raz pierwszy nie później niŜ uchwałę 
budŜetową na rok 2010. 

 
 Art. 4. 

1. Z dniem 31 grudnia 2009 r. zakończeniu ulega likwidacja: 
1) państwowych zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych 

jednostek budŜetowych, 
2) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budŜetowych, prowadzących 

działalność w zakresie innym niŜ określony w art. 13 ustawy, o której mowa w 
art. 1 ust. 1, 

3) gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 
budŜetowych  

- jako form organizacyjno – prawnych jednostek sektora finansów publicznych. 
2. W przypadku zakończenia likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1, przed dniem 31 grudnia 2009 r., Minister Finansów 
dokona zmian w wydatkach budŜetu państwa na wniosek dysponenta części, w 
szczególności mając na względzie zapewnienie odpowiednich środków na 
wynagrodzenia. 

 
 Art. 5. 

1. Zakłady budŜetowe likwidują: 
1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy 

działające na podstawie odrębnych przepisów - państwowe zakłady budŜetowe; 
2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub 

wojewódzkie zakłady budŜetowe. 
2. Likwidując zakład budŜetowy, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie 

mienia znajdującego się w uŜytkowaniu zakładu; w przypadku państwowego zakładu 
budŜetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. 

3. Pozostałe po likwidacji środki pienięŜne, naleŜności i zobowiązania zlikwidowanego 
zakładu budŜetowego przejmuje organ, który przeprowadza likwidację albo nowo 
utworzona jednostka organizacyjna. Przejęcie następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

 
 Art. 6. 

1. Gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budŜetowej likwiduje kierownik 
jednostki budŜetowej, przy którym funkcjonowało gospodarstwo. 
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2. Gospodarstwo pomocnicze gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 
budŜetowych likwiduje kierownik jednostki budŜetowej, po uzyskaniu opinii, o której 
mowa w ust. 3 pkt 1 albo 2. 

3. Opinie dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji wydaje odpowiednio: 
1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku gospodarstw pomocniczych 

gminnych jednostek budŜetowych; 
2) zarząd powiatu i województwa – w przypadku gospodarstw pomocniczych 

powiatowych i wojewódzkich jednostek budŜetowych. 
4. Wymóg uzyskania opinii, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy likwidacji gospodarstwa 

pomocniczego działającego przy jednostce budŜetowej, której kierownikiem jest wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta. 

5. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, naleŜności i zobowiązania 
zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budŜetowa, przy 
której funkcjonowało gospodarstwo. Przejęcie następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

 
 Art. 7. 

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych utworzone przez jednostki budŜetowe, mogą 
funkcjonować do dnia 31 grudnia 2009 r.  

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1: 
1) nieściągnięte naleŜności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka 

budŜetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych; 
2) środki pienięŜne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio 

państwowej jednostki budŜetowej albo samorządowej jednostki budŜetowej. 
3. Środki pienięŜne jednostek budŜetowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazane na 

rachunek pomocniczy mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia  
30 czerwca 2010 r.  

4. Środki pienięŜne niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 3, państwowe 
jednostki budŜetowe przekazują na dochody budŜetu państwa, a samorządowe jednostki 
budŜetowe przekazują na dochody budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 
 Art. 8. 

1. W przypadku państwowych jednostek budŜetowych wykonujących zadania realizowane 
dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budŜetowej lub 
finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, mogą zostać 
zwiększone wydatki budŜetowe proporcjonalnie do przyrostu uzyskiwanych dochodów. 

2. W latach 2009-2011 tworzy się w budŜecie państwa rezerwę celową przeznaczoną na 
wydatki, o których mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej planowanemu 
przyrostowi dochodów. 

 
 Art. 9. 

1. Z dniem 30 czerwca 2009 r. ulegają likwidacji fundusze motywacyjne gromadzące 
dochody uzyskiwane z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych 
pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz 
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1: 
1) nieściągnięte naleŜności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka 

budŜetowa, która gromadziła środki na rachunku funduszu motywacyjnego; 
2) środki pienięŜne zlikwidowanego funduszu motywacyjnego podlegają 

odprowadzeniu  na rachunek pomocniczy jednostki budŜetowej, która gromadziła 
środki na rachunku funduszu motywacyjnego. 
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3. Środki pienięŜne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są przeznaczane na regulowanie 
zobowiązań przejętych, na podstawie ust. 2 pkt 1, przez jednostkę budŜetową. 

 
 Art. 10. 

1. Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się fundusze celowe: 
1) wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i 

kartograficznym, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125); 

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)); 

3) wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708). 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nieściągnięte naleŜności 
i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanych gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich funduszy celowych przejmują jednostki samorządu terytorialnego, 
które realizowały swoje wyodrębnione zadania poprzez fundusze celowe. 

3.  Środki pienięŜne zlikwidowanych gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy 
celowych stają się dochodami budŜetów odpowiednich jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
 Art. 11. 

Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną: 
1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), 

2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 i Nr 111, poz. 708),  

3) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z 
dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121), 

- stają się z dniem 1 stycznia 2010 r państwowymi funduszami celowymi w rozumieniu 
ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1. 
 

 Art. 12. 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. agencjami wykonawczymi w rozumieniu ustawy, o której mowa 
w art. 1 ust. 1, stają się: 

1) państwowe agencje: 
a) Agencja Nieruchomości Rolnych, o której mowa w ustawie z dnia  

19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700), 

b)  Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której mowa w ustawie z dnia 22 
czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832), 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 
2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, 
poz. 1374. 



 Projekt z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
  
 

 5 

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 Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711,  
z późn. zm.3)), 

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), 

e) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, o której mowa w ustawie  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), 

f) Agencja Rynku Rolnego, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 231, poz. 1702), 

g) Polska Agencja śeglugi Powietrznej, o której mowa w ustawie z dnia  
8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 249, poz. 1829),  

h) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o której mowa  
w ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.  Nr 98, poz. 634); 

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

 
 
 

Rozdział 2 

Zmiany w przepisach obowiązujących 
 

 Art. 13. 
W ustawie z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.4)) w art. 2 w § 1 dodaje się pkt 1a w 
brzmieniu: 
„1a) niepodatkowe naleŜności budŜetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 
............... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …);”. 
 

 Art. 14. 
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.5)) w art. 240 § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 
1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 
1832. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 
104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz.1119, Nr 187, poz.1381 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, 
poz. 794 i Nr 176, poz.1243. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i 
Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i 
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, 
poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 
1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, 
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, 
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 
1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672. 
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„§ 4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budŜetowych oraz 
zakładach budŜetowych moŜe nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych 
będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych 
przepisów. 

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

 Art. 15. 
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm. 6)) uchyla się art. 95d. 

 
 Art. 16. 

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 122, poz. 851, z późn. zm. 7)) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest prowadzona w formie jednostki budŜetowej.”. 

 
 Art. 17. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w art. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

2) w art. 7c pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,”; 

3) w art. 7d pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu,”; 

4) w art. 41: 
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia ... 
2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), zwany dalej 
"Funduszem”. 

2.  Przychodami Funduszu są wpływy ze sprzedaŜy map oraz innych 
materiałów i informacji z zasobu centralnego, z opłat za czynności związane 
z prowadzeniem tego zasobu, przekazywane w okresach kwartalnych, w 
ciągu 30 dni od zakończenia kwartału, a takŜe inne wpływy.”, 

b) uchyla się ust. 3 i 3a, 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.”, 
d) uchyla się ust. 7, 
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, 
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 
2007 r. Nr 112, poz. 766. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, 
Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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„8.  Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. 
Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym 
przechodzą na rok następny.”; 

5) uchyla się art. 41a. 
 

 Art. 18. 
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 53 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53. 1. Procedurę uchwalania budŜetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy. 

2. Do czasu uchwalenia budŜetu przez radę gminy, jednak nie później niŜ do dnia  
31 stycznia roku budŜetowego, podstawą gospodarki budŜetowej jest projekt 
budŜetu przedłoŜony radzie gminy. 

3. W przypadku nieuchwalenia budŜetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
regionalna izba obrachunkowa ustala budŜet gminy w zakresie obowiązkowych 
zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do ostatniego dnia miesiąca 
lutego roku budŜetowego. Do dnia ustalenia budŜetu przez regionalną izbę 
obrachunkową podstawą gospodarki budŜetowej jest projekt budŜetu, o którym 
mowa w ust. 2.”; 

2) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych 

wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.”. 
 

 Art. 19. 
W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. 9)) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników 

jednostek budŜetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych 
zakładów budŜetowych nie moŜe przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 
U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.10)).”. 
 

 Art. 20. 
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, 
poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 
521) wprowadza się następujące zmiany: 
                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, i 
Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, 
Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218. 
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, 
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154 poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i 
Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i 
Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 
2104 , z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 
176, poz. 1242. 
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1) w art. 13 uchyla się ust. 4hc; 
2) uchyla się art. 13a.  

 
 Art. 21. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, 
poz. 1997, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 8a uchyla się ust. 10; 
2) uchyla się art. 11a.   

 Art. 22. 
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 5a po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a)  agencji rządowej - oznacza to równieŜ agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy 
z dnia ...... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ......., poz. .....),”; 

2) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 130 w brzmieniu: 
„130) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.”. 

 
 Art. 23. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:  
1) art. 35c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35c. 1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony przez organ określony 
w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, moŜe być prowadzony w formie jednostki budŜetowej, 
jeŜeli prowadzenie tego zakładu w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej byłoby niecelowe lub przedwczesne. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje organ, który utworzył zakład, po dokonaniu analizy zakresu 
i charakteru działalności zakładu opieki zdrowotnej w odniesieniu do potrzeb 
zdrowotnych określonego obszaru lub określonej grupy ludności oraz oceny 
moŜliwości pozyskiwania przez zakład opieki zdrowotnej dodatkowych środków 
finansowych przy nieograniczeniu praw ludności do bezpłatnych świadczeń 
zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeŜeniem art. 35d. 

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i 
Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521. 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 
8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 
1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, 
Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, 
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 
1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, 
poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 
116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 
263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, 
poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 
1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 
2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, 
poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, 
poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288 i Nr 191, poz. 1361 i 1367 oraz z 2008 r. 
Nr 97 poz. 623. 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 
166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290. 
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2.  Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, prowadzi 
gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia ...... 2008 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …), z zastrzeŜeniem art. 50.”; 

2) art. 50 otrzymuje brzmienie:  
„Art. 50. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 35c, gospodaruje 

przekazaną w zarząd częścią mienia państwowego lub komunalnego oraz 
przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich 
wykorzystania, na zasadach określonych w ustawie z dnia ...... 2008 r. o finansach 
publicznych.”; 

3) w art. 54 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a) na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków 

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

4) w art. 55 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 

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

5) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu: 
„Art. 55a. Do jednostek badawczo-rozwojowych, będących publicznymi zakładami 

opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35d, stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 55.”; 

6) w art. 70d ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Narodowy Fundusz Zdrowia i zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej bądź jednostki 
budŜetowej, zawierają umowy o wykonywanie usług transportu sanitarnego 
z  podmiotami spełniającymi wymagania, o których mowa w art. 70a.”. 

 
 Art. 24. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm. 14)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 70: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Praktyczna nauka zawodu moŜe odbywać się w placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, 
pracowniach szkolnych, u pracodawców, a takŜe w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej 

przez szkołę w swoich warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów 
tej szkoły. 

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, 

                                                 
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 
42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 
2008 r. Nr 70, poz. 416. 
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warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach 
szkolnych, pracowniach szkolnych, a takŜe w innych podmiotach 
wymienionych w ust. 1, uwzględniając w szczególności zakres spraw, które 
powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa 
i obowiązki podmiotów, o których mowa w ust. 1, a takŜe kwalifikacje 
wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące 
im uprawnienia.”; 

2) w art. 79: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez 
ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami 
budŜetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli 
i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeŜeniem ust. 1c.”, 

b) uchyla się ust. 1a i 1b. 
 

 Art. 25. 
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 20 uchyla się ust. 5a i 5b; 
2) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

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

 
 Art. 26. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 4a po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) agencji rządowej – oznacza to równieŜ agencję wykonawczą w rozumieniu 
ustawy z dnia ..... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ......),”; 

2) w art. 6: 
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie o finansach 
publicznych,”, 

b) uchyla się ust. 2; 
3) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, 
a takŜe wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,  
z wyjątkiem świadczeń związanych z uŜywaniem środków trwałych otrzymanych 
przez samorządowe zakłady budŜetowe, w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych, oraz spółki uŜyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, 

                                                 
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, 
Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr  106, poz. 1150, 
Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, 
poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, 
poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, 
poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz.  257, Nr 54, 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, 
poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, 
poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, 
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, 
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238. 
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jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub 
uŜywanie,”; 

4) w art. 17: 
a) w ust. 1 pkt 47 otrzymuje brzmienie: 

„47) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z 
budŜetu państwa lub budŜetów jednostek samorządu terytorialnego,”, 

b) w ust. 1 dodaje się pkt 50 w brzmieniu: 
„50) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.”, 

c) w ust. 1c pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) samorządowych zakładach budŜetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku 
dochodowego od osób prawnych – jeŜeli przedmiotem ich działalności jest 
zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną 
środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, 
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.”; 

5) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Przepis ust. 1, z zastrzeŜeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, 

których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, 
o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub 
inne cele określone w tym przepisie.”; 

6) w art. 27 uchyla się ust. 1a. 
 

 Art. 27. 
W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną,  
instruktaŜową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa moŜe 
być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budŜetu 
państwa.”; 

2) w art. 11:  
a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7)  wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.”, 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku nieuchwalenia budŜetu przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budŜetowego, izba ustala 
budŜet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budŜetowego w 
zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji 
rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub 
porozumień.”; 

3) w art. 13:  
a) uchyla się pkt 2, 
b) po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: 

„11) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 
ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia .......... 
2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....), w których nie toczy 

                                                 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, 
poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104. 
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się postępowanie kontrolne albo postępowanie przed sądem 
administracyjnym; 

12) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich 
prognozach finansowych.”; 

4) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) ustalanie budŜetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym 

mowa w art. 206 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz orzekanie 
o niewaŜności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;”. 

 
 Art. 28. 

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 
1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.17)) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budŜetowych i 

samorządowych zakładów budŜetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę 
zatrudnianych pracowników.”. 

 
 Art. 29. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 
późn. zm.18)) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

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

budŜetowych, 
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budŜetowych, 
c) państwowych funduszy celowych,”. 

 
 Art. 30. 

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.19)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4, w art. 25 
oraz w art. 26 ust. 1, są zadaniami własnymi samorządu województwa.”; 

2) w art. 15: 
 a)  ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Właściwy organ wymieniony w art. 5, ze względu na ochronę gleb przed 
erozją i ruchami masowymi ziemi, moŜe, w drodze decyzji, nakazać 
właścicielowi gruntów, o których mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewienie 
lub zakrzewienie gruntów, lub załoŜenie na nich trwałych uŜytków 
zielonych. Właścicielowi gruntów przysługuje zwrot kosztów zakupu 
niezbędnych nasion i sadzonek ze środków  budŜetu  województwa, o 
których mowa w art. 23. 

                                                 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, 
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 
i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 
r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522. 
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, 
Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, 
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. 
Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393. 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 
2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, 
poz. 1374. 
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3.  JeŜeli wykonanie nakazu, o którym mowa w ust. 2, spowoduje szkody 
wynikające ze zmniejszenia produkcji roślinnej, właścicielowi gruntów 
przysługuje odszkodowanie ze środków budŜetu województwa, o których 
mowa w art. 23 wypłacane przez okres 10 lat.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5.  W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, o 

których mowa w ust. 1, w tym równieŜ spowodowanej nieprzestrzeganiem 
przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i 
chwastami, wójt w drodze decyzji nakazuje właścicielowi gruntów 
wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie 
niewykonania decyzji, wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na 
koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów 
wykonania zastępczego środki budŜetu województwa, o których mowa w 
art. 23.”; 

3) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  Rekultywacji na cele rolnicze gruntów połoŜonych, w rozumieniu przepisów o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone 
osoby, w wyniku klęsk Ŝywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje 
właściwy organ wymieniony w art. 5, przy wykorzystaniu środków budŜetu 
województwa, o których mowa w art. 23, a rekultywacji gruntów leśnych i 
gruntów przeznaczonych do zalesienia - przy wykorzystaniu środków 
pochodzących z budŜetu państwa, na zasadach określonych w przepisach o 
lasach.”; 

4)  rozdział 6 otrzymuje brzmienie: 
„Rozdział 6 

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 
Art. 23. 1. Dochodami budŜetu województwa, związanymi z wyłączaniem z produkcji 

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

próchnicznej warstwy gleby; 
4) opłaty oraz naleŜności i opłaty roczne podwyŜszone, określone w art. 28 ust. 

1-4. 
2. Zarząd województwa gromadzi dochody, o których mowa w ust. 1, na 

wyodrębnionym rachunku bankowym.  
Art. 24. 1.  Ze środków budŜetu województwa, w zakresie ustalonym w ustawie, 

finansowane są ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz 
wypłata odszkodowań  przewidzianych ustawą, a w szczególności: 
1) rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły 

wartość uŜytkową wskutek działalności nieustalonych osób; 
2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych; 
3) uŜyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i 

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

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

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

8) wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach 
ograniczonego uŜytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych 
dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych; 

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

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

niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,  do  wysokości  5 %  
rocznych dochodów, o których mowa w art. 23 ust. 1. 

2.  Dochody, o których mowa w art. 23 powinny być w pierwszej kolejności 
przeznaczane na wykonywanie prac wymienionych w ust. 1 na obszarze tych 
gmin, w których powstają te dochody oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu 
produkcji rolniczej, rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia 
obszaru gruntów rolnych. 

3.  Przy przydzielaniu środków uzyskanych z dochodów, o których mowa w art. 23 
ust. 1,  właścicielom gruntów, na ich wniosek, naleŜy uwzględniać udział własny 
tych właścicieli w kosztach robót oraz efektywność projektowanych 
przedsięwzięć.”; 

5)  w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
  „ 1.  Kontrola obejmuje wykonanie obowiązków: 

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

zagospodarowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków, o których 
mowa w art. 23; 

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

5) określonych w art. 16-19.”; 
6) w art. 28 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„W razie niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych, ustala się, 
w drodze decyzji, obowiązek corocznego wpłacania na wyodrębniony rachunek 
bankowy zarządu województwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 lub na Fundusz 
Leśny, przez osobę powodującą ograniczenie wartości uŜytkowej gruntów, 
równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości 
uŜytkowej gruntów.”; 

7) uchyla się art. 31; 
8) art. 33 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 33. Właściwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art. 5, 
prowadzi sprawozdawczość z zakresu: 
1) obszaru gruntów wyłączanych z produkcji, 
2) ustalonych naleŜności, opłat rocznych i innych, wymienionych w niniejszej 

ustawie, dochodów budŜetu województwa lub Funduszu Leśnego, 
3) wielkości obszarów i połoŜenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, 

podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu, 
4) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów, 
5) istniejących zasobów i eksploatacji złóŜ torfów 
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- według zasad określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i z Prezesem Głównego 
Urzędu Statystycznego.”. 

  
 Art. 31. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, 
z późn. zm.20)) w art. 23b ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Środków, o których mowa w ust. 2, oraz świadczeń emitenta naleŜnych obligatariuszom 

od emitenta obligacji w wykonaniu zobowiązań wynikających z tych obligacji nie 
uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłuŜenia jednostek samorządu 
terytorialnego, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia ...... 2008 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....).”. 

 
 Art. 32. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) uchyla się art. 7. 
 

 Art. 33. 
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) art. 17b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17b. Jednostki budŜetowe: 
1) gospodarują na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki mieniem Skarbu 

Państwa, w które zostały wyposaŜone;  
2) zapewniają ochronę tego mienia:   
3) mogą zbywać składniki rzeczowe majątku ruchomego.”;  

2) w art. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w 

który wyposaŜone są jednostki budŜetowe, uwzględniając zasadę racjonalnej 
gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego 
zaproszenia do rokowań przy rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych o 
znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki 
finansowej jednostek sektora finansów publicznych.”. 

 
 Art. 34. 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z 
późn. zm.22)) w art. 33 uchyla się ust. 1b.  
 
 
 
 

                                                 
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 
2003 r. Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, 
poz. 2104. 
21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, 
poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. 
Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i 
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721. 
22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz.1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 
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 Art. 35. 
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) w art. 6 ust. 11 otrzymuje 
brzmienie: 
„11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budŜetów gmin.”. 
 

 Art. 36. 
W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.  Nr 75, poz. 469, Nr 
141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, oraz z 2005 r. Nr 10, 
poz. 71 i Nr 164, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:  
1) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art. 60a. 1. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych, a takŜe w celu 
prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, Akademia i jej 
instytuty mogą tworzyć spółki, obejmować, nabywać i posiadać udziały oraz akcje 
spółek handlowych. 
2. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych 
stanowią przychody Akademii albo jej instytutów.”;     

2) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Środki, o których mowa w ust. 1, Akademia przeznacza na realizację zadań 
statutowych w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich 
badań, inwestycje wspomagające działalność naukową, promowanie rozwoju 
wybitnych młodych naukowców poprzez przyznawanie stypendiów naukowych przez 
Prezesa Akademii.”. 

 
 Art. 37. 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 226, poz. 1676) w art. 4: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent części budŜetowej, nie jest 
uprawniony do dokonywania przeniesień, o których mowa w art. 152 ustawy 
z dnia .........2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....), jeŜeli 
powodowałoby to zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków 
dotyczących sądów wojskowych.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. Organy wymienione w § 4 są związane załoŜeniami, o których mowa w art. 172 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych.”. 
 

 Art. 38. 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) wprowadza się następujące zmiany 
1) w art. 21:  
 a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek budŜetowych, 
samorządowych zakładów budŜetowych, instytucji kultury oraz jednostek 
organizacyjnych statutowo zobowiązanych do ochrony dóbr kultury 
uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 
4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych.”. 

b) ust. 2f otrzymuje brzmienie: 
„2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

o których mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których 
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mowa w ust. 2e, składają Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, zwanemu dalej „Pełnomocnikiem”, informacje 
miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o 
zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze 
rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego. Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a 
informacja roczna – do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.”; 

2) w art. 25a: 
a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Pracodawcy zatrudniającemu mniej niŜ 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ze środków 
Funduszu refundowana jest:”, 

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności 

zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze środków 
Funduszu refundowana jest:”, 

c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %, ze środków 
Funduszu refundowana jest, w stosunku do zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych:”, 

d) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Ze środków Funduszu refundowane są:”; 

3) w art. 25c: 
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Pracodawca, o którym mowa w art. 25a ust. 2-4, składa Pełnomocnikowi:”, 
b) ust. 5 – 8 otrzymują brzmienie: 

„5.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Pełnomocnik przekazuje na 
rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1-4, art. 
25a i 25b oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia. 

6.  JeŜeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 
przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Pełnomocnik wydaje decyzję o 
wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu 
uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu 
z dniem wydania. 

7.  W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec 
Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który 
wnioskodawcy przysługuje refundacja, Pełnomocnik wydaje decyzję o 
odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres 
wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6. 

8.  W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne jest inna niŜ kwota refundacji wykazana we 
wniosku, Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek 
złoŜony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
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„10.  Ze środków Funduszu refundowane są składki na ubezpieczenia społeczne 
przez okres roku na zasadach określonych w ust. 1-9, art. 25a, 25b i 25d. Po 
upływie tego okresu wnioskodawca moŜe wystąpić do Pełnomocnika z 
wnioskiem o przedłuŜenie wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne.”; 

4) w art. 25d ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 
„1.   Pełnomocnik moŜe przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji 

składek, w szczególności dotyczące ustalania wysokości refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne i wypłaty wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli 
nieprawidłowości Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej 
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

2.  Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8, przysługuje prawo 
wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3.  W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik 
moŜe nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,”; 

5) w art. 26:  
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.”, 
b)  uchyla się ust. 6a;  

6) w art. 26a: 
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„ Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do 
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa 
do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez 
Pełnomocnika.”, 

b) ust. 6 – 12 otrzymują brzmienie: 
„6.  Miesięczne dofinansowanie wypłaca Pełnomocnik przez okres roku w 

wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na 
zasadach określonych w art. 26b i 26c. 

7.  Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, pracodawca moŜe wystąpić do 
Pełnomocnika z wnioskiem o przedłuŜenie wypłacania miesięcznego 
dofinansowania na kolejne okresy roczne. 

8.  JeŜeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 
przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Pełnomocnik wydaje decyzję o 
wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania 
zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. 

9.  W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec 
Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który 
pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Pełnomocnik wydaje 
decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres 
wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8. 

10.  Pełnomocnik moŜe przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie 
miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania 
wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych. 

11.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli 
Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego 
dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. 
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12.  Od decyzji, o których mowa w ust. 8, 9 i 11, przysługuje prawo wystąpienia 
z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.”; 

7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu 

zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą 
prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane 
drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3 oraz 
art. 26c ust. 1 i 2.”; 

8) w art. 26c: 
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Pełnomocnikowi”, 
b) ust. 3-4 otrzymują brzmienie: 

„3.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Pełnomocnik przekazuje na 
rachunek bankowy pracodawcy dofinansowanie w kwocie ustalonej na 
podstawie art. 26a i 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia. 

4.  W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota dofinansowania jest 
inna niŜ kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, 
Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek 
pracodawcy złoŜony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o 
ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.”; 

c) ust. 4b otrzymuje brzmienie: 
„4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje prawo wystąpienia z 

wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.”; 
9) w art. 26e: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.  Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.”, 

b) uchyla się ust. 4; 
10) w art. 26f w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„JeŜeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niŜ 12 miesięcy, 
pracodawca za pośrednictwem starosty jest obowiązany zwrócić Funduszowi w pełnej 
wysokości kwoty otrzymane ze środków Funduszu, chyba Ŝe umowa o pracę:”; 

11) w art. 34: 
a) w ust. 6: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu,”, 
- dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu: 

„6) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków 
Funduszu; 

7) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania 
poŜyczek; 

8)  opracowywanie programów słuŜących rehabilitacji społecznej i 
zawodowej, w szczególności adresowanych do osób niepełnosprawnych 
oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne; 

9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu 
przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a – 6d w brzmieniu: 
„6a.  Pełnomocnik moŜe Ŝądać niezwłocznego zwrotu całości lub części środków 

do Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeŜeli w ciągu  
roku budŜetowego, w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 6 pkt 9, 
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stwierdzi nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu niezgodnie  
z przeznaczeniem środków otrzymanych z Funduszu. 

6b.  Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się 
przepisy o finansach publicznych. 

6c. Pełnomocnik moŜe dokonać podziału środków nieprzekazanych lub 
zwróconych, o których mowa w ust. 6a, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

6d.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb i sposób sprawowania przez Pełnomocnika kontroli,  
o której mowa w ust. 6 pkt 9, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego 
przebiegu kontroli.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, 

organy jednostek samorządu terytorialnego i Pełnomocnik.”; 
12) art. 35c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35c.1. Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Pełnomocnikowi 
sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków 
Funduszu. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1)  sposób sporządzania sprawozdania i jego wzór, 
2)  terminy i sposoby przedstawiania  sprawozdań   
- mając na uwadze ujednolicenie trybu postępowania; 
3) zasady i sposoby rozliczeń finansowych samorządu z Pełnomocnikiem 
w zakresie otrzymanych środków Funduszu, mając na uwadze prawidłowe 
gospodarowanie środkami Funduszu. 

13) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

mogą być realizowane na zlecenie Pełnomocnika przez fundacje oraz organizacje 
pozarządowe.”; 

14) art. 45 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 45. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z 

dnia ... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...). 
2. Dysponentem Funduszu jest Pełnomocnik, o którym mowa w art. 34 ust. 1. 
3. Zadania Pełnomocnika wynikające z ustawy realizowane są przez Biuro Obsługi 

Funduszu i Wojewódzkie Oddziały Funduszu funkcjonujące w formie jednostek 
budŜetowych. Zakres zadań wykonywanych przez Biuro Obsługi Funduszu i 
Wojewódzkie Oddziały Funduszu, na wniosek Pełnomocnika, ustala minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.  

4. Koszty obsługi Biura Obsługi Funduszu i Wojewódzkich Oddziałów Funduszu 
finansowane są z budŜetu państwa. 

5. Dysponent Funduszu moŜe ustanawiać, spośród pracowników Biura Obsługi 
Funduszu lub Wojewódzkich Oddziałów Funduszu, pełnomocników, ustalając 
granice ich umocowania. 

6. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego.”; 

15) w art. 46 uchyla się pkt 6; 
16) w art. 46a uchyla się ust. 3; 
17) w art. 47: 

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 
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„a) programy słuŜące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności 
adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami 
są osoby niepełnosprawne,”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
„1a.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze środków 

Funduszu mogą być: 
1) przekazywane instytucji wdraŜającej środki na realizację projektów na 
rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która moŜe być 
zawarta na okres dłuŜszy niŜ rok; 
2) udzielane dotacje, poŜyczki oraz finansowane odsetki od kredytów 
udzielonych projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową 
określającą w szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, 
zawartą z realizatorami programów.”, 

c) uchyla się ust. 5; 
18) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środki Funduszu są przekazywane przez Pełnomocnika: 
1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań 

lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy – według 
algorytmu; 

2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Pełnomocnika lub inne 
zadania wynikające z ustawy – na podstawie zawartych z nimi umów.”; 

19) w art. 49: 
a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie: 

„1.  Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 
33 ust. 4a, 7 i 7a, stosuje się odpowiednio, z zastrzeŜeniem ust. 5a-5d oraz 
art. 49a i 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.23)), zwanej dalej 
"Ordynacją podatkową", z tym Ŝe uprawnienia organów podatkowych 
określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi. 

2.  Pracodawcy dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, 
w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały 
okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając 
równocześnie Pełnomocnikowi deklaracje miesięczne i roczne poprzez 
teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru 
ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego.  

3.  Do egzekucji wpłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji, z tym Ŝe tytuł wykonawczy wystawia Pełnomocnik. 

4.  Od decyzji dotyczących wpłat pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia z 
wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.”, 

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie: 
„5a.  Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą 

być umarzane w całości lub w części decyzją Pełnomocnika wyłącznie w 
przypadku ich całkowitej nieściągalności.”, 

c)  w ust. 5c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Pełnomocnik, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku 

uzasadnionym waŜnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym 
moŜe:”; 

                                                 
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745. 
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20) art. 49a ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 
„1.  Pełnomocnik moŜe złoŜyć wniosek o załoŜenie księgi wieczystej dla 

nieruchomości dłuŜnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których mowa w 
art. 49 ust. 1. 

2.  Wystawione przez Pełnomocnika dokumenty stwierdzające istnienie naleŜności z 
tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokość są podstawą 
wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność 
zobowiązanego. JeŜeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, 
zabezpieczenie jest dokonywane przez złoŜenie tych dokumentów do zbioru 
dokumentów.”; 

21) w art. 49b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4.  Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej, 

jest wydawany na wniosek Pełnomocnika nieodpłatnie.”; 
22) w art. 49c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Pełnomocnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych 
zgromadzonych:”; 

23) uchyla się art. 49d-53g; 
24) w art. 54: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu,”, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) wpłaty do budŜetu państwa w wysokości wydatków poniesionych w 

miesiącu poprzednim na koszty działalności Biura Obsługi Funduszu i 
Wojewódzkich Oddziałów Funduszu, o których mowa w art. 45 ust. 4 – w 
terminie do końca miesiąca.”. 

 
 Art. 39. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.24)) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak równieŜ 

nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
jest obowiązany uzyskać, na dzień przyznania kredytu lub nabycia papierów 
wartościowych, opinię regionalnej izby obrachunkowej o moŜliwości spłaty kredytu lub 
wykupu papierów wartościowych, o której mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia ........ 
2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).”. 

 
 Art. 40. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budŜetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.25)) w art. 1 
w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz 

sądach i trybunałach, wymienionych w art. 123 ust. 2 i 3 ustawy z dnia ............ 2008 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. .......); 

3) samorządowych jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych 
prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie wymienionej 
w pkt 2;”. 

                                                 
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i 
Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119. 
25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, 
poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 
r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711. 
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 Art. 41. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, z późn. zm.26)) w art. 54 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. W przypadku nieuchwalenia budŜetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu 

uchwalenia budŜetu przez radę powiatu, nie później jednak niŜ do dnia 31 stycznia roku 
budŜetowego, podstawą gospodarki budŜetowej jest projekt budŜetu przedłoŜony radzie 
powiatu. 

3. W przypadku nieuchwalenia budŜetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna 
izba obrachunkowa ustala budŜet powiatu najpóźniej do końca lutego. Do dnia ustalenia 
budŜetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budŜetowej jest 
projekt budŜetu, o którym mowa w ust. 2.”. 

 
 Art. 42. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1590, z późn. zm.27)) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  W przypadku nieuchwalenia budŜetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu 

uchwalenia budŜetu przez sejmik województwa, jednak nie później niŜ do dnia 31 
stycznia roku budŜetowego, podstawą gospodarki budŜetowej jest projekt budŜetu 
przedłoŜony sejmikowi województwa.”. 

 
 Art. 43. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.28)) w art. 47 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów 

budŜetowych i agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia ...................2008 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”. 

 
 Art. 44. 

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, 
z późn. zm.29)) uchyla się art. 52. 
 

 Art. 45. 
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.30)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 
27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 
28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, 
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 
67, poz. 411. 
29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 
2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 57, 
poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz.311. 
30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, 
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154 poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i 
Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i 
Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze 
budŜetowej.”; 

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

„1) państwowa sfera budŜetowa – rozumie się państwowe jednostki budŜetowe, 
które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 
12 ustawy z dnia ...  2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. 
....), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych,”, 

b) uchyla się pkt 5; 
3) w art. 3:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, 

kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 123 
ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,”, 

b) uchyla się pkt 2; 
4) art. 5 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu słuŜby 
cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów 
regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, 
eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy prokuratorscy, 
funkcjonariusze SłuŜby Celnej, członkowie słuŜby zagranicznej niebędący członkami 
korpusu słuŜby cywilnej,”;  

5) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 6. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budŜetowym dla pracowników, o 
których mowa w art. 5, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane 
średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, ustalonym w ustawie budŜetowej 
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych 
przepisów.”; 

6) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń, dla osób o których mowa w art. 5 
pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych.”;  

7) w art. 9: 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, 
b) uchyla się ust. 2,  
c) uchyla się ust. 3; 

8) art. 10 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 10. W budŜecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla 
państwowych jednostek budŜetowych na: 
1) zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych 

zadań; 
2) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób 

odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a takŜe nagród 
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę 
z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla 
pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część 

                                                                                                                                                        
2104 , z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 
176, poz. 1242. 
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budŜetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie 
przekroczyło 50 osób.”. 

 
 Art. 46. 

W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 1:  

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„12) państwowych jednostek budŜetowych, z wyjątkiem organów administracji 

publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których 
kierownicy podlegają przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o 
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 
U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 
50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. 
Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, 
poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 
139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, 
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 
6, poz. 69),”, 

b) uchyla się pkt 13; 
2) w art. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie: 

„1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-12, a w 
szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców 
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych; 

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-
12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów; 

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w 
art. 1 pkt 1-12, a w szczególności członków zarządów; 

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-
12;”; 

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których 

mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4 i 8-12, 
oraz osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ załoŜycielski lub organ 
właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany 
podmiot.”; 

4) w art. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 – 

trzykrotności;”; 
5) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym 
w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-12, przyznaje organ lub osoba 
właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.”. 

 
 Art. 47.  

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 i Nr 111, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
31) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1207. 
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1) w art. 277 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego.”; 

2) w art. 318 ust. 6a otrzymuje brzmienie: 
„6a. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej 

w sprawie terminu płatności opłaty albo kary do właściwego powiatu albo gminy, 
których dochodów dotyczy odroczenie.”; 

3) w art. 362 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. W razie braku moŜliwości nałoŜenia obowiązku podjęcia działań, o których mowa 

w ust. 1, organ ochrony środowiska moŜe zobowiązać podmiot korzystający ze 
środowiska do uiszczenia na rzecz budŜetu właściwej gminy, z zastrzeŜeniem 
ust. 4, kwoty pienięŜnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia 
stanu środowiska. 

4. JeŜeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1, 
zobowiąŜe do wpłaty kwot na rzecz budŜetów właściwych gmin proporcjonalnie 
do wielkości szkód.”; 

4) w art. 386 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;”; 

5) w tytule VII w dziale II tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 
„Rozdział 4 

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”; 
6) po art. 399 dodaje się art. 399a w brzmieniu: 

„Art. 399a. 1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 
1) rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-

pomiarowej, słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 
2) rozwój specjalistycznego potencjału wykonawczego, słuŜącego realizacji 

inwestycji na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 
3) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania 

informacji, słuŜących badaniu stanu środowiska; 
4) realizację kompleksowych programów edukacji ekologicznej; 
5) wspomaganie realizacji wojewódzkich i ponadwojewódzkich programów 

ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony 
przed hałasem, planów gospodarki odpadami oraz planów gospodarowania 
wodami;  

6) wydatki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. 
o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz 
z 2003 r. Nr 175, poz. 1693); 

7) realizację innych zadań słuŜących ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, wynikających z zasady zrównowaŜonego rozwoju; 

8) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, 
będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

9) badania, upowszechnianie ich wyników, a takŜe postępu technicznego w 
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

10) opracowywanie i wdraŜanie nowych technik i technologii, w szczególności 
dotyczących ograniczania emisji i zuŜycia wody, a takŜe efektywnego 
wykorzystywania paliw; 

11) zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, w 
przypadku gdy nie moŜna ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 
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12) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze 
środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów 
korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; 

13) opracowywanie planów słuŜących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz 
utworzenie katastru wodnego; 

14) prowadzenie obserwacji terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi 
oraz terenów, na których występują te ruchy; 

15) zadania związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem i 
likwidacją szkód w lasach, spowodowanych przez czynniki biotyczne i 
abiotyczne; 

16) opracowywanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 
monitoringu przyrodniczego; 

17) przeciwdziałanie klęskom Ŝywiołowym i likwidacje ich skutków dla 
środowiska; 

18) działania polegające na zapobieganiu i likwidacji powaŜnych awarii oraz 
szkód górniczych a takŜe ich skutków; 

19) koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251); 

20) przygotowanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

21) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównowaŜonego rozwoju; 

22) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska; 
23) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań 

stanu środowiska, a takŜe systemów pomiarowych zuŜycia wody i ciepła; 
24) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych 

z dostępem do informacji o środowisku; 
25) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

26) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i 
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

27) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni 
ziemi; 

28) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 
29) przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 
30) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska; 
31) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc 

przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 
32) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i 

biopaliw ciekłych; 
33) wspieranie ekologicznych form transportu; 
34) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na 

stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw 
rolnych produkujących metodami ekologicznymi połoŜonych na obszarach 
szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody; 
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35) działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie 
przemieszczonych do i z kraju, w przypadkach o których mowa w art. 24-25 
rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 
190 z 12. 07. 2006, str. 1) oraz wspomaganie realizacji zadań 
przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów; 

36) inne zadania słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 
z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony 
środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, 
plany gospodarki odpadami, plany działań krótkoterminowych, o których 
mowa w art. 92 ust. 1, a takŜe na realizację powyŜszych planów i 
programów. 

2. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pienięŜnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, 
przeznacza się równieŜ na: 
1) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji 

zasady zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na 
współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i 
działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

2) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych ustawie z dnia 
28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, 
poz.1420). 

3. Wpływy, o których mowa w ust. 2, mogą być takŜe przeznaczane na 
współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska moŜe określić, w drodze rozporządzeń, 
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej ze środków Narodowego 
Funduszu na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
biorąc pod uwagę w szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnej 
intensywności pomocy publicznej określone w przepisach Unii Europejskiej w 
tym zakresie.”; 

7) art. 400 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 400. 1. Na zasadach określonych ustawą działa Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem”. 
2. Narodowy Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 
3. Dysponentem środków Narodowego Funduszu jest minister właściwy do spraw 

środowiska.”; 
8) w art. 401:   

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Przychodami Narodowego Funduszu są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych 
na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.”, 

b)  uchyla się ust. 3, 
c) uchyla się ust. 6, 
d) uchyla się ust. 8, 
e) uchyla się ust. 10, 
f) uchyla się ust. 12, 
g) ust. 12a otrzymuje brzmienie:  
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„12a. Przychodami Narodowego Funduszu są takŜe wpływy z opłat, o których 
mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495), a takŜe wpływy z kar pienięŜnych wymierzanych na podstawie 
art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy.”, 

h)  uchyla się ust. 12c, 
i) uchyla się ust. 13b, 
j) ust. 14-14a otrzymują brzmienie:  

„14. Przychodami Narodowego Funduszu mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, 
darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. 

14a.  Przychodami Narodowego Funduszu mogą być środki pochodzące z budŜetu 
Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi, inne niŜ środki pochodzące z budŜetu Unii 
Europejskiej.”, 

k) uchyla się ust. 15 i 16; 
9) w art. 401a uchyla się ust. 2; 
10) art. 402 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 402. 1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
gromadzą i redystrybuują wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, na 
wyodrębnionych rachunkach bankowych. Wpływy te, powiększone o przychody z 
oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty 
poniesione na egzekucję naleŜności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, są 
przekazywane na rachunek bankowy Narodowego Funduszu oraz rachunki budŜetów 
gmin, powiatów i województw, w terminie do końca następnego miesiąca po ich 
wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska. 
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem środków z kar na 

rachunek Narodowego Funduszu oraz rachunki budŜetów województw, 
pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na 
dochody budŜetu państwa. 

3. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu 
oraz rachunki budŜetów województw, środków z opłat wymierzonych w drodze 
decyzji, o których mowa w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10%, a kwotę uzyskaną 
z tytułu pomniejszenia przeznacza na: 
1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska; 
2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za 

korzystanie ze środowiska. 
4. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, są  one 

przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla 
zaległości podatkowych.  

5. Wpływy z tytułu opłat i kar, z zastrzeŜeniem ust. 6 i 7, stanowią w 20% dochód 
budŜetu gminy, a w 10% - budŜetu powiatu. 

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości 
dochód budŜetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. 

7. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią 
w 50% dochód budŜetu gminy, a w 10% - dochód budŜetu powiatu, na których 
obszarze składowane są odpady. JeŜeli składowisko odpadów jest zlokalizowane 
na obszarze więcej niŜ jednej gminy lub więcej niŜ jednego powiatu, dochód 
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podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez 
składowisko na obszarze tych gmin lub powiatów. 

8. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 5 albo 
7, stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% - dochód budŜetu 
województwa. 

9. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2, oraz z kar 
pienięŜnych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio, zarząd 
województwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy 
ochrony środowiska przekazują na wyodrębniony rachunek bankowy 
Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego miesiąca po upływie 
kaŜdego kwartału.”; 

11) uchyla się art. 403;  
12) art. 404 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 404. 1. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa 
w art. 402 ust. 5-7, są większe niŜ 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku 
poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla 
gmin i powiatów, przekazują nadwyŜkę z tytułu tych dochodów do Narodowego 
Funduszu. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią 
krajową dochodów, o których mowa w ust. 1, osiągniętą w roku poprzednim, 
w terminie do końca 30 czerwca roku następnego. 

3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, do Narodowego 
Funduszu, w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym 
wystąpiła nadwyŜka; od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w 
wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.”; 

13) uchyla się art. 405- 408; 
14) art. 409 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 409. Planowane wydatki z budŜetów województwa na sfinansowanie zadań, o 
których mowa w art. 399a, nie mogą być niŜsze niŜ planowane dochody budŜetu 
województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pienięŜnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, na 
dany rok.”; 

15) uchyla się art. 409a i 410; 
16) art. 410b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 410b. Rada Ministrów, kierując się potrzebą wspierania systemu gospodarowania 
pojazdami wycofanymi z eksploatacji określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki przeznaczania wpływów pochodzących z opłat, o których 
mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”;  

17) uchyla się art. 410c; 
18) art. 411 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 411. 1. Działalność w zakresie ochrony środowiska jest finansowana przez: 
1) udzielanie poŜyczek i przyznawanie dotacji do realizowanych zadań; 
2) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów; 
3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji 
rządowej i samorządowej. 

2. Finansowanie zadań określonych w art. 399a pkt 6 odbywa się w formie 
bezzwrotnej. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na ten cel określa roczny 
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plan finansowy Narodowego Funduszu. Wysokość dopłat określa szczegółowy 
harmonogram prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres 
zadań, wysokość niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez 
Narodowy Fundusz. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, wykorzystane niezgodnie ze szczegółowym  
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlegają zwrotowi do 
Narodowego Funduszu. 

4. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia 
opinii ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb 
górnictwa - opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa 
WyŜszego Urzędu Górniczego. 

5. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi, pochodzące z pomocy 
zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie 
których środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym 
funduszu.”; 

19) uchyla się art. 411a - 414; 
20) art. 415 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 415. Obsługę Narodowego Funduszu zapewnia jednostka budŜetowa podległa 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska finansowana z części budŜetu 
państwa, której dysponentem jest Minister Środowiska.”; 

21) uchyla się art. 415a - 421;  
22) po art. 421 dodaje się art. 421a w brzmieniu: 

„Art. 421a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi: 
1) kryteria wyboru przedsięwzięć   
2) zasady udzielania poŜyczek i dotacji oraz dopłat do oprocentowania 

preferencyjnych kredytów, 
3) tryb wyboru przedsięwzięć  
- uwzględniając potrzebę zapewnienia realizacji priorytetów oraz jednolitych 
zasad udzielania pomocy w zakresie ochrony środowiska.”; 

23) w art. 441: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Marszałek województwa, w razie stwierdzenia, iŜ nie został zrealizowany 
określony etap programu dostosowawczego, nałoŜy, w drodze decyzji, 
obowiązek zapłaty sankcji pienięŜnej, ustalonej w programie 
dostosowawczym na rzecz budŜetu gminy właściwego ze względu na 
miejsce, gdzie znajduje się instalacja objęta programem dostosowawczym.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. JeŜeli instalacja objęta programem dostosowawczym znajduje się na terenie 

więcej niŜ jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się 
wielkość wpłat do budŜetów poszczególnych gmin, uwzględniając proporcje 
terenu, w jakich zakład zawierający instalację objętą programem znajduje 
się na obszarze poszczególnych gmin.”. 

 
 Art. 48. 

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 2 uchyla się pkt 12; 
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2) w art. 29 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:  
„2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego 

następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70 
% zgromadzonych środków na wyodrębnione rachunki bankowe województw na 
zasadach określonych w ust. 4. 

3. Marszałek województwa w terminie do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, 
przekazuje gminom (związkom gmin) wpływy, o których mowa w ust. 2, na 
zasadach określonych w ust. 4. 

4. Wpływy pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o 
przychody z oprocentowania, przekazywane są na wyodrębnione rachunki 
bankowe województw a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do 
ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, 
wykazanych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 4, na cele, o 
których mowa w ust. 5.”; 

3)  w art. 35 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

zarząd związku gmin przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku 
kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, 
marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę gminy (związku 
gmin). 

4. Marszałkowie są obowiązani przekazać ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska oraz Narodowemu Funduszowi zbiorczą informację o rodzaju i ilości 
odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego 
województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31 
marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy informacja, a 
w terminach do dnia 15 lipca i 31 grudnia - informację o przekazanych gminom 
(związkom gmin) środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.”. 

 
 Art. 49. 

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. 
zm.32)) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  W celu realizacji programu: 

1) mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 
37 ustawy z dnia ...... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....) 
i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655); 

2) nie stosuje się art. 12 ust. 3 ustawy z dnia ....... 2008 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr ..., poz. ...), w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem 
właściwym do spraw Skarbu Państwa decyzji o przeznaczeniu mienia 
likwidowanych jednostek budŜetowych w przypadku, gdy mienie to jest 
przekazywane między jednostkami budŜetowymi Ministerstwa Obrony 
Narodowej.”. 

 
 Art. 50. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1070, z późn. zm.33)) w art. 178 § 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
32) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802, 
z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136 i Nr 273, 
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104. 
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„§ 4. Sporządzany w trybie określonym w przepisach § 1-3 projekt planów dochodów i 
wydatków sądów powszechnych jest opracowywany w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dnia ...... 2008 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).”. 
 

 Art. 51. 
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1082, z późn. zm.34)) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:. 
„4.  Projekt planu dochodów i wydatków jest opracowywany w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dnia ...... 
2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).”. 

 
 Art. 52. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o śandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.35)) uchyla się art. 13. 
 

 Art. 53. 
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.36)) uchyla się art. 9a. 

 
 Art. 54. 

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) w art. 14. § 1. otrzymuje brzmienie: 
„Art. 14. § 1. Projekt dochodów i wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego obejmuje 
takŜe dochody i wydatki wojewódzkich sądów administracyjnych. Projekt dochodów  
i wydatków jest opracowywany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych, zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dnia ...... 2008 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr ..., poz. ....).”. 
 

 Art. 55. 
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców 
o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.37)) w art. 
32a: 
1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 

                                                                                                                                                        
33) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, 
poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. 
Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, 
Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, 
Nr 112, poz. 766 i Nr 136, poz. 959. 
34) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 Nr 228, 
poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 73, 
poz. 484 i Nr 136, poz. 959. 
35) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, 
Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242. 
36) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i 
Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2008 r., Nr 11, poz. 59. 
37) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.844 i Nr  229, poz. 2271, z 
2004 r. Nr 123, poz.1291 oraz z 2006 r. Nr 158, poz.1121. 
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1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.38)), opłat za korzystanie ze środowiska 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708) oraz opłat za 
szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.39)) 
stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej .”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.  Nie podlegają restrukturyzacji równieŜ zaległości podatkowe i celne określone w 

decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli 
skarbowej oraz naleŜności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat 
do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i 
kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz 
opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, określone w wyniku 
postępowania kontrolnego, jeŜeli zaległości te zostały określone jako wynikające 
z czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o 
naleŜnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów 
dotyczących wymiaru i poboru tych naleŜności.”. 

 
 Art. 56. 

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie NajwyŜszym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) uchyla się art. 71. 
 

 Art. 57. 
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, 
Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359) po art. 38a dodaje się 
art. 38b w brzmieniu: 
„Art. 38b. 1. Inwestycje obejmujące linie kolejowe są prowadzone w ramach programu 

wieloletniego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 
2. Program wieloletni określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji 

kolejowych, na okres nie krótszy niŜ 3 lata. Program wieloletni obejmuje wszystkie 
inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem 
jest minister właściwy do spraw transportu. Program wieloletni zawiera, w 
szczególności, harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji z 
podziałem na roczne etapy oraz wskazuje wszystkie źródła finansowania inwestycji. W 
programie wieloletnim wskazuje się, czy dana inwestycja dotyczy linii kolejowej o 
znaczeniu państwowym oraz czy dana inwestycja jest współfinansowana ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 

3. W terminie do końca maja kaŜdego roku minister właściwy do spraw transportu składa 
Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania programu wieloletniego.”. 

 
 

                                                 
38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r., Nr 27, poz. 96, z 
1995 r. Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Nr 156, poz. 773, z 
1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 109, poz. 
1157, z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 84, poz. 907 i Nr 100, 
poz. 1085. 
39) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 
2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493 i 
Nr 88, poz. 587. 
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 Art. 58. 
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.40)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 105 ust. 1 pkt 1 lit. e  oraz 
art. 189 ustawy z dnia ...............2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., 
poz. ....);”; 

2) w art. 5 w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - jako zadań 

zleconych w rozumieniu art. 105 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 134 ust. 1 oraz art. 189 
ustawy o finansach publicznych - moŜe mieć formy:”; 

3) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki 

organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie 
określonym w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i 
na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub 
wsparcie realizacji zadania, sformułowanej z uwzględnieniem art. 134 ust. 2 i 189 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ 
administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania 
odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.”. 

 
 Art. 59. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, 
z późn. zm. 41)) w art. 3 uchyla się ust. 3. 
 

 Art. 60. 
W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 
80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) w art. 54a w ust. 1 uchyla się pkt 2. 
 

 Art. 61. 
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budŜetowe oraz wpłaty od gminnych 
zakładów budŜetowych;”; 

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budŜetowe oraz wpłaty od 

powiatowych zakładów budŜetowych;”; 
3) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budŜetowe oraz wpłaty od 
wojewódzkich zakładów budŜetowych;”. 

 
 Art. 62. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. 
zm.42)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
40) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz 
z 2006 r. Nr 94, poz. 651. 
41) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, 
z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 793. 
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1) w art. 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budŜetu państwa.”; 

2) art. 39 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 39. Koszty związane z wdroŜeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 
2000 w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę Europejską są 
finansowane z budŜetu państwa, z części których dysponentami są minister właściwy 
do spraw środowiska oraz wojewodowie, a takŜe z budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.”; 

3) w art. 129 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby 

wykonalny - nawiązkę do wysokości 10.000 złotych na rzecz organizacji 
społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze względu 
na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, budŜetu województwa.”. 

 Art. 63. 
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) w art. 32 ust. 5 
otrzymuje brzmienie: 
„5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje 
sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw środowiska.”. 
 

 Art. 64. 
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, 
poz. 551) wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Określenia zawarte w dziale II: „finanse publiczne”, „środki publiczne”, 
„jednostka sektora finansów publicznych”, „budŜet”, „plan finansowy”, 
„wydatek”, „dotacja”, „rezerwa”, „sprawozdanie z wykonania procesów 
gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania” oraz „kontrola 
zarządcza” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia…………..2008 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”; 

2)  uŜyte w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 7, w róŜnej liczbie  
i przypadku, wyrazy "kontrola finansowa" zastępuje się uŜytymi w odpowiedniej 
liczbie i przypadku wyrazami "kontrola zarządcza"; 

3) art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) niedokonanie wpłaty do budŜetu w naleŜnej wysokości dochodów przez 

jednostkę budŜetową, nadwyŜki środków obrotowych przez zakład budŜetowy 
albo nadwyŜki środków finansowych przez agencję wykonawczą lub 
nieterminowe dokonanie tej wpłaty.”; 

4) art. 7 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie dochodów 

uzyskiwanych przez jednostkę budŜetową na wydatki ponoszone w tej 
jednostce.”; 

5) art. 10 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w 
budŜecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora 

                                                                                                                                                        
42) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. 
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finansów publicznych, bez upowaŜnienia albo z przekroczeniem zakresu 
upowaŜnienia.”; 

6) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie środków 

rezerwy na inny cel niŜ określony w decyzji o ich przyznaniu.”; 
7) w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania 
procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo 
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z 
ewidencji księgowej.”; 

8) dodaje się art. 18a w brzmieniu: 
„Art. 18a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia 
audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, 
w skutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z 
usługodawcą.”; 

9) w art. 93 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego;”. 
 

 Art. 65. 
W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 18 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie 
inwestycji, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2, niepochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej, nie moŜe być wyŜsza niŜ 90% planowanej wartości kosztorysowej 
inwestycji.”; 

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu 

wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka, o którym 
mowa w art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 3a oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio.”. 

 
 Art. 66. 

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) 
w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetowych,”. 

 Art. 67. 
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 
r. Nr 158, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) z tytułu: 
a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.43)), 

                                                 
43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r., Nr 27, poz. 96, z 
1995 r. Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773, z 
1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 
1157, oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 84, poz. 907 i Nr 
100, poz. 1085. 
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b) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 i Nr 111, poz. 708), 

c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z 
późn. zm. 44)) 

-  stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz dochody budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego, niezaleŜnie od tego, na rachunek bankowy którego organu 
administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, 
z zastrzeŜeniem art. 9.”; 

2) w art. 8 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

budŜetów właściwych województw, powiatów i gmin;”; 
3) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się 
odpowiednio do naleŜności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących 
dochody budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań 
publicznoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, jeŜeli organ 
stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę 
o restrukturyzacji tych naleŜności.”. 

 
 Art. 68. 

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 36 w ust. 2 uchyla się pkt 2; 
2) uchyla się art. 37. 

 Art. 69. 
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1420) w art. 4 w pkt 3: 
1) uchyla się lit. e; 
2) lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g)  państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje 
filmowe,”. 

 Art. 70. 
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) w art. 24 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1.  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem 

celowym.”. 
 Art. 71. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich 
stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.45)) w art. 21 w ust. 4 w 
pkt 1: 
1) lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f)  prowadzenie kontroli w urzędzie,”; 

                                                 
44) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 
2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493 i 
Nr 88, poz. 587. 
45) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, 
poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634. 
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2) uchyla się lit. g. 
 
 
 
 

Rozdział 3  

Przepisy przejściowe i końcowe 

 
 Art. 72. 

1. Do czasu pełnego wdroŜenia procesu planowania zadaniowego organem administracji 
rządowej, właściwym w sprawach wdraŜania planowania zadaniowego w jednostkach 
sektora finansów publicznych określonych w art. 32 ustawy,  o której mowa w art. 1 ust. 1, 
oraz opracowywania budŜetu zadaniowego jest Minister Finansów. 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje koordynator wdraŜania planowania 
zadaniowego zatrudniony w urzędzie obsługującym Ministra  Finansów. 
3. Do zadań koordynatora naleŜy w szczególności: 

1) koordynowanie opracowywania wzorów formularzy do przygotowania przez 
jednostki sektora finansów publicznych planów zadaniowych i budŜetów 
zadaniowych do uzasadnienia projektu ustawy budŜetowej i sprawozdania z 
wykonania ustawy budŜetowej; 

2) koordynowanie prac nad wykazem zadań budŜetowych, ich celów oraz mierników 
wykonania; 

3) zapewnienie zgodności zadań budŜetowych ze strategiami, 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). 

 
 Art. 73. 

Z dniem 1 stycznia 2010 r.: 
1) środki pienięŜne zlikwidowanego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

stają się dochodami budŜetu samorządu województwa; 
2) naleŜności i zobowiązania zlikwidowanego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych stają się naleŜnościami i zobowiązaniami budŜetu samorządu województwa. 
 

 Art. 74. 
1. Z dniem 1 stycznia 2010 r.:  

1) wygasają akty powołania Prezesa i Zastępców Prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Narodowym 
Funduszem”, oraz Prezesów i Zastępców Prezesów wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi 
funduszami”;  

2) ulegają rozwiązaniu: 
a) Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu, 
b) rady nadzorcze  wojewódzkich funduszy; 

3) mienie, naleŜności i zobowiązania Narodowego Funduszu stają się mieniem, 
naleŜnościami i zobowiązaniami funduszu, o którym mowa w art. 12 pkt 2, z 
zastrzeŜeniem pkt 6; 

4) poręczenia i gwarancje udzielone przez Narodowy Fundusz stają się poręczeniami 
i gwarancjami Skarbu Państwa; 

5) wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt 4, 
są pokrywane ze środków Narodowego Funduszu; 
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6) akcje i udziały będące w posiadaniu Narodowego Funduszu przekazuje się na 
rzecz Skarbu Państwa na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Środki pienięŜne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych i powiatowych 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej podlegają przekazaniu na rachunek 
odpowiednio budŜetów gminy albo powiatów. 

3. NaleŜności i zobowiązania wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej stają się odpowiednio naleŜnościami i zobowiązaniami 
budŜetu województwa, budŜetu powiatu albo budŜetu gminy. 

4. Samorządy województw przejmują mienie likwidowanych wojewódzkich funduszy. 
5. Przekazanie mienia wojewódzkich funduszy na rzecz samorządów województw 

następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
6. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Biuro Narodowego Funduszu staje się jednostką budŜetową 

podległą ministrowi właściwemu do spraw środowiska.  
7.  Zadania realizowane przez Biuro Funduszu stają się z dniem 1 stycznia 2010 r. 

zadaniami ministra właściwego do spraw środowiska.  
8.  Umowy zawarte przez  Narodowy Fundusz z beneficjentami pomocy zachowują moc 

do czasu ich wygaśnięcia, z tym Ŝe wynikające z tych umów prawa i obowiązki  
Narodowego Funduszu stają się, z dniem 1 stycznia 2010 r. prawami i obowiązkami 
ministra właściwego do spraw środowiska.  

9. Środki pienięŜne likwidowanych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 10 ust. 3, oraz odzyskane naleŜności, 
pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 3, są przeznaczone na 
finansowanie ochrony środowiska, w zakresie określonym w art. 399a ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 
111, poz. 708). 

10. Umowy zawarte przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
z beneficjentami pomocy zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym, Ŝe 
wynikające z tych umów prawa i obowiązki wojewódzkiego funduszu stają się z dniem 
1 stycznia 2010 r. prawami i obowiązkami zarządu województwa. 

 
 Art. 75. 

1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. Biuro i Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych stają się odpowiednio: Biurem Obsługi Funduszu  
i Wojewódzkimi Oddziałami Funduszu. 

2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 stycznia 2010 r. dotyczące 
umarzania, rozkładania na raty bądź odraczania terminów płatności naleŜności 
pienięŜnych przypadających Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych podlegają rozpoznaniu według przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą. 

3. Umowy zawarte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym Ŝe wynikające z tych umów prawa 
i obowiązki Funduszu stają się, z dniem 1 stycznia 2010 r., prawami i obowiązkami 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

4. Z dniem 1 stycznia 2010 r.: 
1) wygasają akty powołania Prezesa i Zastępców Prezesa Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektorów oddziałów tego 
Funduszu; 

2) ulega rozwiązaniu Rada Nadzorcza i Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych; 
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3) mienie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staje się 
mieniem Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego; 

4) naleŜności i zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych stają się naleŜnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa, w 
imieniu którego działa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

5. Przekazanie mienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
rzecz Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 
 Art. 76. 

 1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, wykonujący zadania podlegające przejęciu przez samorządy 
województw, stają się pracownikami urzędów marszałkowskich, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej. 

2. Z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy Biura Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonujący zadania podlegające przejęciu przez 
ministra właściwego do spraw środowiska, stają się pracownikami jednostki 
budŜetowej podległej temu ministrowi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

3. Z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy Biura i Oddziałów Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się pracownikami odpowiednio: Biura 
Obsługi Funduszu i Wojewódzkich Oddziałów Funduszu, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej. 

 
 Art. 77. 

1. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 76 ust. 1, wygasają po upływie 
6 miesięcy od dnia przejścia do urzędu marszałkowskiego, jeśli przed upływem tego 
terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres 
albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. 

2. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 76 ust. 2, wygasają po upływie 
6 miesięcy od dnia przejścia do jednostki organizacyjnej podległej ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska, jeśli przez upływem tego terminu nie zostaną im 
zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie 
nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy. 

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 76 ust. 3, wygasają po upływie 
6 miesięcy od dnia przejścia do odpowiednio: Biura Obsługi Funduszu i Wojewódzkich 
Oddziałów Funduszu, jeśli przez upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane 
nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych 
warunków pracy i płacy. 

 
 Art. 78. 

1. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę moŜe nastąpić 
za wypowiedzeniem.  

2. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w art. 77, lub 
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, pracownikom przysługują świadczenia 
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu 
likwidacji pracodawcy.  

3. Do pracowników, o których mowa w art. 77, stosuje 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.46)). 

                                                 
46) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i 
Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i 
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 Art. 79. 

1. Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych podmiotów określonych w art. 4, 
wygasają odpowiednio z dniem zakończenia likwidacji albo z dniem 31 grudnia 
2009 r., jeŜeli odpowiednio przed dniem zakończenia likwidacji albo przed dniem 
30 listopada 2009 r. nie zostaną im zaproponowane przez organ likwidujący, nowe 
warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nie przyjęcia nowych warunków 
pracy lub płacy, zaproponowanych im we wskazanym terminie, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej.  

2. Pracodawca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy jest obowiązany powiadomić 
na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków 
pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.47)) stosuje się odpowiednio. 

3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikami 
likwidowanych podmiotów, o których mowa w art. 4, moŜe nastąpić za 
wypowiedzeniem.  

4. Pracownicy likwidowanych podmiotów, o których mowa w art. 4, stają się 
pracownikami właściwej jednostki budŜetowej z dniem zakończenia likwidacji, o ile 
ich stosunek pracy nie uległ wygaśnięciu, o którym mowa w ust. 1 albo rozwiązaniu, o 
którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługują świadczenia 
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu 
likwidacji zakładu pracy. 

 
 Art. 80. 

Inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budŜetowej na rok 
2009, których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2009 r., z dniem 1 stycznia 
2010 r. stają się programami wieloletnimi. 
 

 Art. 81. 
Do zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych, o których mowa w art. 4, do dnia 
ich likwidacji ma zastosowanie przepis art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 43,  
w brzmieniu dotychczasowym. 
 

 Art. 82. 
Do czasu likwidacji państwowych zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych 
państwowych jednostek budŜetowych, o których mowa w art. 4, środki na wynagrodzenia dla 
pracowników tych jednostek kształtowane są na podstawie ustawy, o której mowa w art. 45, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
 

 Art. 83. 
Do podatników wymienionych w art. 4, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 17 ust. 1c pkt 3 oraz 
art. 25 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 25, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 
                                                                                                                                                        
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, 
poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 
1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, 
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, 
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 
1239, Nr 181, poz. 1288, i Nr 225, poz. 1672. 
47) ibid., s. 41. 
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 Art. 84. 
1.  Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych jest mowa o formach gospodarki 

pozabudŜetowej, naleŜy przez to rozumieć samorządowy zakład budŜetowy. 
2.  Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o formach organizacyjno-prawnych 

jednostek sektora finansów publicznych określonych w art. 19-22 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych lub w art. 24-27 oraz w art. 29 ustawy 
wymienionej w art. 1 ust. 2, naleŜy przez to rozumieć formy organizacyjno-prawne 
jednostek sektora finansów publicznych określone odpowiednio w art. 13-14 oraz w art. 
21 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1. 

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach lub ustawie z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych lub ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych naleŜy przez to rozumieć odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa 
w art. 1 ust. 1. 

 
 Art. 85. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek określonych w art. 9 
pkt 2, ustawy, o której mowa art. 1 ust. 1, posiadające w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej 
ustawy udziały w spółkach, akcje spółek i obligacje wyemitowane przez podmioty inne 
niŜ Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przekazują je na rzecz 
Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, w ciągu 18 
miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1. 

2. Przepisu ust. 1, nie stosuje się jeŜeli przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 

 Art. 86. 
1. Statuty nadane jednostkom budŜetowym na podstawie dotychczasowych przepisów 

pozostają w mocy. 
2. Organy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, 

dostosują statuty jednostek budŜetowych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 
ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

3. Jednostkom budŜetowym nieposiadającym statutów, organy, o których mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

 
 Art. 87. 

1. Programy wieloletnie w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych ustanowione przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy 
wymienionej w art. 1 ust. 2, są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 

2. Programy wieloletnie w rozumieniu art. 117 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, 
ustanowione przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, są realizowane zgodnie 
z dotychczasowymi przepisami. 

3. Przepis art. 112 ust. 1, ustawy o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się odpowiednio. 
 

 Art. 88. 
1. W odniesieniu do realizacji programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, do 
dnia 31 grudnia 2009 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do rozliczenia środków przekazanych do dnia 31 grudnia 2009 roku na realizację 
programów, projektów i zadań, finansowanych z udziałem środków, o których  mowa 
w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozliczenie tych środków powinno 
nastąpić nie później niŜ do dnia 30 czerwca 2010 roku.  
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 Art. 89. 
W odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu 
Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.48)) i środków przedakcesyjnych stosuje się 
przepisy dotychczasowe, a w zakresie prefinansowania programów i projektów 
współfinansowanych środkami pochodzącymi z budŜetu Unii Europejskiej - takŜe akty 
wykonawcze wydane na ich podstawie do czasu zakończenia realizacji tych programów i 
projektów. 
 

 Art. 90. 
Do czasu zakończenia: 
1)    programów finansowanych z udziałem środków przejściowych, o których mowa w art. 

34 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki 
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii 
i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii 
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33), 

2)    programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa  
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 

- z budŜetu państwa mogą być udzielane nieoprocentowane poŜyczki na zapewnienie 
płynności finansowej przy realizacji tych programów. 
 

 Art. 91. 
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, 

zachowują moc do czasu wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia  
31 grudnia 2009 r., z zastrzeŜeniem ust. 2 i art. 89. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, o której mowa  
w art. 1 ust. 2, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2013 r. 

3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarządzenia i rozporządzenia 
w sprawie emisji skarbowych papierów wartościowych zachowują moc, 
a wyemitowane na ich podstawie obligacje są oferowane i wykupywane na zasadach w 
nich zawartych. 

 
 Art. 92. 

1. Dotacje udzielone przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, 
podlegają zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów. 

2. Do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, których obowiązek 
udzielenia, na realizację określonego zadania, wynika z odrębnych ustaw, udzielonych 
przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, nie stosuje się zakazu otrzymania 
dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 2. 

3. Bieg 3 letniego okresu zakazu otrzymania dotacji, obowiązuje do czasu zakończenia 
tego okresu. 

4. Wszczęte przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, sprawy 
dotyczące zwrotu dotacji, rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego, organy 
kontroli skarbowej oraz organy odwoławcze, prowadzą w dalszym ciągu te organy aŜ  

 
 

                                                 
48) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 
2006 r. Nr 149, poz. 1074. 
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do zakończenia postępowania. Właściwość organu odwoławczego określają odrębne 
przepisy. 

5. W sprawach wznowienia postępowania o zwrot dotacji zakończonego decyzją 
ostateczną, stwierdzenia niewaŜności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, 
właściwe są organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w Ŝycie ustawy, 
o której mowa w art. 1 ust. 1, przy czym wszystkie juŜ podjęte w postępowaniu 
czynności pozostają w mocy. 

 
 Art. 93. 

1. Zarząd województwa moŜe dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu 
samorządu województwa w zakresie środków przeznaczonych na realizację programów 
operacyjnych, dla których samorząd województwa jest instytucją zarządzającą lub 
pośredniczącą. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować zmniejszenia lub zwiększenia 
dochodów i wydatków majątkowych budŜetu samorządu województwa w zakresie 
środków na realizację programów operacyjnych przekazanych samorządowi w formie 
dotacji rozwojowej. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r. 
 

 Art. 94. 
Do spraw dotyczących niepodatkowych naleŜności budŜetowych, o których mowa w art. 46 
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną 
przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
 Art. 95. 

1. Agencje państwowe oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o których mowa w  
art. 12, do czasu kiedy staną się agencjami wykonawczymi, działają na podstawie 
przepisów dotychczasowych.  

2. Do państwowych agencji, o których mowa w art. 12 pkt 1 , przepisy art. 260 ust. 2 pkt 4 
ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1, stosuje się odpowiednio. 

 
 Art. 96. 

Do dnia 31 grudnia 2009 r. państwowe fundusze celowe podlegające, zgodnie z art. 11, 
przekształceniu w państwowe fundusze celowe bez osobowości prawnej, do czasu ich 
przekształcenia działają na podstawie przepisów dotychczasowych.  

 
 Art. 97. 

Osoby, o których mowa w art. 58 pkt 5 lit. b-d ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do dnia 
31 grudnia 2010 r. mogą być audytorami wewnętrznymi jeŜeli spełniają kryteria określone w 
art. 272 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1. 
 

 Art. 98. 
Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem: 
1) art. 20, 21, 27 pkt 1, art. 32, 44, 52 i 53, które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 r.; 
2) art. 14, 15, 17, 19, art. 22 pkt 2, art. 23 pkt 1 oraz pkt 2 i 6, art. 24, art. 26, art. 27 pkt 2 

lit. b, art. 28, 29 pkt 1, 30, 35, 38, art. 41, 42, 43, art. 45 pkt 2 lit. a i pkt 7 lit. c, art. 46, 
47, 48, 55, 59, 60, 61, 62, 63, art. 64 pkt 3-5, art. 65, 66, 67, 68, 70 oraz art. 71 pkt 2, 
które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r.; 

3) art. 25, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 


