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U Z A S A D N I E N I E 
 

do projektu ustawy  
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

 

 

W ramach szeregu działań podjętych przez Rząd, ukierunkowanych na zrównowaŜenie 
finansów publicznych, w szczególności mających na celu sprostanie wyzwaniom 
makroekonomicznym zawartym w Krajowym Programie Reform oraz dąŜenie do 
konwergencji z gospodarką państw Unii Europejskiej, przygotowano propozycje zmian  
w zakresie organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych, które znalazły swoje 
odzwierciedlenie w projekcie ustawy o finansach publicznych oraz w przedkładanym 
projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

Przedmiotowy projekt stanowi waŜny instrument w procesie realizacji głównej zasady 
finansów publicznych - zapisanej w ustawie o finansach publicznych - celowości  
i efektywności wydatkowania środków publicznych. Biorąc pod uwagę fakt wzrostu 
gospodarczego, pozwalającego na podjęcie działań reformatorskich, mających na celu 
wprowadzenie rozwiązań sprzyjających prowadzeniu przez państwo racjonalnej gospodarki 
finansowej, istotne jest wzmocnienie instytucjonalne, które powinno jednocześnie przyczynić 
się do skutecznego wykonywania zadań państwa w ramach planowanych wydatków.   

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, składa się z trzech 
rozdziałów: 

- Rozdział 1. Przepisy ogólne, 
- Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących, 
- Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe,    

i określa m.in. zasady i tryb wprowadzenia w Ŝycie ustawy z dnia ........ 2008 r. o finansach 
publicznych oraz reguluje kwestię zakresu sektora finansów publicznych, poprzez jego 
reorganizację, polegającą na rezygnacji z części dotychczasowych form organizacyjno-
prawnych sektora finansów publicznych.  

 
Zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji sektora finansów publicznych, polegają na:  

1) likwidacji państwowych zakładów budŜetowych oraz części zakładów budŜetowych, 
wykonujących zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą 
działalność w zakresie innym niŜ określony w projekcie ustawy o finansach publicznych; 

2) likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych;  
3) likwidacji rachunków dochodów własnych;  
4) likwidacji funduszy motywacyjnych; 
5) likwidacji samorządowych funduszy celowych, w tym: 

a) wojewódzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym  
i kartograficznym,  

b) terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych wraz z centralnym, 
c) wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej; 
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6) wprowadzeniu agencji wykonawczej jako nowej formy organizacyjno-prawnej dla 
realizacji wybranych zadań państwa; 

7) przekształceniu państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, tj.: 
a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
c) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
w państwowe fundusze celowe stanowiące wyodrębnione rachunki bankowe. 

Zmiany te pozwolą na skupienie środków publicznych w systemie finansowym tworzonym 
przez budŜet państwa oraz budŜety jednostek samorządu terytorialnego. 

Ad. 1)  Likwidacja państwowych zakładów budŜetowych oraz części samorządowych 
zakładów budŜetowych 

Na skutek przeprowadzonej analizy efektywności gospodarki finansowej prowadzonej przez 
zakłady budŜetowe, w kontekście zasadności i sprawności ich funkcjonowania, w projekcie 
ustawy o finansach publicznych załoŜono likwidację wszystkich państwowych zakładów 
budŜetowych. Ograniczono zakres działania zakładów budŜetowych wykonujących zadania 
własne jednostki samorządu terytorialnego do takich, które prowadzą działalność w zakresie 
spraw: 
- gospodarki mieszkaniowej, 
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- zaopatrzenia w energię cieplną oraz gaz, 
- kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
- utrzymania róŜnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w 

szczególności prowadzenie hodowli zwierząt zagroŜonych wyginięciem w celu ich 
ochrony poza miejscem naturalnego występowania, 

- cmentarzy.  

W projekcie ustawy uregulowano kwestię likwidacji wszystkich państwowych zakładów 
budŜetowych oraz samorządowych zakładów budŜetowych, prowadzących działalność w 
zakresie innym niŜ określony w projekcie ustawy o finansach publicznych, w szczególności 
określając, iŜ:  
• z dniem 31 grudnia 2009 r. ulega zakończeniu likwidacja tych jednostek; w przypadku 

zakończenia likwidacji państwowych zakładów budŜetowych 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;  

• podmiotami upowaŜnionymi do likwidacji oraz określającymi przeznaczenie mienia 
znajdującego się w uŜytkowaniu likwidowanego zakładu budŜetowego są w przypadku: 
a) państwowych zakładów budŜetowych - ministrowie, kierownicy urzędów 

centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych 
przepisów; decyzja o przeznaczeniu mienia jest podejmowana w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, 

b) gminnych, powiatowych lub wojewódzkich zakładów budŜetowych - organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego;  

• pozostałe po likwidacji środki pienięŜne, naleŜności i zobowiązania zlikwidowanego 
zakładu budŜetowego przejmuje organ, który przeprowadził likwidację albo nowo 
utworzona jednostka organizacyjna; przejęcie następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 
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Ad. 2)  Likwidacja gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych 
W ramach zamierzonej zmiany w organizacji sektora finansów publicznych zweryfikowane 
zostały zadania publiczne realizowane dotychczas przez gospodarstwa pomocnicze jednostek  
budŜetowych, w konsekwencji czego w projektowanej ustawie o finansach publicznych nie 
przewiduje się dalszego funkcjonowania w sektorze finansów publicznych takiej formy 
organizacyjno-prawnej.  
Projekt ustawy określa, iŜ:  
• likwidacja tych jednostek ulega zakończeniu z dniem 31 grudnia 2009 r.;  

w przypadku zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych państwowych 
jednostek budŜetowych 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,  

• podmiotami upowaŜnionymi do ich likwidacji są w przypadku: 
a) gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budŜetowej - kierownik 

jednostki budŜetowej, przy którym funkcjonowało gospodarstwo, 
b) gospodarstwa pomocniczego gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 

budŜetowych - kierownik jednostki budŜetowej, po uzyskaniu opinii dotyczących 
terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji; opinie, wydaje odpowiednio wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku gospodarstw pomocniczych 
gminnych jednostek budŜetowych lub zarząd powiatu i województwa –  
w przypadku gospodarstw pomocniczych powiatowych i wojewódzkich jednostek 
budŜetowych; wymóg uzyskania opinii nie dotyczy likwidacji gospodarstwa 
pomocniczego działającego przy jednostce budŜetowej, której kierownikiem jest 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta; 

• 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. 

Podkreślenia wymaga, iŜ zamierzona zmiana w organizacji sektora finansów publicznych, 
dokonana zostanie, przy jednoczesnym spełnieniu zasad zachowania ciągłości realizacji zadań 
publicznych, a takŜe zachowania ciągłości organizowania i świadczenia usług wiąŜących się  
z wykonywaniem zadań publicznych przez dotychczas działające podmioty.  

Ad. 3)  Likwidacja rachunków dochodów własnych 
W projekcie ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się funkcjonowania rachunków 
dochodów własnych, które mogą funkcjonować na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych. 
W konsekwencji, w projekcie ustawy zawarto regulacje określające, iŜ: 
• wydzielone rachunki dochodów własnych państwowych jednostek budŜetowych oraz 

samorządowych jednostek budŜetowych mogą funkcjonować do dnia 31 grudnia  
2009 r.; kierownicy jednostek budŜetowych gromadzących środki na rachunkach 
dochodów własnych, prowadzą w tym okresie egzekucję naleŜności i regulują 
zobowiązania; 

• z dniem 1 stycznia 2010 r.:  
a) nieściągnięte naleŜności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka 

budŜetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych, 
b) środki pienięŜne zgromadzone na rachunku dochodów własnych podlegają 

odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej jednostki 
budŜetowej albo samorządowej jednostki budŜetowej; 

• środki pienięŜne państwowej jednostki budŜetowej oraz samorządowej jednostki 
budŜetowej, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na 



 
 

 4 

dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2010 r.; niewykorzystane po tym terminie 
środki pienięŜne, państwowe jednostki budŜetowe przekazują na dochody budŜetu 
państwa, a samorządowe jednostki budŜetowe przekazują na dochody budŜetu jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Ad. 4) Likwidacja funduszy motywacyjnych 
W projekcie ustawy o finansach publicznych, nie przewiduje się funkcjonowania funduszy 
motywacyjnych gromadzących dochody uzyskiwane z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści 
majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz 
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Powoduje to konieczność uregulowania w 
ustawie, iŜ: 
• wydzielone rachunki bankowe, na których gromadzone były przez państwowe jednostki 

budŜetowe środki finansowe w ramach funduszy motywacyjnych ulegają likwidacji  
z dniem 30 czerwca 2009 r.;   

• po upływie terminu wskazanego powyŜej: 
a) nieściągnięte naleŜności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka 

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

odprowadzeniu na rachunek pomocniczy właściwej państwowej jednostki 
budŜetowej, która gromadziła środki na rachunku funduszu motywacyjnego i są 
przeznaczane na regulowanie zobowiązań przejętych przez te jednostki. 

Jednocześnie podjęte zostaną prace w zakresie stworzenia nowego mechanizmu 
motywacyjnego dla pracowników izb i urzędów skarbowych oraz funkcjonariuszy celnych, 
Policji i StraŜy Granicznej. 

Ad. 5) Likwidacja samorządowych funduszy celowych 
W świetle przeprowadzonych analiz jednym z elementów zmian organizacyjnych w sektorze 
finansów publicznych, jest likwidacja samorządowych funduszy celowych, w tym:  
1) wojewódzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym  

i kartograficznym,  
2) terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych wraz funduszem centralnym, 
3) wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

Przewiduje się, Ŝe z dniem 31 grudnia 2009 r.: 

• wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym  
i kartograficznym ulegają likwidacji; 

Zgodnie z dotychczasową ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), przychodami 
samorządowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są: 
• w przypadku funduszy wojewódzkich - wpływy ze sprzedaŜy map oraz innych 

materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, z opłat za czynności związane  
z prowadzeniem tych zasobów oraz 10 % z wpływów funduszy powiatowych; 
fundusze wojewódzkie mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego; 

• w przypadku funduszy powiatowych - wpływy ze sprzedaŜy map, danych  
z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów 
powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów  
i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe inne 
wpływy; wpływy funduszy powiatowych mogą być uzupełniane dotacją  
z funduszu centralnego i wojewódzkiego; 
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Według projektowanych przepisów dotychczasowe tytuły przychodów funduszy 
gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym staną się dochodami budŜetów 
odpowiednio samorządów województw i powiatów. 

• terenowe fundusze ochrony gruntów rolnych wraz z centralnym funduszem ulegną 
likwidacji z jednoczesnym włączeniem finansowania dotychczas realizowanych zadań 
bezpośrednio do budŜetu samorządu województwa.  

Zgodnie z dotychczasową ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) terenowy fundusz ochrony 
gruntów rolnych tworzy się z 80 % dochodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
pochodzących z opłat z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania 
próchnicznej warstwy gleby (z których 20 % jest przekazywanych na rachunek 
funduszu centralnego), opłat oraz naleŜności i opłat rocznych podwyŜszonych  
w przypadku wyłączenia z produkcji gruntów rolnych niezgodnie z przepisami ustawy. 
Środkami Funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa, natomiast 20 % 
tych środków, tworzących Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, pozostaje  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Środki Funduszu 
centralnego przeznacza się głównie na zasilanie funduszu terenowego, czyli środki te 
wracają do samorządu województwa. Centralny Fundusz spełnia rolę głównie 
dystrybutora części dochodów Funduszu.   
Według projektowanych przepisów naleŜności i opłaty pobierane na podstawie ustawy  
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związane z wyłączeniem  
z produkcji gruntów rolnych będą stanowiły dochód województwa, i będą gromadzone 
przez zarząd województwa na wyodrębnionym rachunku. Zadania realizowane 
dotychczas przez Fundusz staną się zadaniami własnymi samorządu województwa 
obsługiwanymi przez pracowników urzędu marszałkowskiego oraz Urzędu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ulegnie równieŜ zmianie przeznaczenie środków 
pozyskiwanych z opłat i naleŜności. 
NaleŜności i zobowiązania Funduszu staną się naleŜnościami i zobowiązaniami 
województwa. 

• wojewódzkie, powiatowe oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ulegną likwidacji, a jego środkami będą dysponować odpowiednio 
marszałkowie województw, starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci 
miast). 

Zgodnie z dotychczasową ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708) przychodami 
samorządowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środki z tytułu 
opłat i kar, które: 
• w 20 % zasilają gminne fundusze,  
• w 10 % zasilają powiatowe fundusze,  
• a po dokonaniu powyŜszego podziału 65 % środków zasila wojewódzkie fundusze.  
Fundusze wojewódzkie obecnie posiadają osobowość prawną.   

Według projektowanych przepisów dotychczasowe tytuły przychodów funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar - w dotychczasowych 
proporcjach - będą stanowiły dochody budŜetów odpowiednio gmin, powiatów  
i samorządów województw.  
NaleŜności i zobowiązania wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej staną się odpowiednio naleŜnościami i zobowiązaniami 
budŜetu województwa, budŜetu powiatu albo budŜetu gminy. 
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Samorządy województw przejmą mienie likwidowanych wojewódzkich funduszy, na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Samorządom województw zapewniony zostanie bezpośredni wpływ na gospodarowanie 
środkami likwidowanych wojewódzkich funduszy, jak równieŜ na obsługę finansowania 
zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez jej włączenie do urzędów 
marszałkowskich. UmoŜliwi to takŜe utrzymanie kadry wyspecjalizowanej w ocenianiu  
i doradztwie dla projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. 
Umowy zawarte przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
z beneficjentami pomocy zachowają swoją moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym, Ŝe  
wynikające z umów prawa i obowiązki wojewódzkiego funduszu staną się prawami  
i obowiązkami właściwego zarządu województwa.  
Pracownicy wojewódzkich funduszy, wykonujący zadania podlegające przejęciu przez 
samorządy województw, staną się pracownikami urzędów marszałkowskich.  

Reasumując, likwidacji samorządowych funduszy celowych nie naleŜy utoŜsamiać  
z likwidacją dotychczasowych zadań realizowanych przez te fundusze. W szczególności nie 
ma ona na celu pozbawienia lub ograniczenia samorządom środków przeznaczonych na 
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej oraz ochrony gruntów rolnych, a jedynie upraszczającą zmianę ich 
przepływu. 

Ad. 6)  Agencje wykonawcze 
Projekt ustawy zakłada, iŜ z dniem 1 stycznia 2011 r. dotychczas działające w sektorze 
finansów publicznych: 
a) Agencja Nieruchomości Rolnych, 
b) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
c) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,  
d) Agencja Mienia Wojskowego,  
e) Agencja Rezerw Materiałowych,  
f) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  
g) Agencja Rynku Rolnego,  
h) Polska Agencja śeglugi Powietrznej,  
i) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  
staną się agencjami wykonawczymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.  

Agencje wykonawcze stanowią nowość w dotychczasowym systemie finansów publicznych, 
a szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia, funkcjonowania i gospodarki finansowej 
agencji wykonawczych zawarte są w projekcie ustawy o finansach publicznych.  

W niniejszym projekcie, ze względu na konieczność płynnego przejścia do nowych realiów 
(dostosowanie przepisów ustaw tworzących ww. jednostki organizacyjne do przepisów 
projektu ustawy o finansach publicznych), zdecydowano się na zawarcie przepisu 
przejściowego, dającego okres 2 lat na pełne wdroŜenie nowych rozwiązań systemowych,  
w szczególności w zakresie zmian w zasadach tworzenia, funkcjonowania i gospodarki 
finansowej instytucji o takim statusie. Odrębne ustawy na podstawie, których powoływana 
będzie agencja wykonawcza w celu realizacji zadań państwa, mogą określić wcześniejszy 
termin od kiedy agencje państwowe i państwowa osoba prawna Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju staną się agencjami wykonawczymi.  

Ad. 7) Pozbawienie państwowych funduszy celowych osobowości prawnej 
Projekt ustawy o finansach publicznych przewiduje funkcjonowanie w systemie finansów 
publicznych państwowych funduszy celowych stanowiących wyodrębniony rachunek 
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bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz lub inny 
wskazany organ. 
PowyŜsze skutkuje koniecznością pozbawienia osobowości prawnej obecnie funkcjonujących 
w systemie finansów publicznych państwowych funduszy celowych tj.:  
1) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
3) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
oraz dokonania zmian w zakresie organizacji i obsługi, a takŜe zasad funkcjonowania 
instytucji o takim statusie. 

Jako konsekwencja pozbawienia osobowości prawnej państwowych funduszy celowych,  
w projekcie ustawy określono, Ŝe z dniem 1 stycznia 2010 r.:  

1) wejdą w Ŝycie regulacje dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, stanowiące, Ŝe: 
• dysponentem Funduszu będzie Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych;  
• nadzór nad Funduszem sprawować będzie minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego;  
• wygasną akty powołania Prezesa i Zastępców Prezesa Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektorów oddziałów tego 
Funduszu; 

• ulegnie rozwiązaniu Rada Nadzorcza i Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

• dotychczasowe Biuro i Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych staną się odpowiednio Biurem Obsługi Funduszu  
i Wojewódzkimi Oddziałami Funduszu, funkcjonującymi w formie jednostek 
budŜetowych, wykonującymi zadania Pełnomocnika wynikające z ustawy, 
w zakresie ustalonym, na wniosek Pełnomocnika, przez ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego; 

• koszty obsługi Biura Obsługi Funduszu i Wojewódzkich Oddziałów Funduszu 
finansowane będą z budŜetu państwa; ze środków Funduszu, w terminie do końca 
kaŜdego miesiąca, dokonywane będą wpłaty do budŜetu państwa w wysokości 
wydatków poniesionych w miesiącu poprzednim na koszty działalności Biura 
Obsługi Funduszu i Wojewódzkich Oddziałów Funduszu; 

• mienie, naleŜności i zobowiązania Funduszu staną się mieniem, naleŜnościami  
i zobowiązaniami Skarbu Państwa, w imieniu którego działać będzie minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego; 

• przekazanie mienia Funduszu na rzecz Skarbu Państwa nastąpi na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego; 

• pracownicy Biura i Oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych staną się pracownikami odpowiednio Biura Obsługi Funduszu  
lub Wojewódzkich Oddziałów Funduszu; 

• prawa i obowiązki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wynikające z zawartych przez Fundusz umów staną się, 
prawami i obowiązkami Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych; zawarte umowy zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia. 

2) wejdą w Ŝycie regulacje dotyczące Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, stanowiące, Ŝe: 
• dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska; 
• likwidacji ulegnie Zarząd oraz Rada Nadzorcza Funduszu; 
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• Biuro Narodowego Funduszu stanie się jednostką budŜetową podległą ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska, która będzie zapewniać obsługę Funduszu, 
finansowaną z  części budŜetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw środowiska; 

• mienie, naleŜności i zobowiązania Narodowego Funduszu stanie się mieniem, 
naleŜnościami i zobowiązaniami państwowego funduszu celowego w rozumieniu 
projektowanej ustawy o finansach publicznych, z zastrzeŜeniem, Ŝe będące  
w posiadaniu Narodowego Funduszu akcji i udziałów, przekazane zostaną na 
rzecz Skarbu Państwa na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 

• poręczenia i gwarancje udzielone przez Narodowy Fundusz staną się poręczeniami  
i gwarancjami Skarbu Państwa, a wymagalne zobowiązania z tytułu tych poręczeń  
i gwarancji, będą pokrywane ze środków Narodowego Funduszu; 

• prawa i obowiązki  Narodowego Funduszu wynikające z umów zawartych przez  
Fundusz z beneficjentami pomocy staną się prawami i obowiązkami ministra 
właściwego do spraw środowiska; zawarte umowy zachowają moc do czasu ich 
wygaśnięcia. 

Ponadto, w ramach projektowanych regulacji ustalono, Ŝe minister właściwy do spraw 
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu oraz zasady udzielania dotacji oraz 
dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów – w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych. 

3) wejdą w Ŝycie regulacje dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych:  

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121), 
Fundusz ten nie posiada Ŝadnych struktur zarządzających, a jego zadania realizuje 
minister właściwy do spraw pracy przy pomocy podległych mu jednostek 
organizacyjnych Funduszu, nieposiadających osobowości prawnej, w związku z tym nie 
będą konieczne zmiany w zakresie organizacji i obsługi, a takŜe zasad jego 
funkcjonowania.  

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stwarza warunki 
organizacyjno-prawne, majątkowe i techniczne umoŜliwiające dokonanie zmiany  
w organizacji sektora finansów publicznych z dniem 1 stycznia 2009 r., przy spełnieniu 
następujących, podstawowych zasad:  

• zachowania ciągłości realizacji zadań publicznych – zadania, pozostające w obszarze 
działania danego organu, a dotychczas realizowane przez likwidowane jednostki sektora 
finansów publicznych, powinny zostać przejęte przez jednostki budŜetowe lub agencje 
wykonawcze; 

• zachowania ciągłości organizowania i świadczenia usług wiąŜących się  
z wykonywaniem konkretnych zadań publicznych przez dotychczas działające 
podmioty; 

• „płynnego przejścia” do nowych realiów wynikających z reorganizacji sektora finansów 
publicznych, zawarto przepisy przejściowe pozwalające na pełne wdroŜenie nowych 
rozwiązań systemowych. 

Zasady te realizowane mają być przy zachowaniu reguły racjonalności działania – w zakresie 
odpowiedniego wykorzystania zarówno pracowników likwidowanych podmiotów, jak 
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równieŜ składników majątkowych i środków finansowych jednostek organizacyjnych, które 
powinny zachować zdolność do nieprzerwanego świadczenia usług publicznych.  

 

Niniejszy projekt ustawy w rozdziale pierwszym – Przepisy ogólne – zawiera równieŜ 
regulacje określające m.in. termin: 

1) wejścia w Ŝycie ustawy o finansach publicznych i przepisy uchylające ustawę  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

2) wejścia w Ŝycie przepisów dotyczących budŜetu zadaniowego; 

3) sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa po raz pierwszy - do dnia  
30 czerwca 2009 r.; 

4) uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego - nie później niŜ uchwałę budŜetową na rok 2010; 

5) od kiedy obecnie funkcjonujące agencje państwowe oraz Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju staną się agencjami wykonawczymi w rozumieniu wprowadzanej ustawy 
o finansach publicznych – nie później niŜ z dniem 1 stycznia 2011 r. 

W rozdziale drugim - Zmiany w przepisach obowiązujących - zawarto zmiany dostosowujące 
brzmienie obecnie obowiązujących przepisów ustaw szczególnych będące konsekwencją 
rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o finansach publicznych. 

W rozdziale trzecim - Przepisy przejściowe i końcowe - uregulowano zagadnienia 
intertemporalne, a przede wszystkim: 

1) wskazanie Ministra Finansów, jako organu administracji rządowej właściwego  
w sprawach wdraŜania planowania zadaniowego w agencjach wykonawczych, 
państwowych funduszach celowych i państwowych osobach prawych oraz 
opracowywania budŜetu zadaniowego, który będzie wykonywał swoje zadania przy 
pomocy koordynatora wdraŜania planowania zadaniowego - podobnie jak w innych 
krajach wdraŜających budŜet zadaniowy; 

2) zasady dotyczące stosunków pracy z pracownikami likwidowanych zakładów 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych; 

3) zasady dotyczące dalszego finansowania inwestycji wieloletnich i programów 
wieloletnich ustanowionych przed dniem wejścia w Ŝycie wprowadzanej ustawy  
o finansach publicznych; 

4) zasady dotyczące wyjaśnienia pojęć zawartych w odrębnych ustawach, a  odnoszących 
się do ustawy o finansach publicznych; 

5) kwestię przekazania na rzecz Skarbu Państwa posiadanych przez jednostki sektora 
finansów publicznych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji wyemitowanych przez 
podmioty inne niŜ Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w dniu 
wejścia w Ŝycie wprowadzanej ustawy o finansach publicznych; 

6) pozostawienie w mocy statutów nadanych jednostkom budŜetowym na podstawie 
dotychczasowych przepisów, z zastrzeŜeniem, iŜ w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w Ŝycie niniejszej ustawy organy tworzące jednostkę budŜetową dostosują statuty tych 
jednostek do przepisów projektowanej ustawy; jednostkom budŜetowym 
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nieposiadającym statutów, organy, które je utworzyły nadają statuty w terminie  
6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy; 

7) kwestie stosowania do dnia 31 grudnia 2009 r. przepisów dotychczasowych  
w odniesieniu do realizacji programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem 
środków europejskich oraz rozliczenia tych środków;   

8) kwestie dotyczące programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu 
Rozwoju; 

9) kwestie dotyczące przepisów wykonawczych wydanych na podstawie uchylanej ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi zachowują one 
moc do czasu wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
ustawy; 

10) rozstrzyganie spraw dotyczących zwrotu dotacji, wszczętych przed dniem wejścia  
w Ŝycie wprowadzanej ustawy o finansach publicznych; 

11) okres obowiązywania przepisów – od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – na 
podstawie których 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; 

12) rozstrzyganie spraw dotyczących niepodatkowych naleŜności budŜetowych, wszczętych 
i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w Ŝycie wprowadzanej 
ustawy o finansach publicznych; 

13) przepisy dotyczące funkcjonowania z dniem 1 stycznia 2010 r. wydzielonego rachunku 
w jednostkach budŜetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 
które mogą na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego gromadzić na nim określone dochody; 

14) przepisy, na podstawie których działają obecnie funkcjonujące agencje państwowe oraz 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do czasu kiedy staną się z dniem 1 stycznia  
2011 r. agencjami wykonawczymi; 

15) przepisy, na podstawie których działają państwowe fundusze celowe posiadające 
osobowość prawną do czasu ich przekształcenia z dniem 1 stycznia 2010 r.  
w państwowe fundusze celowe bez osobowości prawnej; 

16) przepis ustanawiający dwuletni okres przejściowy w odniesieniu do osób, którym 
zostają odebrane uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Cel wprowadzenia ustawy  

Przedkładany projekt ustawy jest aktem wprowadzającym w Ŝycie ustawę  
o finansach publicznych, zmieniającym w znacznym stopniu dotychczasowe zasady 
funkcjonowania finansów publicznych, a takŜe porządkującym i dostosowującym sektor 
finansów publicznych do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i stosunków, które powstały 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.  

NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe przedmiotowe propozycje zawarte w projekcie ustawy stanowią 
jednocześnie realizację przez polski rząd zobowiązań makroekonomicznych przewidzianych 
w Krajowym Programie Reform, w którym jako kluczowe wyzwanie, przed którym 
postawiono Polskę, wskazano konsolidację finansów publicznych i poprawę zarządzania 
nimi.  

 

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny  

Uregulowania zawarte w projekcie ustawy wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie całego 
sektora finansów publicznych, w tym na podmioty wchodzące w jego zakres. Przedmiotowe 
regulacje dotyczą: 
• funduszy celowych (państwowych i samorządowych),  
• zakładów budŜetowych (państwowych i samorządowych), 
• gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budŜetowych,  
• jednostek samorządu terytorialnego. 

 

3. Konsultacje społeczne 

Przedmiotowy projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych, Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, a takŜe zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr  169, poz. 1414) – 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na ogólnodostępnej stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).  

Ze względu na fakt, Ŝe przedmiotowy projekt ustawy zawiera regulacje, które mogą stanowić 
pomoc publiczną zostanie on przekazany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów celem zaopiniowania w zakresie zminimalizowania potencjalnego ryzyka 
zakwestionowania przez Komisję Europejską niektórych regulacji projektowanej ustawy. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa 
i budŜety jednostek samorządu terytorialnego  

Przy ocenie skutków finansowych generowanych przez przedmiotowy projekt i wpływu na 
sektor finansów publicznych, naleŜy podkreślić, Ŝe ze względu na jego charakter -  
wprowadza on w Ŝycie regulacje innej ustawy – nie powoduje on skutków finansowych, 
polegających na zwiększeniu wydatków bądź zmniejszeniu dochodów jednostek sektora 
finansów publicznych. Nie moŜna takŜe zapominać, Ŝe realizacji załoŜonych działań 
przyświeca przede wszystkich idea zachowania ciągłości wykonywania zadań Państwa.  

W przypadku państwowych jednostek budŜetowych wykonujących zadania realizowane 
dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budŜetowej lub 
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finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, mogą zostać 
zwiększone wydatki budŜetowe proporcjonalnie do przyrostu uzyskiwanych dochodów; w 
latach 2009-2011 tworzy się w budŜecie państwa rezerwę celową przeznaczoną na wydatki 
budŜetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów. 

Zmiany w zakresie dotychczasowego funkcjonowania wojewódzkich i powiatowych 
funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wpłyną na zwiększenie 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, naleŜy się spodziewać ewentualnego 
zwiększenia środków z budŜetu państwa na dotacje celowe przeznaczone na realizację przez 
marszałków województw i starostów zadań z zakresu geodezji i kartografii, które są 
zadaniami z zakresu administracji rządowej i dotychczas dofinansowywane były ze środków 
Funduszu. 

Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
spowodują, Ŝe np. opłaty i naleŜności pobierane na podstawie ustawy będą stanowiły dochód 
samorządu województwa, i będą gromadzone przez zarząd województwa na wyodrębnionym 
rachunku. Zadania realizowane dotychczas przez Fundusz staną się zadaniami własnymi 
samorządu województwa i ich zakres nie ulegnie zmianie, stąd teŜ wydatki województwa 
będą kształtowały się na poziomie dotychczasowego wydatkowania środków z Funduszu. 

Zmiany w zakresie dotychczasowego funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej wpłyną na zwiększenie dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Zmiany w zakresie dotychczasowego funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wpłyną na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe przewidziana w przedmiotowym projekcie ustawy likwidacja 
rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych (z dniem 31 grudnia 2009 r.) 
nie oznacza automatycznie konieczności zapewnienia środków z budŜetu w wysokości 
dotychczasowych dochodów własnych. Trzeba wskazać, Ŝe art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych określa z jakich tytułów uzyskane dochody mogą 
być gromadzone na rachunku dochodów własnych, w tym zgodnie z  ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, 
z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie. 
Natomiast w ust 6. ww. ustawy ustawodawca wskazał na co mogą być przeznaczone dochody 
własne jednostki budŜetowej, przede wszystkim na sfinansowanie wydatków związanych  
z osiągnięciem tych dochodów. JeŜeli zatem jednostka budŜetowa w omawianym okresie, tj.  
1 stycznia – 31 grudnia 2009 r. nie będzie prowadziła działalności wykraczającej swym 
zakresem poza tę określoną w statucie, to wówczas nie będzie ponosiła kosztów prowadzenia 
tej dodatkowej działalności. 

Działaniem dodatkowo wpływającym na uelastycznienie gospodarowania środkami 
publicznymi, w szczególności na wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej jest 
zlikwidowanie – w ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  
w państwowej sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – limitów zatrudnienia dla 
osób objętych mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń w  państwowych jednostkach 
budŜetowych. Zdaniem projektodawcy pozwoli to, w zaleŜności od stosowanej polityki 
zatrudnieniowo–płacowej, kierownikowi danej jednostki (w ramach posiadanych środków na 
wynagrodzenia) na zwiększanie zatrudnienia przy ustaleniu niŜszych wynagrodzeń 
pracownikom, bądź na zatrudnianie mniejszej ilości wysokokwalifikowanych pracowników  
i przyznanie im wyŜszego wynagrodzenia. Aktualnie limity zatrudnienia są bardzo często 
niewykorzystywane w pełni przy całkowitym wykorzystaniu środków na wynagrodzenia. 
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5. Wpływ regulacji na rynek pracy  

Ze względu na załoŜoną w przedmiotowym projekcie reorganizację dotychczasowej struktury 
organizacyjnej i administracyjnej sektora finansów publicznych, polegającej m.in. 
na likwidacji dotychczas funkcjonujących jednostek sektora finansów publicznych, naleŜy 
oczekiwać, Ŝe implementacja zaproponowanych rozwiązań moŜe wpłynąć na rynek pracy, 
bowiem gospodarstwa pomocnicze jednostek budŜetowych i zakłady budŜetowe obecnie 
zatrudniają ok. 90 tysięcy osób.  

NaleŜy jednak wziąć pod uwagę takŜe, Ŝe: 
• proces likwidacji wspomnianych podmiotów zostanie w pełni zakończony z końcem 

2009 r., 
• w międzyczasie upowaŜnione organy, tj. dysponenci części budŜetowych oraz organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, będą podejmowały decyzje o wyborze 
sposobów dostępu do usług wykonywanych dotychczas przez podmioty likwidowane 
i to od decyzji tychŜe organów będzie zaleŜał ostateczny kształt rynku tych usług, 

• moŜliwe będzie przejęcie dotychczasowej działalności likwidowanych podmiotów przez 
jednostki budŜetowe, agencje wykonawcze lub spółki handlowe.  

Według załoŜeń projektodawcy docelowy kształt rynku wspomnianych usług powinien 
kształtować się następująco: 

• w przypadku usług stricte rynkowych najwygodniejszą formą będzie ich zakup na rynku 
przy zastosowaniu obowiązujących procedur udzielania zamówień publicznych, 

• usługi wiąŜące się z wykonywaniem konkretnych zadań publicznych powinny być 
dostarczane przez tworzone w tym celu podmioty działające na zasadach rynkowych, 
np. spółki, 

• bezpośrednie wykonywanie zadań publicznych, pozostających w obszarze działania 
danego organu, jeŜeli dotychczas było realizowane przez podmiot likwidowany, 
powinno zostać przejęte przez istniejącą bądź w  tym celu utworzoną jednostkę 
budŜetową, której plan finansowy musi być częścią odpowiedniego budŜetu (państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego).  

Analiza zakresu rzeczowego działalności likwidowanych zakładów budŜetowych 
i gospodarstw pomocniczych zawarta w uzasadnieniu do projektu ustawy o finansach 
publicznych pozwala na przyjęcie, dla potrzeb niniejszych rozwaŜań, załoŜenia, Ŝe w 20% 
likwidowane podmioty zostaną zastąpione przez jednostki budŜetowe, czyli przez formy 
organizacyjne w pełni skonsolidowane, natomiast w pozostałych przypadkach utworzenie 
własnej formy rynkowej (spółki) lub zakup usługi na rynku są równie prawdopodobne. 

Przedstawione rozwiązanie jest wynikiem kompromisu pomiędzy koniecznością dokonania 
zapowiadanych zmian w organizacji sektora finansów publicznych oraz zachowaniem 
ciągłości wykonywania zadań państwa. Wychodzi ono takŜe naprzeciw potrzebom 
uregulowania spraw pracowniczych, w  szczególności zachowania praw pracowników ww. 
podmiotów. 

 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w Ŝycie przedkładanego projektu ustawy moŜe wpłynąć na zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczość.  
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7. Wpływ regulacji na sytuacje i rozwój regionalny 

Wejście w Ŝycie przepisów ustawy moŜe mieć pozytywny wpływ na sytuację i rozwój 
regionalny poprzez włączenie do budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 
dotychczasowych samorządowych funduszy celowych. 

 

8. Zgodność projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 


