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USTAWA
z dnia ............................. 2007 r.
Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
1.
2.
3.

1.

2.
3.

1.

2.

1)

Art. 1.
Ustawa z dnia ............... 2007 r. o finansach publicznych wchodzi w ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Art. 171-173 ustawy, o której mowa w ust. 1, maj zastosowanie po raz pierwszy do
opracowania projektów uchwał bud etowych jednostek samorz du terytorialnego na
rok 2009.
Art. 193-196 ustawy, o której mowa w ust. 1, maj zastosowanie, w jednostkach
samorz du terytorialnego, po raz pierwszy do sprawozda za 2008 r.
Art. 2.
Z dniem wej cia w ycie ustawy, o której mowa w art. 1, traci moc ustawa z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.1)),
z wyj tkiem art. 22, 23, 24 ust. 1-10 i art. 26 ust. 1-9, które trac moc z dniem 1
stycznia 2009 r.
Do uchwał bud etowych na rok 2008 r. stosuje si art. 169-171 oraz art. 199 ustawy,
o której mowa w ust. 1.
Przepisy dotycz ce opracowywania, uchwalania i wykonywania bud etu jednostki
samorz du terytorialnego w zakresie zwi zanym z gospodark
finansow
samorz dowych zakładów bud etowych i gospodarstw pomocniczych samorz dowych
jednostek bud etowych obowi zuj do dnia 31 grudnia 2008 r.
Art. 3.
Likwidacja pa stwowych zakładów bud etowych, gospodarstw pomocniczych
pa stwowych jednostek bud etowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich
zakładów bud etowych oraz gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i
wojewódzkich jednostek bud etowych, jako form organizacyjno – prawnych jednostek
sektora finansów publicznych, nie mo e trwa dłu ej ni do dnia 31 grudnia 2008 r.
W przypadku zako czenia likwidacji pa stwowych zakładów bud etowych,
gospodarstw pomocniczych pa stwowych jednostek bud etowych, przed terminem, o

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz 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.
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którym mowa w ust. 1, Minister Finansów dokona zmian w bud ecie pa stwa na
wniosek dysponenta cz ci bud etu pa stwa w dochodach i wydatkach bud etowych.
1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

Art. 4.

Zakłady bud etowe likwiduj :
1) ministrowie, kierownicy urz dów centralnych, wojewodowie oraz inne organy
działaj ce na podstawie odr bnych przepisów - pa stwowe zakłady bud etowe;
2) organy stanowi ce jednostek samorz du terytorialnego - gminne, powiatowe lub
wojewódzkie zakłady bud etowe.
Likwiduj c zakład bud etowy, organ, o którym mowa w ust. 1, okre la przeznaczenie
mienia znajduj cego si w u ytkowaniu zakładu; w przypadku pa stwowego zakładu
bud etowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu
z ministrem wła ciwym do spraw Skarbu Pa stwa.
Pozostałe po likwidacji nale no ci i zobowi zania zlikwidowanego zakładu
bud etowego przejmuje organ, który przeprowadza likwidacj albo nowo utworzona
jednostka organizacyjna. Przej cie nast pi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
Art. 5.
Gospodarstwo pomocnicze pa stwowej jednostki bud etowej likwiduje kierownik
jednostki bud etowej, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 1.
Gospodarstwo pomocnicze gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek
bud etowych likwiduje kierownik jednostki bud etowej, po uzyskaniu opinii, o której
mowa w ust. 3 pkt 2 albo 3.
Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, dotycz ce terminu rozpocz cia i zako czenia
likwidacji wydaje odpowiednio:
1) wła ciwy minister, kierownik urz du centralnego, wojewoda – w przypadku
gospodarstw pomocniczych pa stwowych jednostek bud etowych;
2) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku gospodarstw pomocniczych
gminnych jednostek bud etowych;
3) zarz d jednostki samorz du terytorialnego – w przypadku gospodarstw
pomocniczych powiatowych i wojewódzkich jednostek bud etowych.
Wymóg uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy likwidacji gospodarstwa
pomocniczego działaj cego przy jednostce bud etowej, której kierownikiem jest wójt,
burmistrz lub prezydent miasta.
Pozostałe po likwidacji składniki maj tkowe, nale no ci i zobowi zania
zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, przejmuje
jednostka bud etowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo. Przej cie nast puje na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Art. 6.
Wydzielone rachunki dochodów własnych utworzone przez jednostki bud etowe, mog
funkcjonowa do dnia 30 czerwca 2008 r. Kierownicy jednostek bud etowych
gromadz cych dochody własne, prowadz w tym okresie egzekucj nale no ci
i reguluj zobowi zania.
Po upływie terminu okre lonego w ust. 1:
1) nie ci gni te nale no ci i nieuregulowane zobowi zania przejmuje jednostka
bud etowa, przy której funkcjonowały dochody własne;
2)
rodki pieni ne podlegaj odprowadzeniu odpowiednio na rachunek pomocniczy
pa stwowej jednostki bud etowej albo do bud etu wła ciwej jednostki samorz du
terytorialnego.
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3.
4.

1.

2.

3.

rodki pieni ne pa stwowych jednostek bud etowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
przekazane na rachunek pomocniczy mog by wykorzystane na dotychczasowe cele
do dnia 31 grudnia 2008 r.
rodki pieni ne niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 3, pa stwowe
jednostki bud etowe przekazuj na dochody bud etu pa stwa.
Art. 7.
Z dniem 30 czerwca 2008 r. ulegaj likwidacji fundusze motywacyjne gromadz ce
dochody uzyskiwane z tytułu przepadku rzeczy lub korzy ci maj tkowych
pochodz cych z ujawnienia przest pstw i wykrocze przeciwko mieniu oraz
przest pstw skarbowych i wykrocze skarbowych.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nale no ci, zobowi zania oraz rodki
pieni ne zlikwidowanego funduszu motywacyjnego jednostka bud etowa, która
gromadziła rodki na rachunku funduszu motywacyjnego przekazuje na rachunek
pomocniczy.
rodki pieni ne, o których mowa w ust. 2, s przeznaczane na cele wskazane w
ustawach, na podstawie których zostały utworzone fundusze motywacyjne, zgodnie z
zasadami okre lonymi w tych ustawach.

Art. 8.
Likwiduje si fundusze celowe:
1) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym składaj cy si
z funduszy: centralnego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
2) wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;
3) powiatowe fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;
4) gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;
5) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: centralny i terenowe;
6) Fundusz Administracyjny, b d cy w dyspozycji Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego;
7) Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, b d cy w dyspozycji Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego;
8) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi biorców;
9) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej;
10) Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego.
1.
2.

3.

Art. 9.
Likwiduje si gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze celowe - nie pó niej ni
z dniem 31 grudnia 2008 r.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie ci gni te nale no ci
i nieuregulowane
zobowi zania
zlikwidowanego
gminnego,
powiatowego
i wojewódzkiego funduszu celowego przejmuje jednostka samorz du terytorialnego,
która realizowała swoje wyodr bnione zadania poprzez fundusz celowy.
rodki pieni ne likwidowanych gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy
celowych staj si dochodami bud etów jednostek samorz du terytorialnego.

Art. 10.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. pa stwowe agencje:
1) Agencja Mienia Wojskowego;
2) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;
3) Agencja Rezerw Materiałowych;
4) Agencja Rynku Rolnego;
3
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5)
6)
7)
8)
staj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Agencja Nieruchomo ci Rolnych;
Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci;
Polska Agencja eglugi Powietrznej
si agencjami wykonawczymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 11.
1. Przekształca si
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
wiadcze
Pracowniczych w Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.
2. Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych przejmuje zadania
poł czonych Funduszy, o których mowa w ust. 1.
Art. 12.
Pa stwowe fundusze celowe posiadaj ce osobowo prawn :
1) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej;
2) Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
staj si pa stwowymi funduszami celowymi nie posiadaj cymi osobowo ci prawnej.
1.

2.

Art. 13.
Utworzone w Banku Gospodarstwa Krajowego fundusze:
1) Fundusz Dopłat, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie
procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z pó n. zm.2));
2) Krajowy Fundusz eglugi ródl dowej, działaj cy na podstawie ustawy z dnia
28 pa dziernika 2002 r. o Funduszu
eglugi ródl dowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672);
3) Fundusz Kolejowy, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61);
4) Fundusz Kredytu Technologicznego, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci innowacyjnej (Dz. U.
Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723);
5) Krajowy Fundusz Drogowy, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 27
pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó n. zm. 3));
6) Fundusz Termomodernizacji, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsi wzi termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz.
1121, z pó n. zm. 4));
7) Fundusz Strefowy, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 2 pa dziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z pó n. zm. 5))
- staj si pa stwowymi funduszami celowymi.
Obsług bankow funduszy, wymienionych w ust. 1, prowadzi Bank Gospodarstwa
Krajowego.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i
Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.
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3.
4.

Dysponenci funduszy, wymienionych w ust. 1, zawieraj z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umow okre laj c zakres czynno ci wykonywanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego oraz wynagrodzenie z tytułu obsługi funduszy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ustalane jest w porozumieniu z Ministrem
Finansów.

Art. 14.
Wł cza si pa stwowy fundusz celowy pod nazw Fundusz Promocji Twórczo ci, działaj cy
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 i Nr 94, poz. 658) do pa stwowego funduszu celowego pod
nazw Fundusz Promocji Kultury, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479).
Art. 15.
Wł cza si pa stwowy fundusz celowy pod nazw Fundusz Zaj Sportowo-Rekreacyjnych
dla Uczniów, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pó n.
zm.6)) do pa stwowego funduszu celowego pod nazw Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
działaj cego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111
i Nr 178, poz. 1479).
1.
2.

1.
2.

3.
4.

Art. 16.
Przekształca si Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy oraz Fundusz
Pomocy Postpenitencjarnej w pa stwowy fundusz celowy pod nazw Fundusz Rozwoju
Przywi ziennych Zakładów Pracy i Pomocy Postpenitencjarnej.
Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy i Pomocy Postpenitencjarnej
przejmuje zadania poł czonych Funduszy, o których mowa w ust. 1.
Art. 17.
Likwiduje si Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, utworzony w Banku
Gospodarstwa Krajowego, działaj cy na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.
o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218).
Na dzie likwidacji Funduszu, o którym mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa
Krajowego sporz dza sprawozdanie z likwidacji, w którym ustala si aktywa i
zobowi zania funduszu. rodki pieni ne Funduszu staj si dochodami bud etu
pa stwa.
Nale no ci i zobowi zania likwidowanego Funduszu Rozwoju Inwestycji
Komunalnych staj
si
nale no ciami i zobowi zaniami Skarbu Pa stwa
reprezentowanego przez ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego.
Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego mo e powierzy zadania dotycz ce
rozliczenia nale no ci i zobowi za likwidowanego Funduszu w drodze umowy
Bankowi Gospodarstwa Krajowego. W umowie minister wła ciwy do spraw rozwoju
regionalnego okre li wysoko
rodków przeznaczonych na sfinansowanie kosztów
BGK zwi zanych z likwidacj Funduszu oraz terminy rozliczania i przekazywania
rodków Funduszu do bud etu pa stwa.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i
Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001,
Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i
Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
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5.
6.

W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4, koszty realizacji powierzonych
BGK zada pokrywa si z przychodów likwidowanego Funduszu.
Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego składa ministrowi wła ciwemu do
spraw finansów publicznych półroczne sprawozdanie z realizacji nale no ci i
zobowi za zlikwidowanego funduszu, w terminie do ko ca miesi ca nast puj cego po
ka dym półroczu.

Art. 18.
Likwiduje si Krajowy Fundusz Por cze Kredytowych, o którym mowa w art. 35 ustawy z
dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 174, poz. 1689, z pó n. zm.7)).
Art. 19.
Likwiduje si Fundusz Rezerwowy, utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,
działaj cy na podstawie ustawy z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o Funduszu eglugi
ródl dowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672).
Przekształca si pa stwow jednostk
w pa stwow jednostk bud etow .

Art. 20.
organizacyjn

Art. 21.
Przekształca si pa stwow jednostk organizacyjn
Społecznego w pa stwow jednostk bud etow .

Zakład Ubezpiecze

Kas

Społecznych

Rolniczego Ubezpieczenia

Art. 22.
Przekształca si Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, działaj cy jako
osoba prawna w pa stwowy fundusz celowy.
Art. 23.
Z dniem wej cia w ycie ustawy, przekształca si Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib
w Brwinowie oraz wojewódzkie o rodki doradztwa rolniczego, utworzone na podstawie
ustawy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w pa stwowe
jednostki bud etowe.
Rozdział 2.
Zmiany w przepisach obowi zuj cych
Art. 24.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pó n. zm. 8)) w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Je eli zaj ta wierzytelno
nale y si zobowi zanemu od organów b d cych
jednocze nie jednostkami bud etowymi lub funduszy pozostaj cych w ich zarz dzie,
za dłu nika zaj tej wierzytelno ci uwa a si organ wła ciwy do wydania polecenia
wypłaty.”.

7)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 oraz
z 2005 r. Nr 78, poz. 684, Nr 183, poz. 1538 i Nr 281, poz. 2785.
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381.
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Art. 25.
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n.
zm.9)) w wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 773 § 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„§ 1. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwi zanych
z prac dla pracowników zatrudnionych w pa stwowych jednostkach
bud etowych, je eli nie s oni obj ci układem zbiorowym pracy, okre li,
w drodze rozporz dzenia - w zakresie niezastrze onym w innych ustawach do
wła ciwo ci innych organów - minister wła ciwy do spraw pracy na wniosek
wła ciwego ministra.
§ 2. Z dniem wej cia w ycie układu zbiorowego pracy do pracowników pa stwowych
jednostek bud etowych obj tych tym układem nie maj zastosowania przepisy
rozporz dzenia, o którym mowa w § 1.”;
2) w art. 775 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister wła ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko
oraz warunki ustalania nale no ci przysługuj cych pracownikowi, zatrudnionemu
w pa stwowej lub samorz dowej jednostce bud etowej, z tytułu podró y
słu bowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporz dzenie powinno
w szczególno ci okre la wysoko
diet, z uwzgl dnieniem czasu trwania
podró y, a w przypadku podró y poza granicami kraju - walut , w jakiej b dzie
ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych pa stwach, a tak e warunki
zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.”;
3) w art. 240 § 4 i 5 otrzymuj brzmienie:
„§ 4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach bud etowych,
mo e nast pi wył cznie w ramach rodków finansowych b d cych w ich
dyspozycji, w tym wynagrodze okre lonych na podstawie odr bnych przepisów.
§ 5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych
w jednostkach bud etowych, powinien zawiera o wiadczenie organu, który
utworzył dany podmiot lub przej ł funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w § 4.”.
Art. 26.
W ustawie z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pó n. zm.10)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty
wiadcz ce usług
b d c
reklam
napojów alkoholowych,
s obowi zane do przekazywania na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
o którym mowa w art. 47d ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane 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.
10)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz.
719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 170, poz.
1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
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wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z pó n. zm.11)) opłaty w wysoko ci
10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wynikaj cej z tej
usługi.”;
uchyla si art. 133.

Art. 27.
W ustawie z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o post powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z pó n. zm. 12)) uchyla si art. 95d.
Art. 28.
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest prowadzona w formie jednostki bud etowej.”.
Art. 29.
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
i Nr 23, poz. 136) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 18 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1. Centralnym organem administracji rz dowej wła ciwym w sprawach dróg
krajowych, z zastrze eniem art. 18c, jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad.
2.
Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nale y:
1) realizacja bud etu pa stwa w zakresie budowy i przebudowy dróg
krajowych;
2) wykonywanie obowi zków zarz dcy autostrad i dróg ekspresowych;
3) współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg;
4) gromadzenie danych i sporz dzanie informacji o sieci dróg publicznych;
5) nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony
pa stwa;
6) wydawanie zezwole na jednorazowy przejazd w okre lonym czasie i po
ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych;
7) współpraca z administracjami drogowymi innych pa stw i organizacjami
mi dzynarodowymi;
8) współpraca z organami samorz du terytorialnego w zakresie rozbudowy
i utrzymania infrastruktury drogowej;
9) ochrona zabytków drogownictwa;
10) wykonywanie zada zwi zanych z przygotowywaniem i koordynowaniem
budowy i eksploatacji albo wył cznie eksploatacji, autostrad płatnych,
w tym:
a) prowadzenie prac studialnych dotycz cych autostrad płatnych,
przygotowywanie dokumentów wymaganych w post powaniu
w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko - na etapie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa
w przepisach o ochronie rodowiska,
b) współpraca z organami wła ciwymi w sprawach zagospodarowania
przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami,
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479.
12)
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 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
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ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów,
melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i le nych, ochrony
rodowiska oraz ochrony zabytków,
c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Pa stwa, nieruchomo ci pod
autostrady i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do
nieruchomo ci,
d) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w post powaniu
przetargowym i przeprowadzanie post powa przetargowych,
e) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka
w zakresie zgodno ci z przepisami techniczno-budowlanymi
dotycz cymi autostrad płatnych,
f) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania
warunków umowy o budow i eksploatacj albo wył cznie
eksploatacj autostrady,
g) wykonywanie innych zada , w sprawach dotycz cych autostrad,
okre lonych przez ministra wła ciwego do spraw transportu;
11) pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
12) drukowanie kart opłat za przejazd po drogach krajowych;
13) podejmowanie działa maj cych na celu popraw bezpiecze stwa ruchu
drogowego;
14) podejmowanie działa maj cych na celu wprowadzenie systemów
elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów oraz
współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczególno ci ze
spółkami eksploatuj cymi autostrady płatne;
15) wykonywanie zada wynikaj cych z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r.
o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej
w trybie art. 6 ust. 1 tej ustawy.
art. 18a otrzymuje brzmienie:
Art. 18a. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje swoje
zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje równie zadania
zarz du autostrad i dróg ekspresowych.
2
W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodz
oddziały w województwach.
Obszar działania oddziału pokrywa si co najmniej z obszarem
3.
województwa.
4.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powołuje i odwołuje
dyrektorów oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad mo e upowa ni
pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do
załatwiania okre lonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w
szczególno ci do wydawania decyzji administracyjnych.
6.
Minister wła ciwy do spraw transportu, w drodze zarz dzenia, nadaje
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad statut, okre laj cy jej
wewn trzn organizacj .
7.
Minister wła ciwy do spraw transportu okre li, w drodze rozporz dzenia,
tryb sporz dzania informacji oraz gromadzenia i udost pniania danych o
sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach,
uwzgl dniaj c potrzeb zapewnienia ich jednolito ci i kompletno ci.
9
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8.

3)

4)

5)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje rodki, ustalane
corocznie w ustawie bud etowej, na zwi zane z budow autostrad prace
studialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomo ci i gospodarowanie
nimi, odszkodowania, nale no ci z tytułu ochrony gruntów le nych, prace
scaleniowe i wymienne, przebudow urz dze infrastruktury technicznej,
przeprowadzanie ratowniczych bada
archeologicznych i bada
ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników.
po art. 18a dodaje si art. 18b i 18c w brzmieniu:
„Art. 18b. Zadania polegaj ce na budowie lub przebudowie drogi realizuj , w
zakresie:
1) dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich – zarz d województwa;
3) powiatowych – zarz d powiatu;
4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Art. 18c. Utrzymanie, remonty i ochrona dróg krajowych oraz zarz dzanie nimi, z
wył czeniem autostrad i dróg ekspresowych, nale y do zada samorz dów
województw, jako zadanie z zakresu administracji rz dowej.”;
art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Organ administracji publicznej, do którego wła ciwo ci nale sprawy
z zakresu planowania remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarz dc
drogi.
2.
Zarz dcami dróg, z zastrze eniem ust. 3, 5 i 7, s dla dróg:
1) autostrad i dróg ekspresowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad;
2) dróg krajowych z wył czeniem autostrad i dróg ekspresowych – zarz d
województwa;
3) wojewódzkich - zarz d województwa;
4) powiatowych - zarz d powiatu;
5) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
3.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarz dc autostrady
wybudowanej na zasadach okre lonych w ustawie do czasu przekazania jej,
w drodze porozumienia, spółce, z któr zawarto umow o budow
i eksploatacj albo wył cznie eksploatacj autostrady. Spółka pełni funkcj
zarz dcy autostrady płatnej na warunkach okre lonych w umowie o budow
i eksploatacj albo wył cznie eksploatacj autostrady, z wyj tkiem zada ,
o których mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad.
4.
Zarz dzanie drogami publicznymi mo e by przekazywane mi dzy
zarz dcami w trybie porozumienia, reguluj cego w szczególno ci wzajemne
rozliczenia finansowe.
5.
W granicach miast na prawach powiatu zarz dc wszystkich dróg
publicznych, z wyj tkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent
miasta.
6.
W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania
zarz dcy, o których mowa w art. 20 pkt 3-5, 7, 11-13 oraz 15 i 16, mo e
wykonywa partner prywatny.
7.
Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcj zarz dcy drogi
krajowej na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r.
o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której
mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.”;
po art. 19 dodaje si art. 19a w brzmieniu:
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6)

7)

„Art. 19a. Do samorz du województwa – zarz dcy dróg krajowych nie stosuje si
przepisów art. 20 pkt. 1, 2, 4 i 19. Zadania, okre lone w tych przepisach, stanowi
zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.”;
art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Do zarz dcy drogi nale y w szczególno ci:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bie ce
informowanie o tych planach organów wła ciwych do sporz dzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy i przebudowy dróg
oraz drogowych obiektów in ynierskich;
3) opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów in ynierskich;
4) pełnienie funkcji inwestora;
5) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów
in ynierskich, urz dze zabezpieczaj cych ruch i innych urz dze
zwi zanych z drog ;
6) zazr dzanie ruchem i realizacja zada w zakresie in ynierii ruchu;
7) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz
wykonywanie innych zada na rzecz obronno ci kraju;
8) koordynacja robót w pasie drogowym;
9) wydawanie zezwole na zaj cie pasa drogowego i zjazdy z dróg; oraz
pobieranie opłat i kar pieni nych;
10) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
i promów oraz udost pnianie ich na danie uprawnionym organom;
11) sporz dzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
in ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem
ich wpływu na stan bezpiecze stwa ruchu drogowego;
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj cych;
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich u ytkowników;
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobra eniom rodowiska mog cym
powsta lub powstaj cym w nast pstwie budowy lub utrzymania dróg;
16) wprowadzanie ogranicze lub zamykanie dróg i drogowych obiektów
in ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami ró nej
kategorii, gdy wyst puje bezpo rednie zagro enie bezpiecze stwa osób lub
mienia;
17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
18) utrzymywanie zieleni przydro nej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz
krzewów;
19) nabywanie nieruchomo ci pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomo ci;
20) nabywanie nieruchomo ci innych ni wymienione w pkt 19 na potrzeby
zarz dzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich
prawa.”;
po art. 20 dodaje si art. 20a. w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Zadania polegaj ce na budowie lub przebudowie autostrad, dróg
ekspresowych oraz pozostałych dróg krajowych prowadzone s w ramach
programu wieloletniego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
Program wieloletni okre la rzeczowy i finansowy zakres planowanych
11
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inwestycji drogowych, na okres nie krótszy ni 3 lata. Program wieloletni
obejmuje wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem wszystkich
rodków finansowych, których dysponentem jest minister wła ciwy do
spraw transportu. Program wieloletni zawiera, w szczególno ci,
harmonogram przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji z
podziałem na roczne etapy oraz wskazuje wszystkie ródła finansowania
inwestycji drogowych.
2.
W terminie do ko ca maja ka dego roku minister wła ciwy do spraw
transportu składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania programu
wieloletniego.”;
w art. 40a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
rodki z opłat i kar wraz z odsetkami od nich gromadzone na
wyodr bnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, s przekazywane w terminie 3 dni od
dnia ich uzyskania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.”.

Art. 30.
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 si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporz dzania mapy zasadniczej,
ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a tak e systemu
informacji o terenie, pokrywa si z bud etu pa stwa. W kosztach tych, celem
realizacji zada własnych, mog uczestniczy jednostki samorz du terytorialnego
lub inni inwestorzy.”;
2) w art. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny,”;
3) w art. 7c pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,”;
4) 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
sieci uzbrojenia terenu,”;
5) uchyla si art. 41 i art. 41a.
Art. 31.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z pó n. zm.13)) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. 1. Procedur uchwalania bud etu oraz rodzaje i szczegółowo
materiałów
informacyjnych towarzysz cych projektowi okre la rada gminy.
2.
Do czasu uchwalenia bud etu przez rad gminy, jednak nie pó niej ni do 31 stycznia
roku bud etowego, podstaw gospodarki bud etowej jest projekt bud etu przedło ony
radzie gminy.
3.
W przypadku nie uchwalenia bud etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna
izba obrachunkowa ustala bud et gminy w zakresie obowi zkowych zada własnych
oraz zada zleconych w terminie do ostatniego dnia miesi ca lutego roku bud etowego.
13)

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.
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Do dnia ustalenia bud etu przez regionaln izb obrachunkow podstaw gospodarki
bud etowej jest projekt bud etu, o którym mowa w ust. 2.”.
Art. 32.
W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz dowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1593, z pó n. zm. 14)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 1 pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„3) urz dzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych
jednostkach bud etowych,
4) biurach (ich odpowiednikach) zwi zków jednostek samorz du terytorialnego,”;
2) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Maksymalne miesi czne wynagrodzenie kierowników i zast pców kierowników
jednostek bud etowych nie mo e przekroczy czterokrotno ci kwoty bazowej
okre lonej w ustawie bud etowej dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska
pa stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodze w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó n. zm.15)).”.
Art. 33.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57,
poz. 390) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 13:
a) ust. 4c otrzymuje brzmienie:
„4c. Tworzy si Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej „Funduszem”,
składaj cy si z funduszy: centralnego oraz wojewódzkich i Szkół Policji,
który jest nadzorowany przez ministra wła ciwego do spraw
wewn trznych.”,
b) ust. 4h otrzymuje brzmienie:
„4h. Komendant Główny Policji sporz dza roczny plan finansowy i ł czne
sprawozdanie finansowe Funduszu.”,
c) ust. 4ha otrzymuje brzmienie:
„4ha. Roczny plan finansowy, sporz dzany na ka dy rok bud etowy, o którym
mowa w ust. 4h stanowi podstaw gospodarki finansowej funduszu
centralnego, funduszy wojewódzkich oraz funduszy Szkół Policji i zawiera:
1) stan funduszu na pocz tek roku, obejmuj cy rodki finansowe,
nale no ci i zobowi zania;
2) przychody funduszu;
3) wydatki funduszu, w tym wydatki bie ce i maj tkowe;
4) stan funduszu na koniec roku, obejmuj cy rodki finansowe,
nale no ci i zobowi zania.”.
d) uchyla si ust. 4hb-4hc;
2) uchyla si art. 13a.

14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2002 r. 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.
15)
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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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Art. 34.
W ustawie z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z pó n. zm.16)) uchyla si art. 11a.
Art. 35.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r.
Nr 7, poz. 25, z pó n. zm.17)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ubezpieczenie realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwana
dalej „Kas ", która jest pa stwow jednostk bud etow w rozumieniu ustawy
z dnia ..... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr...., poz. ...).”;
2) w art. 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysoko
składki za jednego ubezpieczonego ustala si w ustawie
bud etowej, w wysoko ci zapewniaj cej pokrycie wydatków na wypłat
wiadcze
z
ubezpieczenia
wypadkowego,
chorobowego
i macierzy skiego.”,
b) uchyla si ust. 4 i 5;
3) w art. 21b ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie pobierania renty
rolniczej szkoleniowej s finansowane ze rodków funduszu składkowego.”;
4) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. 1. Kasa działa na podstawie statutu.
2.
Minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi, po zasi gni ciu opinii Rady Rolników
nadaje, w drodze rozporz dzenia statut, w którym okre la si w szczególno ci
siedzib , struktur organizacyjn oraz zakres rzeczowy działa jednostek
organizacyjnych.”;
5) w art. 62 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zada okre lonych w art. 63-65,”;
6) w art. 64 w ust. 3 tiret otrzymuje brzmienie:
„- maj c na uwadze potrzeb rehabilitacji leczniczej osób kierowanych i stan finansów
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.”;
7) uchyla si art. 66;
8) po art. 68 dodaje si art. 68a w brzmieniu:
„Art. 68a. Koszty działalno ci Rady Rolników pokrywane s ze rodków
przeznaczonych na działalno Kasy.”;
9) art. 70 otrzymuje brzmienie:
„Art. 70. W sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 4,
art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 Rada Rolników przedstawia swój wniosek, stanowisko lub
opini wraz z uzasadnieniem obejmuj cym w szczególno ci ocen skutków
finansowych projektowanej regulacji.”;
10) art. 75 otrzymuje brzmienie:
„Art. 75. Kasa prowadzi gospodark finansow na zasadach okre lonych w odr bnych
przepisach dla pa stwowych jednostek bud etowych.”;
11) art. 76 otrzymuje brzmienie:
16

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i
Nr 170, poz. 1218
17)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z
1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003
r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75,
poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.
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12)
13)

14)
15)

„Art. 76. 1. Tworzy si Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
zwany dalej "funduszem składkowym", b d cy pa stwowym funduszem
celowym.
2.
Podstawy finansowe ubezpieczenia i działalno ci Kasy stanowi tak e fundusz
emerytalno-rentowy, b d cy pa stwowym funduszem celowym.
3.
Pa stwo gwarantuje wypłat wiadcze finansowanych z funduszu emerytalnorentowego.
4.
Nadzór nad zgodno ci działa funduszu składkowego oraz funduszu emerytalnorentowego z obowi zuj cymi przepisami prawa sprawuje minister wła ciwy do
spraw rozwoju wsi.
5.
Dysponentem funduszy, o których mowa w ust. 1 i 2 jest Prezes Kasy”;
uchyla si art. 76a;
art. 77 otrzymuje brzmienie:
„Art. 77. 1. Przychodami Funduszu Składkowego s :
1) składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy skie,
2) odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzy skie,
3) zwroty nienale nie pobranych wiadcze z ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzy skiego wraz z odsetkami,
4) zwroty wydatków na wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzy skiego, uzyskanych w trybie przewidzianym w
art. 56 ustawy,
5) inne wierzytelno ci cywilnoprawne funduszu,
6) oprocentowanie rodków na rachunkach bankowych,
7) z działalno ci lokacyjnej,
8) z innych ródeł.
2.
rodki z funduszu składkowego mog by przeznaczone jedynie na finansowanie:
1)
wiadcze z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzy skiego,
2) odsetek z tytułu opó nienia w wypłacie wiadcze z ubezpieczenia
wypadkowego, chorobowego i macierzy skiego,
3) kosztów rzeczowych wynikaj cych z realizacji zada , o których mowa w
art. 21b, 63 i 64.
3.
Obsług administracyjn funduszu składkowego zapewnia Kasa.
4.
Fundusz składkowy wpłaca na rachunek bud etu pa stwa rodki z tytułu
refundacji zryczałtowanych kosztów obsługi przez Kas ubezpieczenia
wypadkowego, chorobowego i macierzy skiego, w wysoko ci 9% planowanych
wydatków funduszu.”;
uchyla si art. 79, art. 80, art. 81a, art. 82;
art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. Minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe zasady gospodarki finansowej funduszu składkowego oraz funduszu
emerytalno-rentowego.”.

Art. 36.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844, z pó n. zm.18)) w art. 7:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr
225 poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.
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„4.

2)

3)

Z tytułu zwolnie , o których mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorz du
terytorialnego przysługuje z bud etu pa stwa zwrot utraconych dochodów za
przedmioty opodatkowania, które podlegaj opodatkowaniu i nie s z niego
zwolnione na podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.”;
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 i 8a, gminom przysługuje
zwrot utraconych dochodów ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.”;
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister wła ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem wła ciwym
do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kieruj c si
potrzeb zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu
zwolnienia z podatku od nieruchomo ci, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 i 8a.”.

Art. 37.
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z pó n.
zm.19)) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
wiadczenia pieni ne przewidziane dla kombatantów i innych osób uprawnionych
oraz pozostałych po nich członków rodzin, a tak e dodatek kompensacyjny okre lony
w art. 20 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz ryczałt energetyczny okre lony w art. 20 ust. 2 pkt 3
i ust. 3, wypłacane przez wła ciwe organy rentowe finansowane s z bud etu pa stwa.”.
Art. 38.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó n. zm.20)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 14 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za , z zastrze eniem ust. 3
pkt 6, w tym z tytułu zaci gni tych kredytów (po yczek), z wyj tkiem
umorzonych po yczek z Funduszu Pracy i Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych,”;
2) w art. 21 w ust. 1:
a) pkt 47 otrzymuje brzmienie:
„47) dotacje, w rozumieniu art. 4 pkt 3-7 ustawy z dnia ..... 2007 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...),
19)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1788, z 2002 r. Nr 181 poz.
1515, z 2003 r. Nr 72 poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163 poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170
poz. 1217.
20)
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 25, poz.
253, Nr 74, poz. 676, 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 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 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 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz.
1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219.
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b)

3)

4)

5)

6)

pkt 61 otrzymuje brzmienie:
„61) kwoty umorzonych kredytów studenckich,”;
w art. 23:
a) w ust. 1 pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i inne fundusze celowe utworzone na
podstawie odr bnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce
lub papierach warto ciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym,”,
b) ust. 3d otrzymuje brzmienie:
„3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje si odpowiednio, z zastrze eniem ust. 1 pkt 37,
do składek na Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.”;
w art. 32 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nie otrzymuje wiadcze pieni nych od podmiotów, które na podstawie
odr bnych przepisów dokonuj wypłaty wiadcze z Funduszu Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,”;
w art. 34 w ust. 4 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) nie otrzymuje wiadcze pieni nych od podmiotów, które na podstawie
odr bnych przepisów dokonuj wypłaty wiadcze z Funduszu Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.”;
w art. 35:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podmioty, które na podstawie odr bnych przepisów dokonuj wypłaty
wiadcze z Funduszu Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
- od tych wiadcze ,”,
b) w ust. 1 uchyla si pkt 3a,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zaliczk od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pobiera si ,
stosuj c najni sz stawk podatkow okre lon w skali, o której mowa
w art. 27 ust. 1, pomniejszon o kwot , o której mowa w art. 32 ust. 3.”.

Art. 39.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 35c otrzymuje brzmienie:
„1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony przez organ okre lony w art. 8
ust. 1 pkt 1-3, mo e by prowadzony w formie jednostki bud etowej, je eli
prowadzenie tego zakładu w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej byłoby niecelowe lub przedwczesne. Decyzj w tej sprawie podejmuje
organ, który utworzył zakład, po dokonaniu analizy zakresu i charakteru
działalno ci zakładu opieki zdrowotnej w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych
okre lonego obszaru lub okre lonej grupy ludno ci oraz oceny mo liwo ci
pozyskiwania przez zakład opieki zdrowotnej dodatkowych rodków finansowych
przy nieograniczeniu praw ludno ci do bezpłatnych wiadcze zdrowotnych
okre lonych w przepisach odr bnych, z zastrze eniem art. 35d.;
2.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, prowadzi
gospodark finansow na zasadach okre lonych w ustawie z dnia ...... 2007 r. o
finansach publicznych, z zastrze eniem art. 50.”;
2) art. 50 otrzymuje brzmienie:
17
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3)
4)

5)

„Art. 50. Publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 35c, gospodaruje
przekazan w zarz d cz ci mienia pa stwowego lub komunalnego oraz
przydzielonymi rodkami finansowymi, kieruj c si efektywno ci ich
wykorzystania, na zasadach okre lonych w ustawie z dnia ...... 2007 r. o finansach
publicznych.”;
w art. 55 w ust. 1 dodaje si pkt 5 w brzmieniu:
„5) projekty realizowane z programów operacyjnych i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.”;
po art. 55 dodaje si art. 55a w brzmieniu:
„Art. 55a. Do jednostek badawczo-rozwojowych, b d cych publicznymi zakładami
opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 35d, stosuje si odpowiednio przepisy
art. 55.”;
w art. 70d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Narodowy Fundusz Zdrowia i zakład opieki zdrowotnej prowadzony w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej b d
jednostki
bud etowej, zawieraj umowy o wykonywanie usług transportu sanitarnego
z podmiotami spełniaj cymi wymagania, o których mowa w art. 70a.”.

Art. 40.
W ustawie z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z pó n. zm. 21)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 70:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Praktyczna nauka zawodu mo e odbywa si w placówkach kształcenia
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych,
pracowniach szkolnych, u pracodawców, a tak e w indywidualnych
gospodarstwach rolnych.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do praktycznej nauki zawodu organizowanej
przez szkoł w swoich warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów
tej szkoły.
4.
Minister wła ciwy do spraw o wiaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem wła ciwym do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia,
warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach
szkolnych, pracowniach szkolnych, a tak e w innych podmiotach
wymienionych w ust. 1, uwzgl dniaj c w szczególno ci zakres spraw, które
powinny by okre lone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa
i obowi zki podmiotów, o których mowa w ust. 1, a tak e kwalifikacje
wymagane od osób prowadz cych praktyczn nauk zawodu i przysługuj ce
im uprawnienia.”;
2) w art. 79:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez
ministrów i jednostki samorz du terytorialnego s
jednostkami
bud etowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli
i placówek okre laj odr bne przepisy, z zastrze eniem ust. 1c.”,
b) uchyla si ust. 1a i 1b.
21)

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, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r.,
Nr 42, poz. 273.

18

projekt z dnia 4 czerwca 2007 r.

Art. 41.
W ustawie z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z pó n.
zm.22)) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor Generalny, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pa stwowych oraz
nadle niczy mog , w imieniu Skarbu Pa stwa, zaci ga kredyty bankowe po uzyskaniu
zgody ministra wła ciwego do spraw rodowiska.”.
Art. 42.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó n. zm.23)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 6:
a) w ust. 1 uchyla si pkt 12,
b) uchyla si ust. 2;
2) w art. 12 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) warto otrzymanych nieodpłatnie lub cz ciowo odpłatnie rzeczy lub praw,
a tak e warto innych nieodpłatnych lub cz ciowo odpłatnych wiadcze ,
z wyj tkiem wiadcze zwi zanych z u ywaniem rodków trwałych
otrzymanych przez agencje wykonawcze, w rozumieniu ustawy z dnia ....
2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), oraz spółki
u yteczno ci publicznej z wył cznym udziałem jednostek samorz du
terytorialnego lub ich zwi zków od Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du
terytorialnego lub ich zwi zków w nieodpłatny zarz d lub u ywanie,”,
b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zobowi za , w tym z tytułu zaci gni tych po yczek (kredytów),
z wyj tkiem umorzonych po yczek z Funduszu Pracy i Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych,”;
3) w art. 16:
a) w ust. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:
„40) składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy
i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i na inne fundusze celowe
utworzone na podstawie odr bnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych
w gotówce lub w papierach warto ciowych z dochodu po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym,”,
b) ust. 7d otrzymuje brzmienie:
„7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje si odpowiednio, z zastrze eniem ust. 1 pkt 40,
do składek na Fundusz Pracy i Gwarantowanych
wiadcze
Pracowniczych.”;
4) w art. 17:
22)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr
167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775.
23)
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 183, poz. 1538 oraz 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 217, poz. 1589.
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a)

5)

6)

w ust. 1:
uchyla si pkt 4u,
pkt 47 otrzymuje brzmienie:
„47) dotacje, w rozumieniu art. 4 pkt 3-7 ustawy z dnia ...... 2007 r.
o finansach publicznych (Dz. U. ..., poz. ...)”, z wyj tkiem dopłat do
oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okre lonym
w odr bnych ustawach,”,
b) w ust. 1c pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) agencjach
wykonawczych
oraz
jednostkach
organizacyjnych
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, b d cych podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych – je eli przedmiotem ich działalno ci jest
zaspokajanie potrzeb publicznych po rednio zwi zanych z ochron
rodowiska w zakresie: wodoci gów i kanalizacji, cieków komunalnych,
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.”;
w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepis ust. 1, z zastrze eniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników,
których dochody w cało ci s wolne od podatku, z wyj tkiem podatników,
o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczaj cych dochody na cele statutowe lub
inne cele okre lone w tym przepisie.”;
w art. 27 uchyla si ust. 1a.

Art. 43.
W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4,
poz. 27, z pó n. zm. 24)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 47d:
a) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przychodami Funduszu s tak e wpływy z tytułu opłat, o których mowa
w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231, z pó n. zm.25)).”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki Funduszu s przeznaczone na:
1) dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów
sportowych;
2) rozwijanie sportu w ród dzieci, młodzie y i osób niepełnosprawnych;
3) dofinansowanie
zaj
sportowo-rekreacyjnych
dla uczniów,
prowadzonych przez kluby sportowe działaj ce w formie
stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarz dowe, które w ramach
swojej statutowej działalno ci realizuj
zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ród dzieci i młodzie y,
a tak e organizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.”,
c) dodaje si ust. 4a –4e w brzmieniu:
„4a. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
sporz dzany przez dysponenta na okres roku bud etowego.
4b. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególno ci:
1) przychody i wydatki;
2) stan rodków obrotowych na pocz tek i na koniec roku bud etowego;
24)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.
25)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132,
poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479.
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4c.
4d.
4e.

2)

3) nale no ci i zobowi zania.
Wydatki Funduszu, wynikaj ce z planu finansowego, dokonywane s
w ramach posiadanych rodków finansowych.
Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu
sporz dza si w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych
przepisach.
Minister wła ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu
z ministrem wła ciwym do spraw finansów publicznych, okre li w drodze
rozporz dzenia szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu
w zakresie nieuregulowanym niniejsz ustaw .”;

w art. 47e:
a) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przychodami Funduszu Promocji Kultury s tak e wpłaty, okre lone
w art. 40 i 79 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 i Nr 94, poz. 658)
oraz dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny.”
b) w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) promowanie lub wspieranie:
a) twórczo ci literackiej i czasopi miennictwa,
b) działa na rzecz kultury j zyka polskiego i rozwoju czytelnictwa,
c) czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,
d) wyda utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki
polskiej oraz wyda dla niewidomych;”
po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu:
„2a) twórców, poprzez przyznawanie stypendiów oraz pomocy socjalnej;”;
c) dodaje si ust. 4b – 4f w brzmieniu:
„4b. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury jest roczny
plan finansowy.
4c. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególno ci:
1) przychody i wydatki;
2) stan rodków obrotowych na pocz tek i na koniec roku bud etowego;
3) nale no ci i zobowi zania.
4d. Wydatki Funduszu Promocji Kultury, wynikaj ce z planu finansowego,
dokonywane s w ramach posiadanych rodków finansowych.
4e. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu Promocji
Kultury sporz dza si na zasadach i w terminach okre lonych w odr bnych
przepisach.
4f. Minister wła ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw finansów publicznych
okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe zasady gospodarki
finansowej Funduszu Promocji Kultury w zakresie nieuregulowanym
niniejsz ustaw .”.

Art. 44.
W ustawie z dnia 7 pa dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z pó n. zm.26)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
26)

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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„4.

2)

3)
4)

5)

6)

Izby w zakresie obj tym nadzorem i kontrol prowadz działalno informacyjn
i instrukta ow .”;
w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzór nad działalno ci regionalnych izb obrachunkowych sprawuje
minister wła ciwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium
zgodno ci z prawem, z zastrze eniem ust. 1a.”,
b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W sprawach, o których mowa w art. 13 pkt 11, nadzór sprawuje minister
wła ciwy do spraw finansów publicznych.”;
w art. 5 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
„3. Izby przeprowadzaj , na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach,
finansowy audyt zewn trzny w jednostkach samorz du terytorialnego.”;
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku nieuchwalenia bud etu przez organ stanowi cy jednostki samorz du
terytorialnego do dnia 31 stycznia roku bud etowego, izba ustala bud et tej
jednostki w terminie do ko ca lutego roku bud etowego w zakresie
obowi zkowych zada własnych oraz zada z zakresu administracji rz dowej,
wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumie .”;
w art. 13:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opiniowanie mo liwo ci sfinansowania deficytu bud etu jednostki
samorz du terytorialnego oraz prognozy kształtowania si długu jednostki
samorz du terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia .......... 2007 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....);”,
b) po pkt 10 dodaje si pkt 11 w brzmieniu:
„11) udzielanie wyja nie na wyst pienia podmiotów wymienionych w art. 1
ust. 2 w sprawach dotycz cych stosowania przepisów o finansach
publicznych, w których nie toczy si post powanie kontrolne albo
post powanie przed s dem administracyjnym.”;
w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustalanie bud etu jednostki samorz du terytorialnego w przypadku, o którym
mowa w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia .......... 2007 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr ..., poz. ....) oraz orzekanie o niewa no ci uchwał i zarz dze , o których
mowa w art. 11 ust. 1;”.

Art. 45.
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 i Nr 94, poz. 658) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych,
plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystaj cych
z ochrony autorskich praw maj tkowych, s obowi zani do przekazywania
na rzecz Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 47e ustawy
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz.
1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331) wpłaty wynosz cej 5 % wpływów
brutto ze sprzeda y egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wyda
publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
b) uchyla si ust. 3;
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2)

3)

4)

po art. 40 dodaje si art. 401 w brzmieniu:
„Art. 401. Do wpłat, o których mowa w art. 40, stosuje si odpowiednio przepisy działu
III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z pó n. zm.27)), z tym, e uprawnienia organów podatkowych okre lone w tej
ustawie przysługuj ministrowi wła ciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.”;
w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Niezale nie od roszcze wymienionych w ust. 1, uprawniony mo e si domaga ,
aby sprawca zawinionego naruszenia dokonanego w ramach działalno ci
gospodarczej podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu, chocia by na
cudzy rachunek, ui cił odpowiedni sum pieni n z przeznaczeniem na
Fundusz, o którym mowa w art. 40 ust. 1. Suma ta nie mo e by ni sza ni
dwukrotna wysoko uprawdopodobnionych korzy ci uzyskanych przez sprawc
z dokonanego naruszenia.”;
uchyla si rozdział 13.

Art. 46.
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z pó n. zm.28)) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracodawcy prowadz cy działalno w formie jednostek bud etowych, o których mowa
w art. 10 ustawy z dnia ...... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...,poz. ...),
tworz Fundusz, bez wzgl du na liczb zatrudnianych pracowników.”.
Art. 47.
W ustawie z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z pó n. zm.29)) w art. 2 w ust. 1:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) gmin, powiatów, województw i ich zwi zków, a tak e pa stwowych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich jednostek bud etowych,”;
2) po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu:
„4a) pa stwowych funduszy celowych,”.
Art. 48.
W ustawie z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó n. zm.30)), wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) uchyla si rozdział 3;
2) art. 37a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
27)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225,
poz. 1635.
28)
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 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.
29)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267,
poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.
30)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179,
poz. 1486, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, Nr 104, poz. 708 i 711 oraz Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23,
poz. 136.
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„6.
3)
4)

5)

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spółce przysługuje, zgodnie z ust. 7,
zwrot rodków finansowych z bud etu pa stwa.”;
w art. 37o uchyla si ust. 2;
art. 37p otrzymuje brzmienie:
„Art. 37p. Dyrektor izby celnej, o którym mowa w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty
pobranej opłaty paliwowej na rachunek Funduszu i Funduszu Kolejowego
w proporcjach okre lonych w art. 37i, w terminie 14 dni od dnia jej pobrania.”;
rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6
Krajowy Fundusz Drogowy

„Art. 38. 1. Budow autostrad, z zastrze eniem ust. 2, finansuje si :
1) ze rodków własnych spółek oraz uzyskanych przez nie kredytów bankowych
i po yczek, a tak e ze rodków pochodz cych z emisji obligacji, w tym
obligacji przychodowych;
2) ze rodków Funduszu;
3) z innych ródeł.
2.
W przypadku gdy przewiduje si zawarcie umowy wył cznie na eksploatacj
autostrady lub jej odcinka, budow tej autostrady lub jej odcinka finansuje si na
zasadach dotycz cych finansowania i budowy dróg publicznych okre lonych
w odr bnych przepisach oraz ze rodków Funduszu.
3.
Spółce mog by udzielone przez Skarb Pa stwa gwarancje i por czenia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 174, poz. 1689 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 145, poz. 1537).
Art. 39. 1. Fundusz jest pa stwowym funduszem celowym.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw transportu.
Art. 39a. 1. Przychodami Funduszu s :
1) dotacje z bud etu pa stwa;
2) opłata paliwowa, w wysoko ci okre lonej w art. 37i;
3) odsetki z tytułu oprocentowania rodków Funduszu oraz odsetki od lokat
okresowo wolnych rodków Funduszu w bankach;
4)
rodki pochodz ce z opłat, o których mowa w art. 37a ust. 3;
5) płatno ci dokonywane przez spółki, które zawarły umow o budow
i eksploatacj albo wył cznie eksploatacj autostrady;
6) nale no ci Skarbu Pa stwa z tytułu odpłatnego udost pniania nieruchomo ci
nabytych na cele budowy dróg;
7) wpływy z opłat i kar okre lonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273,
poz. 2703) i wpływy z opłat okre lonych w ustawie z dnia 6 wrze nia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088
i Nr 273, poz. 2703).
2.
rodki o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 6, gromadzone na wyodr bnionym
rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
przekazywane s wraz z odsetkami w terminie 3 dni na rachunek Krajowego
Funduszu Drogowego.”
Art. 39 b. 1. rodki Funduszu przeznaczone s na:
1) finansowanie realizacji budowy oraz przebudowy autostrad, dróg
ekspresowych oraz pozostałych dróg krajowych współfinansowanych ze
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej;
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2)

6)

finansowanie realizacji budowy oraz przebudowy autostrad, dróg
ekspresowych oraz pozostałych dróg krajowych, które zostały rozpocz te
przed dniem 1 stycznia 2008 r.;
3) spłat zobowi za wynikaj cych z kredytów i po yczek zaci gni tych oraz
obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz
Funduszu i zagwarantowanych lub por czonych przez Skarb Pa stwa.
2.
Ze rodków Funduszu nie finansuje si kosztów przygotowania inwestycji, w tym
wykupu gruntów pod inwestycje, o których mowa w ust. 1.;
Art. 39c. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
sporz dzany na okres roku bud etowego.
2.
Plan finansowy obejmuje w szczególno ci:
1) stan rodków obrotowych Funduszu na pocz tek i koniec roku bud etowego;
2) przychody i wydatki;
3) nale no ci i zobowi zania.
3.
Projekt rocznego planu finansowego sporz dza dysponent Funduszu.
4.
Dysponent Funduszu sporz dza sprawozdania z wykonania rocznego planu
finansowego w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
5.
Wydatki Funduszu, wynikaj ce z rocznego planu finansowego, dokonywane s
w ramach posiadanych rodków finansowych.
6.
W razie gdy rodki finansowe gromadzone przez Fundusz nie s okresowo
wykorzystywane na cele wskazane w art. 39b dysponent Funduszu mo e
dokonywa oprocentowanych lokat bankowych.
7.
Dokonywanie oprocentowanych lokat nie mo e uchybia terminowym wypłatom
rodków na cele, wskazane w art. 39b.”;
po art. 63a dodaje si art. 63aa w brzmieniu:
„Art. 63aa. Płatno ci na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowi zków
wynikaj cych z umowy o budow i eksploatacj albo wył cznie eksploatacj
autostrady, obejmuj ce:
1) zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dost pno ci
autostrady, jej utrzymania i przejezdno ci;
2) zmienne kwoty uzale nione od spełnienia przez spółk wymogów okre lonych
w umowie o budow i eksploatacj albo wył cznie eksploatacj autostrady;
3) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie cało ci lub cz ci niedoborów bie cych
przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynno ci
wydatków zwi zanych z bie c obsług i spłat kredytów lub po yczek b d
obligacji wyemitowanych w zwi zku z budow autostrady
dokonywane s ze rodków bud etu pa stwa.”.

Art. 49.
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z
2000 r. Nr 9, poz. 131, z pó n. zm.31)) w art. 14:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nie nalicza si obowi zkowej opłaty rocznej od rodków zgromadzonych na
rachunku rezerw por czeniowych i gwarancyjnych Skarbu Pa stwa w tym
banku.”;
3) uchyla si ust. 3a i 3c.

31)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 40, poz.399, z
2000 r., Nr 86, poz.958, Nr 119, poz.1252, Nr 122, poz.1316, z 2001 r., Nr 154, poz.1802, z 2003 r., Nr 60, poz.
535, Nr 217, poz.2124, Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 91, poz.870, Nr 121, poz.1262, Nr 146, poz.1546, z
2005 r., Nr 179, poz.1484, Nr 183, poz.1538 oraz z 2006 r., Nr 183, poz.1354.
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Art. 50.
W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z pó n. zm.32)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadania zarz du województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4, w art. 25 oraz
w art. 26 ust. 1, s zadaniami z zakresu administracji rz dowej.”;
2) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Wła ciciel gruntów stanowi cych u ytki rolne oraz gruntów
zrekultywowanych na cele rolne jest obowi zany do przeciwdziałania degradacji
gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi.
2.
Wła ciwy organ wymieniony w art. 5, ze wzgl du na ochron gleb przed erozj
i ruchami masowymi ziemi, mo e, w drodze decyzji, nakaza wła cicielowi
gruntów, o których mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie
gruntów, lub zało enie na nich trwałych u ytków zielonych. Wła cicielowi
gruntów przysługuje zwrot kosztów zakupu niezb dnych nasion i sadzonek ze
rodków bud etu pa stwa, z cz ci której dysponentem jest minister wła ciwy do
spraw rozwoju wsi.
3.
Je eli wykonanie nakazu, o którym mowa w ust. 2, spowoduje szkody wynikaj ce
ze zmniejszenia produkcji ro linnej, wła cicielowi gruntów przysługuje
odszkodowanie ze rodków bud etu pa stwa, z cz ci której dysponentem jest
minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi wypłacane przez okres 10 lat.
4.
Obowi zek utrzymywania w stanie sprawno ci technicznej urz dze
przeciwerozyjnych oraz urz dze melioracji szczegółowych ci y na wła cicielu
gruntów, na których znajduj si te urz dzenia.
5.
W razie wyst pienia z winy wła ciciela innych form degradacji gruntów,
o których mowa w ust. 1, w tym równie spowodowanej nieprzestrzeganiem
przepisów o ochronie ro lin uprawnych przed chorobami, szkodnikami
i chwastami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji nakazuje
wła cicielowi gruntów wykonanie w okre lonym terminie odpowiednich
zabiegów. W razie niewykonania decyzji, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
zleca wykonanie zast pcze tych zabiegów na koszt wła ciciela gruntów,
wykorzystuj c do czasu zwrotu kosztów wykonania zast pczego rodki, ze
rodków bud etu pa stwa, z cz ci której dysponentem jest minister wła ciwy do
spraw rozwoju wsi.”;
3) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rekultywacji na cele rolnicze gruntów poło onych, w rozumieniu przepisów
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone
osoby, w wyniku kl sk ywiołowych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje
wła ciwy organ wymieniony w art. 5, ze rodków pochodz cych z bud etu
pa stwa, w cz ci której dysponentem jest minister wła ciwy do spraw rozwoju
wsi, a rekultywacji gruntów le nych i gruntów przeznaczonych do zalesienia przy wykorzystaniu rodków pochodz cych z bud etu pa stwa, na zasadach
okre lonych w przepisach o lasach.”;
4) rozdział 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6.
rodki zwi zane z wył czeniem z produkcji gruntów rolnych

32)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z
2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.
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Art. 23. rodkami zwi zanymi z wył czaniem z produkcji gruntów rolnych s to pobierane
na podstawie ustawy:
1) nale no ci;
2) opłaty roczne;
3) opłaty z tytułu niewykonania obowi zku zdj cia i wykorzystania próchnicznej warstwy
gleby;
4) opłaty oraz nale no ci i opłaty roczne podwy szone, okre lone w art. 28 ust. 1-4.
Art. 24. rodki, o których mowa w art. 23, stanowi dochód bud etu pa stwa i s
odprowadzane na rachunek urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw rozwoju
wsi.
Art. 25. 1. Ze rodków bud etu pa stwa z cz ci, której dysponentem jest minister wła ciwy
do spraw rozwoju wsi, s wypłacane odszkodowania przewidziane ustaw oraz
finansowane zadania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jako ci gruntów
rolnych, a w szczególno ci:
1) rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły warto
u ytkow wskutek działalno ci nieustalonych osób;
2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
3) u y nianie gleb o niskiej warto ci produkcyjnej, ulepszanie rze by 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 sprawno ci
technicznej urz dze przeciwerozyjnych oraz odszkodowania, o których mowa
w art. 15 ust. 3;
5) budowa i renowacja zbiorników wodnych słu cych małej retencji;
6) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
7) wdra anie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych zwi zanych z
ochron gruntów rolnych;
8) wykonywanie bada płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego
u ytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezb dnych dokumentacji i
ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;
9) wykonywanie zast pcze obowi zków okre lonych w ustawie;
10) rekultywacja nieu ytków i u y nianie gleb na potrzeby nowo zakładanych
pracowniczych ogrodów działkowych;
11) zakup sprz tu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,
niezb dnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysoko ci 5 % rocznych
dochodów, ze rodków bud etu pa stwa, w cz ci której dysponentem jest
minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi.
2.
Przy przydzielaniu rodków z bud etu pa stwa z cz ci, której dysponentem jest
minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi, wła cicielom gruntów, na ich wniosek, nale y
uwzgl dnia udział własny tych wła cicieli w kosztach robót oraz efektywno
projektowanych przedsi wzi .”;
5) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrola obejmuje wykonanie nast puj cych obowi zków:
1) zdj cia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby;
2) rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych;
3) rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, je eli
zagospodarowanie odbywa si przy wykorzystaniu rodków z bud etu
pa stwa;
4) przeciwdziałania erozji gleb i ruchom masowym ziemi oraz innym
zjawiskom powoduj cym trwałe pogarszanie warto ci u ytkowej gruntów;
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6)

7)
8)

5) okre lonych w art. 16-19.”;
w art. 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie niewykonania obowi zku rekultywacji gruntów zdegradowanych, ustala
si , w drodze decyzji, obowi zek corocznego wpłacania na rachunek dochodów
bud etu pa stwa, o którym mowa w art. 24, lub na Fundusz Le ny, przez osob
powoduj c ograniczenie warto ci u ytkowej gruntów, równowarto ci opłaty
rocznej w takiej cz ci, w jakiej nast piło ograniczenie warto ci u ytkowej
gruntów. Do ustalenia wysoko ci opłaty rocznej za zdegradowanie gruntów
stosuje si warto ci wymienione:
1) w art. 12 ust. 7 i odpowiednio w art. 12 ust. 15 w odniesieniu do gruntów
rolnych klas I-IV;
2) w art. 12 ust. 11 w odniesieniu do gruntów le nych
- opłaty te uiszcza si do czasu wykonania obowi zku rekultywacji.”;
uchyla si art. 31;
art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. Wła ciwy w sprawach ochrony gruntów organ, o którym mowa w art. 5,
prowadzi sprawozdawczo z zakresu:
1) obszaru gruntów wył czanych z produkcji;
2) ustalonych nale no ci, opłat rocznych i innych, wymienionych w niniejszej
ustawie, dochodów bud etu pa stwa lub Funduszu Le nego;
3) wielko ci obszarów i poło enia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
podlegaj cych rekultywacji i zagospodarowaniu;
4) wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
5) istniej cych zasobów i eksploatacji złó torfów
- według zasad okre lonych przez ministra wła ciwego do spraw rozwoju wsi w
porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw rodowiska i z Prezesem Głównego
Urz du Statystycznego.”.

Art. 51.
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,
z pó n. zm.33)) w art. 23b ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.
rodków, o których mowa w ust. 2, oraz wiadcze emitenta nale nych obligatariuszom
od emitenta obligacji w wykonaniu zobowi za wynikaj cych z tych obligacji nie
uwzgl dnia si
przy ustalaniu ogranicze
zadłu enia jednostek samorz du
terytorialnego, o których mowa w art. 172 ustawy z dnia ...... 2007 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....).”.
Art. 52.
W ustawie z dnia 26 pa dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070, z pó n. zm.34)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okre la zasady gromadzenia oszcz dno ci i udzielania kredytów
kontraktowych na cele mieszkaniowe oraz zasady działania towarzystw budownictwa
społecznego.”;
33)

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.
34)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16
poz. 167 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153 poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783 oraz z
2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844.
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

w art. 5 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odsetek od po yczek zaci gni tych w banku,”;
uchyla si ust. 1 w art. 6;
w art. 6a ust. 2- 4 otrzymuj brzmienie:
„2. Cz
lub cało odsetek od rodków banku prowadz cego kas mieszkaniow
wykorzystanych do przej ciowego finansowania działalno ci kasy mieszkaniowej
oraz dopłaty do oprocentowania po yczki zaci gni tej w innym banku pokrywa
Fundusz Dopłat.
3.
Wysoko odsetek od rodków, o których mowa w ust. 1, obj tych zwrotem z
Funduszu Dopłat, oraz terminy ich spłaty okre la umowa mi dzy bankiem
prowadz cym kas mieszkaniow a dysponentem Funduszu zawarta przed
udzieleniem po yczki.
4.
Wysoko dopłat do oprocentowania po yczki zaci gni tej w innym banku, o
których mowa w ust. 2, oraz terminy pokrycia nale nych odsetek okre la umowa
zawarta mi dzy bankiem prowadz cym kas mieszkaniow a dysponentem
Funduszu Dopłat i bankiem udzielaj cym po yczki.”;
uchyla si art. 16-18;
uchyla si art. 19 ust. 1-3 i ust. 5-11;
uchyla si art. 19a-22;
po art. 30a dodaje si art. 30b w brzmieniu:
„Art. 30b.1. Je eli kredyt został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie
wniosków zło onych do dnia 30 wrze nia 2006 r., lokale mieszkalne w budynku
wzniesionym przy jego wykorzystaniu mog by wynaj te lub mo e by do nich
ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wył cznie na
rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 30.
2.
Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, udzielonego
towarzystwu budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowej na
przedsi wzi cie inwestycyjno-budowlane maj ce na celu budow lokali
mieszkalnych na wynajem lub w celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu, który został udzielony na podstawie wniosków zło onych do
dnia 30 wrze nia 2006 r., nie mog by , pod rygorem niewa no ci, wyodr bnione
na własno , a tak e nie mo e by do nich ustanowione spółdzielcze
własno ciowe prawo.”.

Art. 53.
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Pa stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z pó n.
zm.35)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 31a dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wpływy w wysoko ci 93% wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem
Skarbu Pa stwa, o którym mowa w ust. 1 stanowi dochód bud etu pa stwa.”;
2) uchyla si art. 31c.
Art. 54.
W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) uchyla si art. 7.

35)

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.
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Art. 55.
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysługuj cych
Skarbowi Pa stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pó n. zm.36)) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 2 uchyla si pkt 8a i 8b;
2) art. 2a otrzymuje brzmienie:
„Art. 2a. Koszty realizacji zada ministra wła ciwego do spraw Skarbu Pa stwa
okre lonych w art. 2 pkt 5, w szczególno ci koszty realizacji zada tego ministra z
zakresu gospodarowania oraz rozporz dzania mieniem Skarbu Pa stwa – w tym
mieniem innym ni akcje albo przedsi biorstwo – mog by pokrywane ze rodków
Funduszu Skarbu Pa stwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z
pó n. zm.37)).”;
3) art. 17b otrzymuje brzmienie:
„Art. 17b. Jednostki bud etowe i agencje wykonawcze, w rozumieniu ustawy z dnia
...... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...):
1) gospodaruj przydzielonym mieniem Skarbu Pa stwa na zasadach racjonalnej i
oszcz dnej gospodarki,
2.
zapewniaj ochron tego mienia i mog zbywa składniki rzeczowe maj tku
ruchomego.”;
4) w art. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sposób i tryb gospodarowania składnikami maj tku ruchomego powierzonego
jednostkom bud etowym, agencjom wykonawczym, w rozumieniu ustawy z dnia
.... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), uwzgl dniaj c zasad
racjonalnej gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub
publicznego zaproszenia do rokowa przy rozporz dzaniu składnikami aktywów
trwałych o znacznej warto ci oraz okre lone w odr bnych przepisach zasady
gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.”.
Art. 56.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z pó n. zm. 38)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 20a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa mo e przeznaczy na pokrycie
kapitału zakładowego spółki wkład pieni ny pochodz cy ze rodków, o których
mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 lub wnie do spółki dopłaty z tych rodków.”;
2) w art. 56:
a) w ust. 1 uchyla si pkt 2 i 4,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

36)

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.
37)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z
2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 90, poz.844, z 2004 r. Nr 6 poz.39, Nr 123, poz.1291, Nr 116, poz.1207, Nr 273,
poz.2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz.1400, Nr 169, poz.1418, Nr 178, poz.1479, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r.
Nr 107, poz.721 i Nr 208, poz. 1532 oraz z 2007 r. Nr ..., poz. .....
38)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z
2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 90, poz.844, z 2004 r. Nr 6 poz.39, Nr 123, poz.1291, Nr 116, poz.1207, Nr 273,
poz.2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz.1400, Nr 169, poz.1418, Nr 178, poz.1479, Nr 184, poz.1539 oraz z
2006 r. Nr 107, poz.721, Nr 208, poz.1532.
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„2.

c)
d)

Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1, jest minister wła ciwy do
spraw Skarbu Pa stwa”;
po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud etowym 2%
przekazuje si do Narodowego Centrum Bada i Rozwoju.”,
uchyla si ust. 5.

Art. 57.
W ustawie z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku 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, stanowi dochody bud etu gminy.”.
Art. 58.
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, z pó n. zm.39)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Gospodarka komunalna mo e by prowadzona przez jednostki samorz du
terytorialnego tak e w formie spółek prawa handlowego.”;
2) uchyla si rozdział 2;
3) po art. 9 dodaje si art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Spółki, o których mowa w art. 9, z wył cznym udziałem jednostek
samorz du terytorialnego, działaj ce w sferze u yteczno ci publicznej, mog
otrzymywa dotacje przedmiotowe z bud etu tej jednostki na zasadach
okre lonych w ustawie z dnia ..... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...,
poz. ....).
2.
Dotacje, o których mowa w ust. 1, mog by przyznawane spółce wył cznie na
realizacj zada własnych danej jednostki samorz du terytorialnego w sferze
u yteczno ci publicznej.”;
4) uchyla si art. 22 i 23.
Art. 59.
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Pa stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 174, poz. 1689, z pó n. zm.40)) wprowadza
si nast puj ce zmiany:
1) art. 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie
„„4) por czeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
- nale y przez to rozumie :
a)
por czenia lub gwarancje spłaty kredytów i po yczek,
b)
por czenia lub gwarancje wykonania zobowi za wynikaj cych z obligacji,
c)
gwarancje realizacji przedsi wzi cia, udzielane na rzecz podmiotu
podejmuj cego decyzj o współfinansowaniu przedsi wzi cia ze rodków
Unii Europejskiej,
d)
gwarancje dobrego wykonania kontraktu, udzielane na zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy zawartej w celu realizacji przedsi wzi cia na
rzecz wykonawcy przedsi wzi cia,

39)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937.
40)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 oraz
z 2005 r. Nr 78, poz. 684, Nr 183, poz. 1538 i Nr 281, poz. 2785.
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e)

2)

gwarancje na rzecz banku, który udzielił gwarancji realizacji
przedsi wzi cia (regwarancje)
- udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu wspierania rz dowego
programu w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku
Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), okre lonego w rozdziale 9 ustawy;”;
rozdział 9 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 9.
Por czenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
programu rz dowego
Art. 35. W celu wspierania rz dowego programu, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), udzielania por cze i gwarancji,
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji i por cze na warunkach
okre lonych w art. 36-38.
Art. 36. 1. Gwarancji i por cze , o których mowa w art. 35, Bank Gospodarstwa
Krajowego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek, z wykorzystaniem
rodków pochodz cych z dotacji bud etowej.
2.
Wysoko dotacji, o której mowa w ust. 1, okre la corocznie ustawa bud etowa.
3.
W celu wspierania realizacji programów, o których mowa w art. 35, minister
wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa, w imieniu Skarbu Pa stwa, mo e, w drodze
rozporz dzenia, przekaza nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje
lub udziały stanowi ce własno Skarbu Pa stwa.
4.
rodki finansowe w wysoko ci 50% przychodów ze sprzeda y przekazanych akcji
lub udziałów, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego
przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci, z przeznaczeniem na
udzielanie wsparcia, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
5.
Do przekazania akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 3, nie stosuje si
przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, dotycz cych trybu zbywania
akcji i udziałów Skarbu Pa stwa.
6.
Minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa wycofuje przekazane nieodpłatnie
akcje lub udziały spółek, które:
1)
w statucie lub umowie spółki zawieraj ograniczenia w dysponowaniu
akcjami lub udziałami;
2)
s w trakcie post powania likwidacyjnego lub upadło ciowego;
3)
posiadaj ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawi si
konieczno wydatkowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego rodków
w celu podwy szenia kapitału lub dokonania dopłat do kapitału;
- zast puj c je jednocze nie akcjami lub udziałami o ł cznej warto ci
odpowiadaj cej ł cznej warto ci wycofanych akcji lub udziałów.
Art. 37. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program, o którym mowa w art. 35,
poprzez:
1)
zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych i po yczek bankowych oraz
odsetek od tych kredytów i po yczek, a tak e wykonania zobowi za
wynikaj cych z obligacji por czonych lub gwarantowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami ustawy, z zastrze eniem
ust. 2;
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2)

zabezpieczenia spłaty kredytów studenckich w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o po yczkach i kredytach studenckich
(Dz. U. Nr 108, poz. 685, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2007 r. Nr ...,
poz. ...), por czonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z
przepisami ustawy;
3)
spłaty zobowi za z tytułu por cze i gwarancji Banku Gospodarstwa
Krajowego za zobowi zania podmiotów z tytułu wspierania działalno ci
mikroprzedsi biorców, małych i rednich przedsi biorców por czeniami
lub gwarancjami spłaty po yczek udzielanych z udziałem rodków
publicznych lub kredytów;
4)
obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów podmiotów udzielaj cych
por cze
lub gwarancji spłaty kredytów lub po yczek dla
mikroprzedsi biorców, małych i
rednich przedsi biorców oraz
obejmowanie akcji lub udziałów we współtworzonych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego podmiotach maj cych udziela por cze lub
gwarancji spłaty kredytów lub po yczek zaci ganych przez
mikroprzedsi biorców, małych i rednich przedsi biorców.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego mo e udziela por cze lub gwarancji, o których
mowa w ust. 1, je eli kwota por czenia lub gwarancji nie przekracza
równowarto ci 5.000.000 euro.
Art. 38. 1. Kredyty, po yczki bankowe i rodki uzyskane z wyemitowanych obligacji, o
których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, mog by przeznaczone wył cznie na:
1)
finansowanie inwestycji;
2)
tworzenie nowych miejsc pracy;
3)
realizowanie kontraktów eksportowych;
4)
zorganizowanie własnego miejsca pracy lub zało enie spółdzielni przez
absolwenta lub absolwentów w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu;
5)
zapobie enie lub usuni cie skutków katastrof naturalnych lub awarii
technicznych nosz cych znamiona kl ski ywiołowej;
6)
wdra anie nowych rozwi za technicznych lub technologicznych b d cych
wynikiem bada naukowych lub prac rozwojowych;
7)
finansowanie działalno ci gospodarczej mikroprzedsi biorców, małych
i rednich przedsi biorców.
2.
Kredyty, po yczki bankowe i rodki uzyskane z wyemitowanych obligacji, o
których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, mog by równie przeznaczone na realizacj
przedsi wzi współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej, a w szczególno ci inwestycyjnych, szkoleniowych, badawczych, realizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zobowi zania, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4 lit. c-e, mog wył cznie dotyczy realizacji przedsi wzi
współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej, a w szczególno ci
inwestycyjnych, szkoleniowych, badawczych, realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Do por czenia i gwarancji stosuje si odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34.
4.
Szczegółowe warunki i tryb udzielania por cze lub gwarancji, a tak e nabywania
lub obejmowania akcji lub udziałów, o których mowa w art. 36 ust. 3, oraz
wysoko , warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych
por cze i gwarancji okre li umowa zawarta mi dzy ministrem wła ciwym do
spraw finansów publicznych/instytucji finansowych a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego.
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5.

Minister Finansów ustala wysoko limitu, którego w danym roku nie mog
przekroczy ł czne zobowi zania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu
udzielonych gwarancji i por cze , o których mowa w art. 35.”.

Art. 60.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z
pó n. zm.41))
1)
art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43 § 1. Tworzy si Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów Pracy i
Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej "Funduszem", którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwo ci.
§ 2. Fundusz jest pa stwowym funduszem celowym.
§ 3. Przychodami Funduszu s rodki pieni ne pochodz ce z:
1)
potr ce , w wysoko ci 20% wynagrodzenia przysługuj cego za prac
skazanych, zatrudnionych w formach okre lonych w art. 121 § 2,
2)
wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,
3)
wpłaty przywi ziennych zakładów pracy w wysoko ci co najmniej 25%
rodków uzyskanych z tytułu zwolnie okre lonych w art. 6 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolno ci (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z pó n. zm.42)),
4)
spadków, zapisów i darowizn,
5)
dotacji z bud etu pa stwa i innych ródeł.
§ 4. 1. rodki Funduszu przeznacza si na finansowanie działa w zakresie:
1)
udzielania pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianym z
zakładów karnych i aresztów ledczych oraz ich rodzinom; w wyj tkowych
wypadkach ze rodków tych mo na udzieli pomocy równie osobom
pokrzywdzonym przest pstwem i ich rodzinom,
2)
resocjalizacji osób pozbawionych wolno ci, a w szczególno ci na:
a)
tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolno ci
oraz ochron istniej cych,
b)
tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezb dnej dla działa
resocjalizacyjnych,
c)
modernizacj przywi ziennych zakładów pracy i ich produkcji,
d)
organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób
pozbawionych wolno ci,
e)
organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i
umiej tno ci poszukiwania pracy.
2. Ze rodków Funduszu mog by przyznawane po yczki b d dotacje
przywi ziennym zakładom pracy zatrudniaj cym osoby pozbawione wolno ci.
§ 5. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, o których mowa w art. 38 § 1,
jak równie ko cioły i inne zwi zki wyznaniowe mog otrzymywa z Funduszu
rodki na udzielanie pomocy, w tym na zapewnienie czasowego zakwaterowania
osobom zwolnionym z zakładu karnego lub aresztu ledczego.
§ 6. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres i tryb
finansowania działa okre lonych w § 4, w tym udzielania dotacji i po yczek dla
41)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz.
931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r.
Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.
42)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 471.
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2)

3)
4)

przywi ziennych zakładów pracy, sposób podziału i rozliczania rodków
finansowych z Funduszu oraz terminy i rodzaj udzielanej pomocy z
uwzgl dnieniem mo liwo ci finansowych Funduszu.”;
po art. 43 dodaje si art. 43 a w brzmieniu:
„Art. 43a § 1.Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
sporz dzany przez dysponenta Funduszu na okres roku bud etowego.
§ 2. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególno ci:
1)
przychody i wydatki;
2)
stan rodków obrotowych na pocz tek i na koniec roku bud etowego;
3)
nale no ci i zobowi zania.
§ 3. Wydatki Funduszu, wynikaj ce z planu finansowego, dokonywane s w ramach
posiadanych rodków finansowych.
§ 4. Sprawozdanie bud etowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu
sporz dza si w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
§ 5. Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw
finansów publicznych, okre li w drodze rozporz dzenia szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu w zakresie nieuregulowanym niniejsz ustaw
uwzgl dniaj c konieczno
zapewnienia prawidłowego i rzetelnego
gospodarowania rodkami publicznymi.”;
w art. 173 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) udzielanie pomocy z Funduszu,”;
w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Przez pojecie wynagrodzenia przypadaj cego skazanemu rozumie si kwot ,
pozostał po dokonaniu potr ce z wynagrodzenia przysługuj cego składek na
ubezpieczenie społeczne i kwoty na Fundusz, stanowi c podstaw do naliczenia
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”.

Art. 61.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju s dów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753, z pó n. zm.43)) w art. 4:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent cz ci bud etowej, nie jest
uprawniony do dokonywania przeniesie , o których mowa w art. 129 ustawy
z dnia .........2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....), je eli
powodowałoby to zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków
dotycz cych s dów wojskowych.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Organy wymienione w § 4 s zwi zane zało eniami, o których mowa w art. 103
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.”.
Art. 62.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.44)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
43)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 185,
poz. 1907, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 191, poz. 1414.
44)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99,
poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249,
z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z
2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.
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1)

2)

w art. 21:
a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Dla pa stwowych i samorz dowych jednostek organizacyjnych b d cych
jednostkami bud etowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 2007 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ...), instytucji kultury oraz jednostek
organizacyjnych statutowo zobowi zanych do ochrony dóbr kultury
uznanych
za
pomnik
historii
wska nik
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 nast pnych.”,
b) ust. 2f otrzymuje brzmienie:
„2f. Pracodawcy osi gaj cy wska niki zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
o których mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których
mowa w ust. 2e, składaj ministrowi wła ciwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego informacje miesi czne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób
niepełnosprawnych lub o działalno ci na rzecz osób niepełnosprawnych
według wzoru ustalonego, w drodze rozporz dzenia, przez ministra
wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja miesi czna
składana jest w terminie do dnia 20 miesi ca nast puj cego po miesi cu,
którego dotyczy informacja, a informacja roczna – do dnia 20 stycznia za
rok poprzedni.”;
w art. 25:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) cz
wynagrodzenia odpowiadaj ca składce nale nej od zatrudnionego na
ubezpieczenie emerytalne finansowana jest ze rodków Funduszu,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywno ci zawodowej
w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) cz
wynagrodzenia, odpowiadaj ca nale nej składce pracownika na
ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, finansowana jest ze rodków
Funduszu;
2) cz
kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadaj ca nale nej
składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy,
finansowana jest z bud etu pa stwa, a cz
odpowiadaj ca nale nej
składce na ubezpieczenie wypadkowe finansowana jest ze rodków
Funduszu.”,
c) w ust. 3a zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„3a. U pracodawcy zatrudniaj cego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy, osi gaj cego wska nik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ogółem w wysoko ci co najmniej 6 % - ze rodków
Funduszu finansowane jest – w stosunku do zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:”,
d) w ust. 3b zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„3b. Osobom niepełnosprawnym podejmuj cym po raz pierwszy działalno
gospodarcz ze rodków Funduszu finansowane jest:”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z
2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.
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„6.

3)
4)

5)

6)

Szczegółowe zasady i tryb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
z uwzgl dnieniem rodków Funduszu i bud etu pa stwa, okre li, w drodze
rozporz dzenia, minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”,
f)
ust. 8 i 9 otrzymuj brzmienie:
„8. Składki na ubezpieczenia społeczne s finansowane odpowiednio ze
rodków Funduszu i bud etu pa stwa za okresy miesi czne przez okres
roku, na wniosek odpowiednio pracodawcy i osoby niepełnosprawnej
podejmuj cej działalno
gospodarcz , składany ł cznie z deklaracj
rozliczeniow tych składek.
9.
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, pracodawcy oraz osoby
niepełnosprawne podejmuj ce działalno gospodarcz wraz z deklaracj
rozliczeniow składek na ubezpieczenie społeczne mog zło y wniosek
o obj cie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio ze
rodków Funduszu i bud etu pa stwa na kolejne okresy roczne.”,
g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
ze rodków Funduszu nie dotyczy absolwentów, którzy na swój wniosek
podlegaj zwolnieniu z obowi zku ich opłacania na podstawie odr bnych
przepisów.”;
w art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Umowy z pracodawc , którym jest starosta, zawiera minister wła ciwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.”;
w art. 26a:
a) w ust. 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawcy zatrudniaj cemu osoby niepełnosprawne, które nie osi gn ły
wieku emerytalnego i zostały uj te w ewidencji prowadzonej przez ministra
wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, o której mowa w art. 26b
ust. 1, przysługuje, ze rodków Funduszu miesi czne dofinansowanie do
wynagrodze tych pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa
miesi ce, zwane dalej „miesi cznym dofinansowaniem”, w kwocie:”,
b) ust. 6 i 7 otrzymuj brzmienie:
„6. Miesi czne dofinansowanie wypłacane jest ze rodków Funduszu przez
okres roku w wysoko ci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracownika, na
zasadach okre lonych w art. 26b i 26c.
7.
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, pracodawca mo e wyst pi do
ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego z wnioskiem
o przedłu enie wypłacania miesi cznego dofinansowania na kolejne okresy
roczne.”;
w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Miesi czne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu
zatrudnienia, uj te w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, któr
prowadzi minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wykorzystuj c
numer PESEL i NIP oraz przekazywane drog elektroniczn ministrowi
wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacje, z zastrze eniem
ust. 2 i 3 oraz art. 26c ust. 1 i 2.”;
w art. 26c:
a) w ust. 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa ministrowi wła ciwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego”,
b) ust. 3-4a otrzymuj brzmienie:
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„3.

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 7 dni
od dnia przekazania przez pracodawc wniosku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, przekazuje informacje o saldzie przysługuj cego dofinansowania do
wynagrodzenia.
4.
Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje
miesi czne dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy w terminie
7 dni od dnia uzgodnienia salda.
4a. W przypadku nieuzgodnienia salda w terminie do ko ca miesi ca
nast puj cego po miesi cu zło enia wniosku o wypłat miesi cznego
dofinansowania, minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego
wydaje decyzj o odmowie wypłaty tego dofinansowania.”,
c) uchyla si ust. 4b;
w art. 34 w ust. 6 dodaje si pkt 6 w brzmieniu:
„6) opracowywanie programów resortowych ministra wła ciwego do spraw
zabezpieczenia społecznego słu cych rehabilitacji społecznej i zawodowej, w
szczególno ci adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których
członkami s osoby niepełnosprawne.”;
art. 35c otrzymuje brzmienie:
„Art. 35c.1. Zarz dy województw i zarz dy powiatów przedstawiaj ministrowi
wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania rzeczowofinansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych rodków Funduszu.
2.
Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegółowe zasady sporz dzania sprawozda rzeczowofinansowych o zadaniach zrealizowanych ze rodków Funduszu, o których mowa
w ust. 1, uwzgl dniaj c w szczególno ci terminy i sposoby ich przedstawiania
oraz wzór tego sprawozdania, a tak e zasady i sposoby rozlicze finansowych
samorz du z ministrem wła ciwym do spraw zabezpieczenia społecznego
w zakresie wykorzystania rodków, w tym zwrotu niewykorzystanych rodków.”;
w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej mog by realizowane na
zlecenie ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego przez
jednostki samorz du terytorialnego i organizacje pozarz dowe, w tym
o charakterze lokalnym.”;
art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest
pa stwowym funduszem celowym.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.”;
w art. 46 uchyla si pkt 6;
w art. 46a uchyla si ust. 3;
w art. 47:
a) w ust. 1 pkt 4 lit.a otrzymuje brzmienie:
„a) programy resortowe ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia
społecznego słu ce rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególno ci
adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami
s osoby niepełnosprawne,”.
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W celu realizacji zada , o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze rodków
Funduszu mog by udzielane dotacje, po yczki oraz finansowane odsetki
od kredytów udzielonych projektodawcom na realizacj programów.
Warunki korzystania z tych form pomocy b d okre la umowy zawarte
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przez ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego
z realizatorami programów.”,
c) uchyla si ust. 4 - 6;
14)
w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
rodki Funduszu s przekazywane przez ministra wła ciwego do spraw
zabezpieczenia społecznego samorz dom wojewódzkim i powiatowym na
realizacj okre lonych zada lub rodzajów zada , na wyodr bniony rachunek
bankowy – według algorytmu.”;
15) art. 49:
a) ust. 1-3 otrzymuj 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 si odpowiednio, z zastrze eniem art. 49a
i 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó n. zm.45)), zwanej
dalej "Ordynacj podatkow ", z tym e uprawnienia organów
podatkowych okre lone w tej ustawie przysługuj ministrowi
wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. Pracodawcy dokonuj wpłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek
bankowy dysponenta Funduszu, w terminie do dnia 20 nast pnego
miesi ca po miesi cu, w którym zaistniały okoliczno ci powoduj ce
powstanie obowi zku wpłat, składaj c równocze nie ministrowi
wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego deklaracje
miesi czne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie
dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze
rozporz dzenia, przez ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.
3.
Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje si przepisy o
post powaniu egzekucyjnym w administracji, z tym e tytuł
wykonawczy wystawia minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.”,
b) uchyla si ust. 4 i 5;
16) art. 49a-49c otrzymuj brzmienie:
„Art. 49a. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego ma prawo
wyst powania z wnioskiem o zało enie ksi gi wieczystej dla nieruchomo ci
dłu nika zalegaj cego z opłat z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49
ust. 1.
2.
Wystawione przez ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia
społecznego dokumenty stwierdzaj ce istnienie nale no ci z tytułu wpłat, o
których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysoko s podstaw wpisu
hipoteki do ksi gi wieczystej nieruchomo ci stanowi cej własno
zobowi zanego. Je eli nieruchomo
nie posiada ksi gi wieczystej,
zabezpieczenie jest dokonywane przez zło enie tych dokumentów do zbioru
dokumentów.
3.
Nale no ci z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, s zabezpieczane
hipotek przymusow na wszystkich nieruchomo ciach dłu nika. Podstaw
ustanowienia hipoteki jest dor czona decyzja okre laj ca wysoko
nale no ci z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1.

45)

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 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217,
poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

39

projekt z dnia 4 czerwca 2007 r.

4.

Do hipoteki, o której mowa w ust. 3, stosuje si odpowiednio przepisy
Ordynacji podatkowej dotycz ce hipoteki przymusowej.

Art. 49b. 1. Nale no ci z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, s
zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na ruchomo ciach i prawach
zbywalnych dłu nika.
2.
Do zastawu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy
Ordynacji podatkowej dotycz ce zastawów skarbowych.
3.
Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje si do rejestru zastawów
skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 Ordynacji podatkowej.
4.
Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji
podatkowej, wydawany jest na wniosek ministra wła ciwego do spraw
zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie.
Art. 49c. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest
uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:
1) w Krajowej Ewidencji Podatników;
2) w krajowym rejestrze urz dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego;
3) przez Zakład Ubezpiecze Społecznych;
4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.”;
17) uchyla si art. 49d;
18) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. Obsług Funduszu zapewnia jednostka bud etowa podległa ministrowi
wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowana w ramach cz ci
bud etu pa stwa, której dysponentem jest minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.”;
19) uchyla si art. 51 - 53g;
20)
w art. 54:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koszty obsługi rachunku bankowego Funduszu,”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) koszty obsługi zada
realizowanych przez samorz dy powiatowe
i wojewódzkie w wysoko ci faktycznie poniesionej, nie wi cej ni 2,5%
rodków wykorzystanych na realizacj zada , o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 oraz koszty zatrudnienia pracowników Regionalnych O rodków
Polityki Społecznej realizuj cych zadania samorz du województwa
finansowane ze rodków Funduszu.”;
21) po art. 54 dodaje si art. 54a i 54b w brzmieniu:
„Art. 54a. rodki, o których mowa w art. 54 pkt 3 w cz ci dotycz cej kosztów
zatrudnienia pracowników Regionalnych O rodków Polityki Społecznej przekazywane
s przez dysponenta Funduszu w formie dotacji dla samorz du województwa.
Art. 54b. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze
rozporz dzenia, realizowane przez Regionalne O rodki Polityki Społecznej zadania
samorz du województwa finansowane ze rodków Funduszu, inne ni zadania
samorz du województwa finansowane ze rodków, o których mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1, a tak e sposób ustalania wysoko ci dotacji na koszty zatrudnienia pracowników
Regionalnych O rodków Polityki Społecznej, o których mowa w art. 54 pkt 3.”.
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Art. 63.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolno ci (Dz. U.
Nr 123, poz. 777, z pó n. zm.46)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2 uchyla si pkt 3;
2) uchyla si art. 6a, 7 i 8;
3) art. 8a otrzymuje brzmienie:
„Art. 8a. Zwolnienia okre lone w art. 6 oraz pomoc ze rodków Funduszu Rozwoju
Przywi ziennych Zakładów Pracy i Pomocy Postpenitencjarnej, utworzonego na
podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 557, z pó n. zm.47)) nie przysługuj przywi ziennym zakładom pracy,
okre lonym w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2, które s w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej
z wykorzystaniem pomocy publicznej, chyba e Komisja Europejska została o nich
poinformowana przed podj ciem decyzji o pomocy na restrukturyzacj .”;
4)
uchyla si art. 10.
Art. 64.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z pó n. zm.48)) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bank hipoteczny, udzielaj c kredytu jednostce samorz du terytorialnego, jak równie
nabywaj c papiery warto ciowe emitowane przez jednostk samorz du terytorialnego,
jest obowi zany uzyska pozytywn , na dzie przyznania kredytu lub nabycia papierów
warto ciowych, opini regionalnej izby obrachunkowej o mo liwo ci spłaty kredytu lub
wykupu papierów warto ciowych, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia ........
2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....).”.
Art. 65.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z pó n. zm.49)) uchyla si art. 93b.
Art. 66.
W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery bud etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z pó n. zm.50)) w art. 1
w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przez u yte w ust. 1 okre lenie "pracownicy jednostek sfery bud etowej" rozumie si
pracowników:
1) pa stwowych jednostek sfery bud etowej, dla których rodki na wynagrodzenia
s kształtowane na podstawie odr bnej ustawy,
46)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 471.
47)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz.
931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr
178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.
48)
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.
49)
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 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217,
poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.
50)
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, Nr 104, poz. 708 i 711 i
Nr 143, poz. 1031.
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2)
3)
4)

zatrudnionych w urz dach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa,
s dach i trybunałach, wymienionych w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia ............
2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. .......),
samorz dowych jednostek bud etowych, prowadz cych gospodark finansow na
zasadach okre lonych w ustawie wymienionej w pkt 2,
biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo
zespołów parlamentarnych.”.

Art. 67.
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z pó n. zm.51)) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. 1. Uchwała bud etowa powiatu powinna by uchwalona przed rozpocz ciem roku
bud etowego.
2.
W przypadku nieuchwalenia bud etu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu
uchwalenia bud etu przez rad powiatu, nie pó niej jednak ni do dnia 31 stycznia roku
bud etowego, podstaw gospodarki bud etowej jest projekt bud etu przedło ony radzie
powiatu.
3.
W przypadku nieuchwalenia bud etu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna
izba obrachunkowa ustala bud et powiatu najpó niej do ostatniego dnia miesi ca
lutego. Do dnia ustalenia bud etu przez regionaln izb obrachunkow podstaw
gospodarki bud etowej jest projekt bud etu, o którym mowa w ust. 2.
4.
W przypadku, gdy dochody i wydatki pa stwa okre la ustawa o prowizorium
bud etowym, rada powiatu mo e uchwali prowizorium bud etowe powiatu na okres
obj ty prowizorium bud etowym pa stwa.
5.
Uchwał bud etow powiatu lub uchwał , o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada
regionalnej izbie obrachunkowej w ci gu 7 dni od dnia jej podj cia.”.
Art. 68.
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590, z pó n. zm.52)) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
”2. W przypadku nieuchwalenia bud etu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu
uchwalenia bud etu przez sejmik województwa, jednak nie pó niej ni do 31 stycznia
roku bud etowego, podstaw gospodarki bud etowej jest projekt bud etu przedło ony
sejmikowi województwa.”.
Art. 69.
W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o po yczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz.
685, z pó n. zm.53)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „Ustawa o kredytach studenckich.”;
2) w art. 1:
a) w ust. 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do otrzymania kredytów, zwanych dalej „kredytami studenckimi”, na
zasadach okre lonych w ustawie, maj :”,
b) uchyla si ust. 2;
51)

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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
52)
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 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
53)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz.
1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.
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3)

4)

5)
6)

7)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. 1. Spłata, zgodnie z przepisami ustawy, cz ci nale nych odsetek od kredytów
pobranych przez studentów oraz pokrywanie skutków finansowych umorze
spłaty kredytów studenckich jest zadaniem ministra wła ciwego do spraw
szkolnictwa wy szego finansowanym ze rodków ustalanych w cz ci bud etu
pa stwa, której dysponentem jest minister wła ciwy do spraw szkolnictwa
wy szego.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, dotycz kredytów studenckich udzielanych
przez banki, które zawr z ministrem wła ciwym do spraw szkolnictwa wy szego
umow okre laj c zasady korzystania ze rodków bud etu pa stwa.
3. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 2, nie maj zastosowania przepisy o
zamówieniach publicznych.
4. Zasady zawierania umów, o których mowa w ust. 2, oraz tryb i terminy
przekazywania rodków z bud etu pa stwa na spłat cz ci nale nych odsetek
oraz na pokrycie skutków finansowych umorze spłaty kredytów studenckich
okre li w drodze rozporz dzenia minister wła ciwy do spraw szkolnictwa
wy szego w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw finansów
publicznych.”;
art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz zawieranie umów, o których
mowa w art. 2 ust. 2 minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego mo e zleci
Bankowi Gospodarstwa Krajowego.”;
uchyla si art. 4 – 5;
w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1. Kredyty studenckie mog otrzyma studenci, którzy s obywatelami polskimi, z
zastrze eniem ust. 3, i rozpocz li studia przed uko czeniem 25 roku ycia.
2.
Pierwsze stwo w otrzymaniu kredytu studenckiego maj studenci o niskich
dochodach na osob w rodzinie.”;
art. 7 – 10 otrzymuj brzmienie:
„Art. 7. 1. Kwota kredytu studenckiego nie mo e przekroczy w ci gu jednego roku
studiów 6-krotno ci przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi biorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urz du Statystycznego za kwartał poprzedzaj cy kwartał, w którym dokonano
ustalenia wysoko ci kredytów studenckich, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2.
2.
Kredyty studenckie udzielane s na okres nie dłu szy ni okres studiów, przy
czym okres ten nie mo e przekroczy ł cznie 6 lat, z zastrze eniem ust. 3.
3.
Kredyty studenckie s udzielane tak e na okres studiów doktoranckich, nie
dłu szy jednak ni 4 lata.
4.
Kredyty studenckie wypłacane s w ratach miesi cznych nie dłu ej ni przez 10
miesi cy w roku, z wył czeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z
regulaminem studiów.
Art. 8. 1. Spłata nale nych odsetek, o których mowa w art. 2 obejmuje:
1) cał kwot odsetek nale nych w okresie studiów, w tym równie studiów
doktoranckich, oraz w okresie ustalonym zgodnie z art. 9 ust. 1,
2) kwot odsetek stanowi c ró nic mi dzy kwot odsetek wyliczona przy
zastosowaniu stopy procentowej okre lonej w umowie a kwot odsetek
spłaconych bankom przez kredytobiorców po okresie, o którym mowa w
pkt 1.
2.
Odsetki nale ne od kredytu studenckiego pokrywane s ze rodków ustalanych w
cz ci bud etu pa stwa, której dysponentem jest minister wła ciwy do spraw
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szkolnictwa wy szego w okresie odbywania przez kredytobiorc słu by
wojskowej.
3.
Wysoko odsetek spłacanych przez kredytobiorc od zaci gni tego kredytu
studenckiego wynosi nie mniej ni połow stopy redyskontowej Narodowego
Banku Polskiego.
4.
Stop oprocentowania kredytów studenckich okre la umowa, o której mowa w
art. 2 ust. 2.
Art. 9. 1. Spłata kredytu studenckiego przez kredytobiorc rozpoczyna si nie pó niej
ni po upływie 2 lat od zako czenia studiów, w tym równie studiów
doktoranckich, i trwa nie krócej ni dwukrotno
okresu, na jaki zostały
udzielone, chyba e kredytobiorca wnioskuje o krótszy termin spłaty.
2.
Wysoko raty kredytu studenckiego nie mo e przekroczy 20% miesi cznego
dochodu kredytobiorcy.
3.
Szczegółowe warunki spłaty kredytu studenckiego okre la umowa, o której mowa
w art. 2 ust. 2.
Art. 10. 1. Kredyty studenckie mog by cz ciowo lub w cało ci umorzone.
2.
Podstaw umorzenia kredytów studenckich s w szczególno ci:
1) trudna sytuacja yciowa kredytobiorcy;
2) trwała utrata zdolno ci do spłaty zobowi za ;
3) brak prawnych mo liwo ci dochodzenia roszcze ;
4) dobre wyniki uko czenia studiów.”;
7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego powołuje Komisj do Spraw
Kredytów Studenckich, zwan dalej „Komisj ”.”;
8) w art. 12 ust. 1:
„1. Do zada Komisji nale y analizowanie i opiniowanie w szczególno ci:
1) wysoko ci odsetek od kredytów studenckich spłacanych przez studentów;
2) szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania i spłacania oraz
umarzania kredytów studenckich;
3) sytuacji materialnej i socjalno-bytowej studentów i przedstawianie
ministrowi wła ciwemu do spraw szkolnictwa wy szego wniosków i
propozycji działa zmierzaj cych do jej poprawy.”;
9) uchyla si art. 13 - 14;
10) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego w porozumieniu z
ministrem wła ciwym do spraw finansów publicznych okre li, w drodze
rozporz dzenia:
1) szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania
kredytów studenckich;
2) wysoko kredytu studenckiego w danym roku akademickim;
3) warunki i tryb rozlicze z tytułu pokrywania odsetek nale nych bankom od
kredytów studenckich;
4) wysoko oprocentowania kredytu spłacanego przez kredytobiorc .
2.
Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dni w szczególno ci:
1) okres, na jaki mo e by udzielony kredyt studencki, nie dłu szy ni 6 lat, a
w przypadku studentów studiów doktoranckich nie dłu szy ni ł cznie 10
lat;
2) wypłacanie kredytu studenckiego w ratach miesi cznych przez 10 miesi cy
w roku;
3) rozpocz cie spłaty kredytu studenckiego nie pó niej ni 2 lata od daty
uko czenia studiów;
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4)

minimaln liczb rat spłaty nie mniejsz ni dwukrotno otrzymanych rat
kredytu studenckiego;
5) wysoko raty spłat kredytu studenckiego, która nie mo e przekroczy 20%
miesi cznego dochodu kredytobiorcy;
6) podstawy umarzania cało ci lub cz ci kredytu studenckiego za uko czenie
studiów z dobrym wynikiem, a tak e wynikaj ce z trudnej sytuacji yciowej
absolwenta, z trwałej niezdolno ci do pracy lub braku prawnych mo liwo ci
dochodzenia roszcze ;
7) warunki i tryb zawieszania spłaty kredytu studenckiego;
8) wzory za wiadcze szkół wy szych, a w przypadku studiów doktoranckich
szkół wy szych lub innych jednostek organizacyjnych prowadz cych studia
doktoranckie, potwierdzaj ce, e osoba ubiegaj ca si o kredyt studencki
jest studentem.”;
11) uchyla si art. 16.
Art. 70.
W ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do składek opłacanych ze rodków Funduszu
Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.”;
2) w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zani onej wysoko ci,
Prezes Zakładu mo e wymierzy płatnikowi składek dodatkow opłat do
wysoko ci 100 % nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie
wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do s du według
zasad okre lonych w art. 83.”,
b) ust. 6 i 6b otrzymuj brzmienie:
„6a. Nienale nie opłacone składki podlegaj zaliczeniu przez Prezesa Zakładu z
urz du na poczet zaległych lub bie cych składek, a w razie ich braku - na
poczet przyszłych składek, chyba e płatnik składek zło y wniosek o zwrot
składek, z zastrze eniem ust. 6c, 8 i 8d.”.
„6b. Prezes Zakładu zawiadamia płatnika składek o kwocie nienale nie
opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mog by zwrócone, chyba e
nie stanowi wi cej ni 5 % najni szego wynagrodzenia.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zwrotu od Prezesa Zakładu nienale nie opłaconych składek nie mo na
dochodzi , je eli od daty ich opłacenia upłyn ło 5 lat.”;
3) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2. Prezes Zakładu mo e wyrazi zgod na obj cie układem nale no ci z tytułu
składek finansowane przez płatnika składek.”;
4) w art. 26:
a) ust. 1-3 otrzymuj brzmienie:
„1. Prezes Zakładu ma prawo do wyst powania z wnioskiem o zało enie ksi gi
wieczystej dla nieruchomo ci dłu nika zalegaj cego z opłat nale no ci z
tytułu składek tak e wtedy, gdy dłu nikiem jest pa stwowa jednostka
organizacyjna nieb d ca jednostk bud etow .
2.
Wystawione przez Prezesa Zakładu dokumenty stwierdzaj ce istnienie
nale no ci z tytułu składek oraz jej wysoko s podstaw wpisu hipoteki do
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ksi gi wieczystej nieruchomo ci stanowi cej własno
zobowi zanego.
Je eli nieruchomo nie posiada ksi gi wieczystej, zabezpieczenie jest
dokonywane przez zło enie tych dokumentów do zbioru dokumentów.
3.
Dla zabezpieczenia nale no ci z tytułu składek Prezesowi Zakładowi
przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomo ciach
dłu nika, z uwzgl dnieniem ust. 3a i 3b. Podstaw ustanowienia hipoteki
przymusowej jest dor czona decyzja o okre leniu wysoko ci nale no ci z
tytułu składek, o odpowiedzialno ci osoby trzeciej lub o odpowiedzialno ci
nast pcy prawnego.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na danie Prezesa Zakładu lub upowa nionego przez Prezesa Zakładu
kierownika terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu b d cego
jednocze nie organem egzekucyjnym dłu nik obowi zany jest do
wyjawienia nieruchomo ci oraz przysługuj cych mu praw maj tkowych,
które mog by przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu, je eli z
dowodów zgromadzonych w post powaniu wynika, e nale no ci z tytułu
składek mog zosta nieopłacone.”;
5) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 ustawy - Ordynacja
podatkowa, wydawany jest na wniosek Prezesa Zakładu nieodpłatnie.”;
6) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nale no ci z tytułu składek mog by umarzane w cało ci lub w cz ci przez
Prezesa Zakładu, z uwzgl dnieniem ust. 2-4.”;
7) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Ze wzgl dów gospodarczych lub innych przyczyn zasługuj cych na
uwzgl dnienie Prezes Zakładu mo e na wniosek dłu nika odroczy termin
płatno ci nale no ci z tytułu składek oraz rozło y nale no
na raty,
uwzgl dniaj c mo liwo ci płatnicze dłu nika oraz stan finansów ubezpiecze
społecznych. Odroczenie terminu płatno ci mo e dotyczy jedynie nale no ci
finansowanej przez płatnika składek.
2.
Odroczenie terminu płatno ci nale no ci z tytułu składek oraz rozło enie
nale no ci na raty nast puje w formie umowy.
3.
Od składek, które rozło ono na raty, nie nalicza si odsetek za zwłok pocz wszy
od nast pnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.
4.
Je eli dłu nik nie spłaci w terminie ustalonych przez Prezesa Zakładu rat,
pozostała kwota staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłok
naliczonymi na zasadach okre lonych w ustawie - Ordynacja podatkowa.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Prezes Zakładu ustala opłat
prolongacyjn na zasadach i w wysoko ci przewidzianej w ustawie - Ordynacja
podatkowa dla podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa.”;
8) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. Do składek na Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za
zwłok i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpiecze na
wszystkich nieruchomo ciach, ruchomo ciach i prawach zbywalnych dłu nika oraz
stosowania ulg i umorze stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce składek na
ubezpieczenia społeczne.”;
9) w art. 46 w ust. 4 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych;”;
10) w art. 47:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)

„2) do 5 dnia nast pnego miesi ca – dla zakładów bud etowych i gospodarstw
pomocniczych w rozumieniu art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.54)) oraz dla jednostek bud etowych i agencji wykonawczych
w rozumieniu ustawy z dnia ..... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr ..., poz. ...);”,
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do 5 dnia nast pnego miesi ca - dla jednostek bud etowych i agencji
wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia ...................2007 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);”
c) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych;”,
d) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje si odpowiednio do składek na
Fundusz Pracy i Gwarantowanych
wiadcze
Pracowniczych i
ubezpieczenie zdrowotne.”;
w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dysponentem FUS jest Prezes Zakładu.”;
w art. 54 uchyla si pkt 8;
w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów na wniosek Prezesa Zakładu, w drodze rozporz dzenia, zarz dza
wykorzystanie rodków FRD.”;
w art. 60:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. FRD jest pa stwow osob prawn .”,
b) ust. 3-5 otrzymuj brzmienie:
„3. Organem FRD jest Prezes Zakładu.
4.
rodkami FRD dysponuje Prezes Zakładu, z zastrze eniem art. 59 i 64.
5.
FRD reprezentuje Prezes Zakładu.”;
w art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Prognoza, o której mowa w ust. 1, sporz dzana jest przez Zakład.”;
w art. 64. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zgromadzeniu przez FRD rodków wy szych ni 250.000 tys. zł zarz dzanie
rodkami FRD mo e by powierzone przez Prezesa Zakładu uprawnionemu
podmiotowi zewn trznemu na zasadach okre lonych w ustawie i umowie
o zarz dzaniu.”;
w art. 66:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakład jest pa stwow jednostk bud etow w rozumieniu ustawy z dnia
........ 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W zakresie prowadzonej prze Zakład działalno ci, o której mowa w art. 6871, Prezesowi Zakładu przysługuj
rodki prawne wła ciwe organom
administracji pa stwowej.”;
uchyla si art. 67;
w art. 68 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,”;
w art. 71 uchyla si ust. 3;

54)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz 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.
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21) uchyla si art. 72;
22) art. 73 otrzymuje brzmienie:
„Art. 73. 1. Działalno ci Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który jest centralnym
organem administracji rz dowej podległym Prezesowi Rady Ministrów.
2.
Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów spo ród osób nale cych do
pa stwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa
Zakładu.
3.
Do zakresu działania Prezesa Zakładu nale y w szczególno ci:
1) koordynowanie współpracy Zakładu z urz dami administracji rz dowej, w
tym w szczególno ci z Komisj Nadzoru Finansowego, a tak e z innymi
organami rentowymi;
2) tworzenie,
przekształcanie
i
znoszenie
terenowych
jednostek
organizacyjnych oraz okre lanie ich siedziby, wła ciwo ci terytorialnej i
rzeczowej;
3) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych
Zakładu, ich zast pców oraz głównych ksi gowych;
4) zwierzchni nadzór nad orzecznictwem lekarskim dla celów ubezpiecze
społecznych;
5) przyznawanie wiadcze w drodze wyj tku;
6) spełnianie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
7) zatwierdzanie projektów dotycz cych administrowania rodkami FRD.
4.
Prezes Zakładu realizuje zadania przy pomocy Zast pców w liczbie
nieprzekraczaj cej czterech. Zast pców Prezesa Zakłady powołuje Prezes Rady
Ministrów spo ród osób nale cych do pa stwowego zasobu kadrowego, na
wniosek Prezesa Zakładu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Zast pców Prezesa
Zakładu.
5.
Zast pcy, o których mowa w ust. 4, kieruj działaniami Zakładu w zakresie nie
zastrze onym dla Prezesa Zakładu.
6.
Do zada Zast pców nale y w szczególno ci:
1) bie ce zarz dzanie funduszami, których dysponentem jest Zakład;
2) przygotowywanie projektów dotycz cych administrowania rodkami FRD;
3) prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu;
4) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego FUS i FRD oraz
przekazywanie go w trybie okre lonym w przepisach dotycz cych prac nad
projektem bud etu pa stwa - po zaopiniowaniu przez Rad Nadzorcz
Zakładu – Prezesowi Rady Ministrów;
5) sporz dzanie rocznych sprawozda finansowych Zakładu, FUS i FRD
i przedkładanie ich Prezesowi Rady Ministrów;
6) sporz dzanie rocznych sprawozda z wykonania planów finansowych FUS
i FRD i przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez Rad Nadzorcz
Zakładu - Prezesowi Rady Ministrów;
7) przedstawianie Radzie Nadzorczej Zakładu informacji o pracy Zakładu - w
formie, zakresie i terminach okre lonych przez Rad Nadzorcz Zakładu;
8) sporz dzanie planu finansowego Zakładu i sprawozda z jego wykonania
oraz przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez Rad Nadzorcz Zakładu Prezesowi Rady Ministrów;
9) opracowywanie
rocznych
sprawozda
z
działalno ci
Zakładu
i przedkładanie ich - po zaopiniowaniu przez Rad Nadzorcz Zakładu Prezesowi Rady Ministrów;
10) sporz dzanie wieloletniej prognozy krocz cej dochodów i wydatków
funduszu emerytalnego, o której mowa w art. 61 ust. 3.
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7.

23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Zakładu, o którym mowa w
ust. 6 pkt 8, podaje si tak e informacj o kwocie składek nale nych, o których
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, nieopłaconych przez płatników składek.”.
art. 74 otrzymuje brzmienie:
„Art. 74. Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozporz dzenia, statut Zakładowi,
w którym okre la w szczególno ci:
1) siedzib Zakładu,
2) struktur organizacyjn Zakładu oraz zakres rzeczowy działania jednostek
organizacyjnych Zakładu.”;
w art. 75:
a) w ust. 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„1. Interesy ogółu ubezpieczonych i
wiadczeniobiorców dotycz ce
ubezpieczenia i działalno ci Zakładu reprezentuje Rada Nadzorcza
Ubezpiecze Społecznych, zwana dalej „Rad Nadzorcz Zakładu”
powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na pi cioletni kadencj ,
z zastrze eniem ust. 1a i 1b, przy czym.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zada Rady Nadzorczej Zakładu nale y w szczególno ci:
1) analiza działalno ci Zakładu oraz przedstawianie Prezesowi Zakładu
uwag i wniosków co do wykonywania zada przez Zakład,
2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu
i sprawozdania z jego wykonania, a tak e rocznego sprawozdania
z działalno ci Zakładu,
3) opiniowanie projektów planów finansowych FUS i FRD oraz
sprawozda z ich wykonania,
4) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpiecze
społecznych oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do
ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
5) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów okresowych informacji
z działalno ci z Rady.”.”;
art. 76 otrzymuje brzmienie:
„Art. 76. 1. Zakład prowadzi gospodark finansow na zasadach okre lonych
w odr bnych przepisach dla pa stwowych jednostek bud etowych.
2.
Uzyskiwane przez Zakład przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów
poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne w wysoko ci nie
wy szej ni 0,8% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych
składek na to ubezpieczenie, z tym e wysoko nale no ci ustala si corocznie w
ustawie bud etowej, przekazywane s na dochody bud etu pa stwa.
3.
Przychody Zakładu, których wysoko okre lona została w odr bnych przepisach,
przekazywane s na dochody bud etu pa stwa.”;
w art. 77 uchyla si ust. 1 i 2;
uchyla si art. 78;
art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. W przypadku gdy ubezpieczony utrudnia mo liwo wyja nienia wszystkich
okoliczno ci sprawy, Prezes Zakładu mo e, w drodze decyzji, wstrzyma wypłat
wiadczenia lub zawiesi post powanie do chwili podj cia współpracy.”;
art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Prezes Zakładu wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw
dotycz cych w szczególno ci:
1) zgłaszania do ubezpiecze społecznych;
2) przebiegu ubezpiecze ;
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3)

ustalania wymiaru składek i ich poboru, a tak e umarzania nale no ci z
tytułu składek;
4) ustalania uprawnie do wiadcze z ubezpiecze społecznych;
5) wymiaru wiadcze z ubezpiecze społecznych.
2.
Od decyzji Prezesa Zakładu przysługuje odwołanie do wła ciwego s du w
terminie i według zasad okre lonych w przepisach Kodeksu post powania
cywilnego.
3.
Odwołanie do s du przysługuje równie w razie niewydania decyzji w terminie 2
miesi cy, licz c od dnia zgłoszenia wniosku o wiadczenie lub inne roszczenia.
4.
Od decyzji przyznaj cej wiadczenie w drodze wyj tku oraz od decyzji
odmawiaj cej przyznania takiego wiadczenia, a tak e od decyzji w sprawach o
umorzenie nale no ci z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o
którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia
wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach
dotycz cych decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku
stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce odwoła od decyzji, okre lone w
Kodeksie post powania administracyjnego.
5.
Odwołanie wnosi si na pi mie do Prezesa Zakładu za po rednictwem wła ciwej
jednostki organizacyjnej Zakładu.
6.
Je eli Prezes Zakładu uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzj
niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W
tym wypadku odwołaniu nie nadaje si dalszego biegu.
7.
Je eli odwołanie nie zostało w cało ci lub w cz ci uwzgl dnione, Prezes Zakładu
przekazuje niezwłocznie, nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia wniesienia
odwołania, spraw do s du wraz z uzasadnieniem.”;
30) art. 83a otrzymuje brzmienie:
„Art. 83a. 1. Prawo lub zobowi zanie stwierdzone decyzj ostateczn Prezesa Zakładu
ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urz du,
je eli po uprawomocnieniu si decyzji zostan przedło one nowe dowody lub
ujawniono okoliczno ci istniej ce przed wydaniem tej decyzji, które maj wpływ
na to prawo lub zobowi zanie.
2.
Decyzje ostateczne Prezesa Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie
do wła ciwego s du, mog by z urz du przez Prezesa Zakładu uchylone,
zmienione lub uniewa nione, na zasadach okre lonych w przepisach Kodeksu
post powania administracyjnego.
3.
W sprawach rozstrzygni tych orzeczeniem wła ciwego s du Prezes Zakładu, na
podstawie dowodów lub okoliczno ci, o których mowa w ust. 1:
1) wydaje we własnym zakresie decyzj przyznaj c prawo lub okre laj c
zobowi zanie, je li jest to korzystne dla zainteresowanego;
2) wyst puje do wła ciwego s du z wnioskiem o wznowienie post powania
przed tym organem, gdy z przedło onych dowodów lub ujawnionych
okoliczno ci wynika, e prawo nie istnieje lub zobowi zanie jest wy sze ni
okre lone w decyzji.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si w post powaniu o ustalenie uprawnie do
emerytur i rent i ich wysoko ci.”;
31) art. 83b otrzymuje brzmienie:
„Art. 83b. 1. Je eli przepisy Kodeksu post powania administracyjnego przewiduj
wydanie postanowienia ko cz cego post powanie w sprawie, Prezes Zakładu w
tych przypadkach wydaje decyzj .
2.
Od wydanych w trakcie post powania innych postanowie Prezesa Zakładu
za alenie nie przysługuje.”;
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32) po art. 83c dodaje si art. 83d w brzmieniu:
„Art. 83d. Prezes Zakładu mo e upowa nia do wydawania decyzji w sprawach, o
których mowa w art. 24-25, art. 28-29, art. 82-83b, pracowników Zakładu.”.
Art. 71.
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsi wzi termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z pó n. zm.55)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zasady funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego
rodkami.”;
2) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) inwestor - wła ciciela lub zarz dc budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub
lokalnego ródła ciepła, realizuj cego przedsi wzi cie termomodernizacyjne,
z wył czeniem jednostek bud etowych,”;
3) art. 4a otrzymuje brzmienie:
„Art. 4a. 1. Czynno ci
zwi zane
z
przyznawaniem
i
wypłat
premii
termomodernizacyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego wykonuje na podstawie
upowa nienia dysponenta Funduszu.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premie termomodernizacyjne
w granicach wolnych rodków Funduszu.
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego okresowo informuje banki kredytuj ce o stanie
wolnych rodków Funduszu.”;
4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Zasady współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankiem kredytuj cym
w zakresie trybu i terminów rozlicze
z tytułu przekazywania premii
termomodernizacyjnej okre la umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
na podstawie upowa nienia dysponenta Funduszu.”;
6) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Fundusz Termomodernizacji zwany dalej „Funduszem” jest pa stwowym
funduszem celowym.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”;
7) art. 10 i 11 otrzymuj brzmienie:
„Art. 10. Przychodami Funduszu s :
1) dotacje z bud etu pa stwa w wysoko ci okre lonej w ustawie bud etowej,
2) opłaty, o których mowa w art. 13,
3) odsetki z tytułu oprocentowania rodków Funduszu oraz odsetki od lokat
okresowo wolnych rodków Funduszu w bankach,
4) inne wpływy.
Art. 11. rodki Funduszu przeznacza si na:
1) wypłat przyznanych premii termomodernizacyjnych,
2)
pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych - do wysoko ci
nieprzekraczaj cej 3% rodków Funduszu,
3) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.”;
8) po art. 11 dodaje si art. 11a w brzmieniu:
„.Art. 11a. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
sporz dzany na ka dy rok bud etowy.
2.
Roczny plan finansowy Funduszu obejmuje w szczególno ci:
55)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600.
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1)
2)

przychody i wydatki;
stan rodków obrotowych Funduszu na pocz tek i na koniec roku
bud etowego;
3) nale no ci i zobowi zania.
3.
Projekt rocznego planu finansowego sporz dza dysponent Funduszu.
4.
Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporz dza si
w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
5.
Wydatki Funduszu, wynikaj ce z rocznego planu finansowego, dokonywane s w
ramach posiadanych rodków finansowych.
6.
W razie gdy rodki finansowe gromadzone przez Fundusz nie s okresowo
wykorzystywane na cele wskazane w art. 11, dysponent Funduszu mo e
dokonywa oprocentowanych lokat terminowych w bankach.
7.
Dokonywanie oprocentowanych lokat bankowych nie mo e uchybia
terminowym wypłatom rodków na cele, o których mowa w art. 11.”;
9) w art. 12 uchyla si ust. 1 i 3;
10) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art.13. 1. Z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej Bank Gospodarstwa
Krajowego pobiera od inwestora opłat równ 0,6% kwoty przyznanej premii
termomodernizacyjnej.
2.
Bank kredytuj cy potr ca opłat , o której mowa w ust. 1, z pierwszej transzy
udzielonego kredytu i przekazuje j na rachunek Funduszu.”.
Art. 72.
W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Słu bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641,
z pó n. zm.56)) uchyla si art. 52.
Art. 73.
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodze w pa stwowej sferze
bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó n. zm.57))
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb kształtowania wynagrodze w pa stwowej sferze
bud etowej.”;
2) w art. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pa stwowa sfera bud etowa - rozumie si pa stwowe jednostki bud etowe,
w rozumieniu ustawy z dnia .... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr ..., poz. ...) oraz pa stwowe zakłady bud etowe, gospodarstwa
pomocnicze pa stwowych jednostek bud etowych, które prowadz
gospodark finansow na zasadach okre lonych w art. 24 i 26 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.58)),",
56)

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 oraz z 2007 r.
Nr 57, poz. 390.
57)
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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
58)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz 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.
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b)

3)

4)

5)

6)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pa stwowa sfera bud etowa – rozumie si pa stwowe jednostki bud etowe,
które prowadz gospodark finansow na zasadach okre lonych w art. 10
ustawy z dnia ... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....),
zwanej dalej „ustaw o finansach publicznych,”,
c) uchyla si pkt 5;
w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pracowników zatrudnionych w urz dach organów władzy publicznej, kontroli,
ochrony prawa, s dach i trybunałach, wymienionych w art. 104 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych,”;
art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Podstaw do okre lenia wynagrodze w roku bud etowym dla pracowników, o
których mowa w art. 5, stanowi wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane
redniorocznym wska nikiem wzrostu wynagrodze , ustalonym w ustawie bud etowej
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odr bnych
przepisów.”;
w art. 9:
a) w ust. 1 uchyla si pkt 1,
b) uchyla si ust. 2 i 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mog by wypłacane
wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy i Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych oraz Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.”;
art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. W bud ecie pa stwa mog by tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla
pa stwowych jednostek bud etowych na:
1) zwi kszenie wynagrodze wynikaj cych ze zmian organizacyjnych i nowych
zada ,
2) zwi kszenie wynagrodze przeznaczonych na wypłaty wynagrodze dla osób
odwołanych z kierowniczych stanowisk pa stwowych, a tak e nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwi zku z przej ciem na rent
z tytułu niezdolno ci do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe, dla
pracowników jednostek organizacyjnych stanowi cych wyodr bnion cz
bud etow , w których faktyczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób.”.

Art. 74.
W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj cych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z pó n. zm.59)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 1:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) pa stwowych jednostek bud etowych, z wyj tkiem organów administracji
publicznej i organów wymiaru sprawiedliwo ci oraz podmiotów, których
kierownicy podlegaj przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna-

59)

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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2)

3)

4)
5)

grodzeniu osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe (Dz. U. Nr
20, poz. 101, z pó n. zm.60)),”,
b) uchyla si pkt 13;
w art. 2 pkt 1-4 otrzymuj brzmienie:
„1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-12, a w
szczególno ci dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarz dców
komisarycznych i osób zarz dzaj cych na podstawie umów cywilnoprawnych;
2) zast pców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 112, a w szczególno ci zast pców dyrektorów i wiceprezesów;
3) członków organów zarz dzaj cych jednostek organizacyjnych, o których mowa w
art. 1 pkt 1-12, a w szczególno ci członków zarz dów;
4) głównych ksi gowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 112,”;
w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organem wła ciwym do ustalania wynagrodzenia miesi cznego 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 zało ycielski lub organ
wła ciwy do reprezentowania Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du
terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany
podmiot.”;
w art. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 –
trzykrotno ci;”;
w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nagrod roczn osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym
w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-12, przyznaje organ lub osoba
wła ciwa dla tych osób w sprawach czynno ci z zakresu prawa pracy.”.

Art. 75.
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276)
w art. 33j ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister wła ciwy do spraw zdrowia tworzy Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej
w Ochronie Zdrowia, zwane dalej "Centrum", działaj ce w formie jednostki
bud etowej.”.
Art. 76.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Przedsi wzi cia zwi zane z unieszkodliwianiem odpadów mog by
realizowane z udziałem rodków z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej, oraz bud etów jednostek samorz du terytorialnego, o ile
przedsi wzi cia te zostały uj te w planie gospodarki odpadami.”;
2) w art. 17b ust. 5 otrzymuje brzmienie:
60)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i
Nr 50, poz. 262, z 1987 r., Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496
i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz.
1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69., Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i
1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r.
Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
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„5.

3)

W przypadku braku mo liwo ci ustalenia sprawcy albo bezskuteczno ci egzekucji
wobec sprawcy koszty gospodarowania odpadami z wypadków, z wyj tkiem
odpadów z wypadków powoduj cych zanieczyszczenie morza, s pokrywane ze
rodków bud etu wła ciwego województwa na wniosek starosty.”;
w art. 37 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dost p do wojewódzkiej bazy danych posiadaj : minister wła ciwy do spraw
rodowiska, minister wła ciwy do spraw gospodarki, minister wła ciwy do spraw
rozwoju regionalnego, Główny Inspektor Ochrony rodowiska, uprawniony
przez ministra wła ciwego do spraw rodowiska, przedstawiciel Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewoda, marszałek
województwa, starosta, wójt, (burmistrz, prezydent miasta), wojewódzki inspektor
ochrony rodowiska, oraz słu by statystyki publicznej.”.

Art. 77.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z pó n. zm. 61)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 277 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowi przychody Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody bud etów jednostek samorz du
terytorialnego.”;
2) w art. 318 ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. Organ wła ciwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekaj cej
w sprawie terminu płatno ci opłaty albo kary do wła ciwego powiatu lub gminy,
których dochodów dotyczy odroczenie.”;
3) w art. 362 ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„3. W razie braku mo liwo ci nało enia obowi zku podj cia działa , o których mowa
w ust. 1, organ ochrony rodowiska mo e zobowi za podmiot korzystaj cy ze
rodowiska do uiszczenia na rzecz bud etu wła ciwej gminy, z zastrze eniem
ust. 4, kwoty pieni nej odpowiadaj cej wysoko ci szkód wynikłych z naruszenia
stanu rodowiska.
4.
Je eli szkody dotycz obszaru kilku gmin, organ, o którym mowa w ust. 1,
zobowi e do wpłaty kwot na rzecz bud etów wła ciwych gmin proporcjonalnie
do wielko ci szkód.” ;
4) w art. 386 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej;”;
5) w tytule VII w dziale II tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 4
Finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej”;
6) po art. 399 w tytule VII w dziale II w rozdziale 4 dodaje si art. 399a w brzmieniu:
„Art. 399a. 1. Finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej obejmuje:
1) rozwój przemysłu produkcji rodków technicznych i aparatury kontrolnopomiarowej, słu cych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej;
2) rozwój specjalistycznego potencjału wykonawczego, słu cego realizacji
inwestycji na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;
3) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i o rodków przetwarzania
informacji, słu cych badaniu stanu rodowiska;
4) realizacj kompleksowych programów edukacji ekologicznej;
5) wspomaganie realizacji wojewódzkich i ponadwojewódzkich programów
ochrony rodowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony
61)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została opublikowane w Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124i Nr 88, poz. 587
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

przed hałasem, planów gospodarki odpadami oraz planów gospodarowania
wodami;
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);
realizacj innych zada słu cych ochronie rodowiska i gospodarce
wodnej, wynikaj cych z zasady zrównowa onego rozwoju;
działania zwi zane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów,
b d cych przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
badania, upowszechnianie ich wyników, a tak e post pu technicznego w
zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej;
opracowywanie i wdra anie nowych technik i technologii, w szczególno ci
dotycz cych ograniczania emisji i zu ycia wody, a tak e efektywnego
wykorzystywania paliw;
zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia rodowiska, w
przypadku gdy nie mo na ustali podmiotu za nie odpowiedzialnego;
system kontroli wnoszenia przewidzianych ustaw opłat za korzystanie ze
rodowiska, a w szczególno ci tworzenia baz danych podmiotów
korzystaj cych ze rodowiska obowi zanych do ponoszenia opłat;
opracowywanie planów słu cych gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz
utworzenie katastru wodnego;
prowadzenie obserwacji terenów zagro onych ruchami masowymi ziemi
oraz terenów, na których wyst puj te ruchy;
inne zadania słu ce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj ce
z zasady zrównowa onego rozwoju, w tym na programy ochrony
rodowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem,
plany gospodarki odpadami, plany działa krótkoterminowych, o których
mowa w art. 92 ust. 1, a tak e na realizacj powy szych planów i
programów;
zadania zwi zane ze zwi kszeniem lesisto ci kraju oraz zapobieganiem i
likwidacj szkód w lasach, spowodowanych przez czynniki biotyczne i
abiotyczne;
opracowywanie planów ochrony obszarów obj tych ochron na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie
monitoringu przyrodniczego;
przeciwdziałanie kl skom ywiołowym i likwidacje ich skutków dla
rodowiska;
działania polegaj ce na zapobieganiu i likwidacji powa nych awarii oraz
szkód górniczych a tak e ich skutków;
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);
edukacj ekologiczn oraz propagowanie działa proekologicznych i zasady
zrównowa onego rozwoju;
wspomaganie realizacji zada pa stwowego monitoringu rodowiska;
wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz bada
stanu rodowiska, a tak e systemów pomiarowych zu ycia wody i ciepła;
wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych zwi zanych
z dost pem do informacji o rodowisku;
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7)

25) realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, słu cych ochronie
rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urz dze ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
26) przedsi wzi cia zwi zane z ochron przyrody, w tym urz dzanie i
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie , zakrzewie oraz parków;
27) przedsi wzi cia zwi zane z gospodark odpadami i ochron powierzchni
ziemi;
28) przedsi wzi cia zwi zane z ochron powietrza;
29) przedsi wzi cia zwi zane z ochron wód;
30) profilaktyk zdrowotn dzieci na obszarach, na których wyst puj
przekroczenia standardów jako ci rodowiska;
31) wspieranie wykorzystania lokalnych ródeł energii odnawialnej oraz pomoc
przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla rodowiska no ników energii;
32) wspieranie działalno ci zwi zanej z wytwarzaniem biokomponentów i
biopaliw ciekłych;
33) wspieranie ekologicznych form transportu;
34) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpo rednio oddziałuj ce na
stan gleby, powietrza i wód, w szczególno ci na prowadzenie gospodarstw
rolnych produkuj cych metodami ekologicznymi poło onych na obszarach
szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;
35) działania
z
zakresu
zagospodarowania
odpadów
nielegalnie
przemieszczonych do i z kraju, w przypadkach o których mowa w art. 23-25
rozporz dzenia (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 zada
przeciwdziałaj cych nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.
2.
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar
pieni nych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
przeznacza si równie na:
1) finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji
zasady zrównowa onego rozwoju i polityki ekologicznej pa stwa oraz na
współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i
działa realizowanych z udziałem rodków pochodz cych z Unii
Europejskiej niepodlegaj cych zwrotowi;
2) współfinansowanie przedsi wzi
z zakresu ochrony rodowiska i
gospodarki wodnej realizowanych na zasadach okre lonych 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, mog by tak e przeznaczane na
współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działa
realizowanych z udziałem rodków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach
współpracy z organizacjami mi dzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.
4.
Minister wła ciwy do spraw rodowiska mo e okre li , w drodze rozporz dze ,
szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej ze rodków Narodowego
Funduszu na przedsi wzi cia z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
bior c pod uwag w szczególno ci wymagania dotycz ce dopuszczalnej
intensywno ci pomocy publicznej okre lone w przepisach Unii Europejskiej w
tym zakresie.”;
art. 400 otrzymuje brzmienie:
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8)

9)

„Art. 400. 1. Na zasadach okre lonych ustaw działa Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem”.
2.
Narodowy Fundusz jest pa stwowym funduszem celowym.
3.
Dysponentem rodków Narodowego Funduszu jest minister wła ciwy do spraw
rodowiska.”;
w art.401:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przychodami Narodowego Funduszu s wpływy z tytułu opłat za
korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieni nych pobieranych
na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
b) ust. 12a otrzymuje brzmienie:
„12a. Przychodami Narodowego Funduszu s tak e wpływy z opłat, o których
mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,
poz. 1495), a tak e wpływy z kar pieni nych wymierzanych na podstawie
art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy.”,
c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Przychodami Narodowego Funduszu mog by dobrowolne wpłaty, zapisy,
darowizny, wiadczenia rzeczowe i wpływy pochodz ce z fundacji oraz
wpływy z przedsi wzi organizowanych na rzecz ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej.”,
d) po ust. 14 dodaje si ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Przychodami Narodowego Funduszu s tak e rodki dotacji rozwojowej, o
której mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.”,
e) uchyla si ust. 15 i 16;
art. 402 otrzymuje brzmienie:
„Art. 402. 1. Zarz d województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony rodowiska
prowadz wyodr bnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji
wpływów, o których mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powi kszone
o przychody z oprocentowania rodków na rachunkach bankowych i
pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucj nale no ci oraz o koszty obsługi
rachunków bankowych, s przekazywane na rachunek bankowy Narodowego
Funduszu oraz rachunki bud etów gmin, powiatów i województw, w terminie
do ko ca nast pnego miesi ca po ich wpływie na wyodr bnione rachunki
zarz du województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska.
2.
Wojewódzki inspektor ochrony rodowiska przed przekazaniem rodków z kar
na rachunek Narodowego Funduszu oraz rachunki bud etów województw,
pomniejsza je o 20 %, a kwot uzyskan z tytułu pomniejszenia przekazuje na
dochody bud etu pa stwa.
3.
Zarz d województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu
oraz rachunki bud etów województw, rodków z opłat wymierzonych w drodze
decyzji, o których mowa w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10%, a kwot
uzyskan z tytułu pomniejszenia przeznacza na:
1) tworzenie i modyfikacj baz danych zawieraj cych informacje o
podmiotach korzystaj cych ze rodowiska;
2) zatrudnianie osób zajmuj cych si kontrol oraz windykacj opłat za
korzystanie ze rodowiska.
4.
W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, s
one przekazywane wraz z odsetkami za zwłok okre lonymi w przepisach
ustawy - Ordynacja podatkowa.
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5.

10)
11)

12)
13)

14)
15)

Wpływy z tytułu opłat i kar, z zastrze eniem ust. 6 i 7, stanowi w 20% dochód
bud etu gminy, a w 10% - bud etu powiatu.
6.
Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowi w cało ci
dochód bud etu gminy, z której terenu usuni to drzewa lub krzewy.
7.
Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów
stanowi w 50% dochód bud etu gminy, a w 10% - dochód bud etu powiatu, na
których obszarze składowane s odpady. Je eli składowisko odpadów jest
zlokalizowane na obszarze wi cej ni jednej gminy lub wi cej ni jednego
powiatu, dochód 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, stanowi w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% - dochód
bud etu województwa.
9.
Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i art. 69 ust. 2, oraz z kar
pieni nych, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio, zarz d
województwa, Główny Inspektor Ochrony
rodowiska i wojewódzcy
inspektorzy ochrony rodowiska przekazuj na wyodr bniony rachunek
bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do ko ca nast pnego miesi ca po
upływie ka dego kwartału.”;
uchyla si art. 403;
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, s wi ksze ni 10-krotno
redniej krajowej dochodów
z roku poprzedniego przypadaj cych na jednego mieszka ca, liczonej
odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazuj nadwy k z tytułu tych
dochodów do Narodowego Funduszu.
2.
Minister wła ciwy do spraw rodowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" redni
krajow dochodów, o których mowa w ust. 1, osi gni t w roku poprzednim,
w terminie do ko ca 30 czerwca roku nast pnego.
3.
Gminy i powiaty dokonuj wpłat, o których mowa w ust. 1, do bud etu
wła ciwego województwa, w terminie do dnia 15 sierpnia roku nast puj cego
po roku, w którym wyst piła nadwy ka; od kwot niewpłaconych w terminie
nalicza si odsetki w wysoko ci ustalonej jak dla zaległo ci podatkowych.”;
uchyla si art. 405 - 408;
art. 409 otrzymuje brzmienie:
„Art. 409. Planowane wydatki z bud etów województwa na sfinansowanie zada , o
których mowa w art. 399a, nie mog by ni sze ni planowane dochody bud etu
województwa z tytułu opłat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar
pieni nych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, na dany
rok.”;
uchyla si art. 410;
art. 411:otrzymuje brzmienie:
„Art. 411. 1. Działalno w zakresie ochrony rodowiska finansowana jest w formie
bezzwrotnej, przez:
1) przyznawanie dotacji do realizowanych zada ;
2) dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów;
3) nagrody za działalno na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
niezwi zan z wykonywaniem obowi zków pracowników administracji
rz dowej i samorz dowej.
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2.

16)
17)

18)
19)
20)

21)

Finansowanie zada okre lonych w art. 399a pkt 6 odbywa si w formie
bezzwrotnej. Ogóln kwot rodków przeznaczanych na ten cel okre la roczny
plan finansowy Narodowego Funduszu. Wysoko dopłat okre la szczegółowy
harmonogram prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmuj cy rodzaj i zakres
zada , wysoko niezb dnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez
Narodowy Fundusz.
3.
Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykorzystane niezgodnie ze
szczegółowym harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych
podlegaj zwrotowi do Narodowego Funduszu.
4.
Przeznaczenie rodków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasi gni cia
opinii ministra wła ciwego do spraw rodowiska, a na finansowanie potrzeb
górnictwa - opinii ministra wła ciwego do spraw gospodarki oraz Prezesa
Wy szego Urz du Górniczego.
5.
rodki powierzone Narodowemu Funduszowi, pochodz ce z pomocy
zagranicznej, s wykorzystywane na dofinansowanie przedsi wzi z zakresu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie
których rodki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowi zuj cymi w tym
funduszu.”;
uchyla si art. 411a - 414;
art. 415 otrzymuje brzmienie:
„Art. 415. Obsług Narodowego Funduszu zapewnia jednostka organizacyjna podległa
ministrowi wła ciwemu do spraw rodowiska finansowana w ramach cz ci bud etu
pa stwa, której dysponentem jest Ministra rodowiska.”;
uchyla si art. 415a - 415g;
uchyla si art. 416 - 421;
po art. 421 dodaje si art. 421a w brzmieniu:
„Art. 421a. Minister wła ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem
wła ciwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem wła ciwym do spraw
finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia, okre li:
1) kryteria wyboru przedsi wzi
finansowanych ze rodków Narodowego
Funduszu,
2) zasady udzielania dopłat do realizowanych zada oraz dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów,
3) tryb wyboru przedsi wzi i przyznawania dopłat
- uwzgl dniaj c potrzeb zapewnienia jednolitej realizacji priorytetów ochrony
rodowiska.”;
w art. 441:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Marszałek województwa, w razie stwierdzenia, i nie został zrealizowany
okre lony etap programu dostosowawczego, nało y, w drodze decyzji,
obowi zek zapłaty sankcji pieni nej, ustalonej w programie
dostosowawczym na rzecz bud etu gminy wła ciwego ze wzgl du na
miejsce, gdzie znajduje si instalacja obj ta programem dostosowawczym.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je eli instalacja obj ta programem dostosowawczym znajduje si na terenie
wi cej ni jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, okre la si
wielko wpłat do bud etów poszczególnych gmin, uwzgl dniaj c proporcje
terenu, w jakich zakład zawieraj cy instalacj obj t programem znajduje
si na obszarze poszczególnych gmin.”.
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Art. 78.
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.
U. Nr 63 poz. 639, z po n. zm.62)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 uchyla si pkt 12;
2) w art. 29 ust. 2, 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„2.
W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego
nast puj cego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje
70 % zgromadzonych rodków na wyodr bnione rachunki bankowe
województw na zasadach okre lonych w ust. 4.
3.
Marszałek województwa w terminie do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15
grudnia, przekazuje gminom, (zwi zkom gmin) wpływy, o których mowa w
ust. 2, na zasadach okre lonych w ust. 4.
4.
Wpływy pochodz ce z opłat produktowych za opakowania, powi kszone o
przychody z oprocentowania, przekazywane s na wyodr bnione rachunki
bankowe województw a nast pnie gminom (zwi zkom gmin), proporcjonalnie
do ilo ci 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 otrzymuj brzmienie:
„3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
(zarz d zwi zku gmin) przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku
kalendarzowego nast puj cego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
marszałkowi województwa wła ciwemu ze wzgl du na siedzib gminy (zwi zku
gmin).
4.
Marszałkowie s obowi zani przekaza ministrowi wła ciwemu do spraw
rodowiska oraz Narodowemu Funduszowi zbiorcz informacj o rodzaju i ilo ci
odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego
województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31
marca roku kalendarzowego nast puj cego po roku, którego dotyczy informacja, a
w terminach do dnia 15 lipca i 31 grudnia - informacj o przekazanych gminom
(zwi zkom gmin) rodkach pochodz cych z opłat produktowych za opakowania.”.
Art. 79.
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 pó n.
zm.63)) w art. 5 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1) mog by zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje si przepisu art. 25
ustawy z dnia ...... 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ....) i art. 143
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 427);
2) nie stosuje si art. 11 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie konieczno ci
uzgadniania z ministrem wła ciwym do spraw Skarbu Pa stwa decyzji o przeznaczeniu
mienia likwidowanych jednostek bud etowych w przypadku, gdy mienie to jest
przekazywane mi dzy jednostkami bud etowymi Ministerstwa Obrony Narodowej.”.
62)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz.78; z
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz.1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291 i Nr 175, poz.1458.
63)
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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Art. 80.
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó n.
zm.64)) w art. 92 w ust. 3 uchyla si pkt 14.
Art. 81.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s dów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z pó n. zm.65)) w art. 178 uchyla si § 4.
Art. 82.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r o Krajowej Radzie S downictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082,
z pó n. zm.66)) w art. 15 uchyla si ust. 4.
Art. 83.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o andarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porz dkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z pó n. zm.67)) uchyla si art. 13.
Art. 84.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa elaza i stali (Dz. U.
Nr 111, poz. 1196, z pó n. zm.68)) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz bud etów
wła ciwych województw - z tytułu opłat i kar w cz ciach dotycz cych odpowiednio
funduszu i wła ciwych województw,”.
Art. 85.
W ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088, z pó n. zm.69)), w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o
których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego
wraz z odsetkami.”.

64)

Zmiany 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.
65)
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
oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.
66)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 Nr 228,
poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.
67)
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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.
68)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 Nr 56, poz. 495, Nr 90,
poz.844, Nr 139, poz.1325, z 2004. Nr 12 poz.102 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 Nr 167, poz.1398 i Nr 184,
poz.1539.
69)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 141, poz.1148, Nr 155, poz. 1297,Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz.1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180,
poz. 1494 i 1497 oraz z 2006r Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235,poz.1701.
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Art. 86.
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z pó n. zm.70)) uchyla si art. 9a.
Art. 87.
W ustawie z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o Funduszu eglugi ródl dowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„o Funduszu eglugi ródl dowej”;
2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa reguluje sprawy zwi zane z utworzeniem i funkcjonowaniem Funduszu
eglugi ródl dowej oraz sprawy zwi zane z regulacj poda y zdolno ci przewozowej
ródl dowej floty towarowej.”;
3) w art. 2 uchyla si pkt 11;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Fundusz eglugi ródl dowej zwany dalej „Funduszem” jest pa stwowym
funduszem celowym.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw transportu.”;
5) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Przychodami Funduszu s :
1) składki wnoszone przez armatorów;
2) odsetki z tytułu oprocentowania rodków Funduszu oraz odsetki od lokat
okresowo wolnych rodków Funduszu w bankach;
3) spłaty kredytów wraz z odsetkami udzielone przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze rodków Funduszu na podstawie przepisów ustawy z dnia
28 pa dziernika 2002 r. o Funduszu
eglugi
ródl dowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672).”;
6) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
zwany dalej „planem”, sporz dzany na okres roku bud etowego.
2.
Plan obejmuje w szczególno ci:
1) stan rodków obrotowych Funduszu na pocz tek i koniec roku
bud etowego;
2) przychody i wydatki;
3) nale no ci i zobowi zania.
3.
Projekt planu sporz dza dysponent Funduszu.
4.
Dysponent Funduszu sporz dza sprawozdania z wykonania planu finansowego w
terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
5.
Wydatki Funduszu, wynikaj ce z planu, dokonywane s w ramach posiadanych
rodków finansowych.
6.
W razie gdy rodki finansowe gromadzone przez Fundusz nie s okresowo
wykorzystywane na cele wskazane w art. 8 ustawy dysponent Funduszu mo e
dokonywa oprocentowanych lokat bankowych.
7.
Dokonywanie oprocentowanych lokat nie mo e uchybia terminowym wypłatom
rodków na cele, o których mowa w art. 8.”;
7) po art. 7 dodaje si art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. O dokonaniu wydatku z Funduszu decyduje jego dysponent na podstawie
wniosków, z którymi - za po rednictwem dyrektora komórki organizacyjnej urz du
70)

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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592.
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obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw transportu wykonuj cej zadania
dysponenta głównego – wyst puj armatorzy.”;
8) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. rodki Funduszu przeznacza si na wypłaty dla armatorów za trwałe
wył czenie statków z eksploatacji w przewozie rzeczy oraz na wynagrodzenie Banku
Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.”;
9) uchyla si art. 9 - 12;
10) uchyla si rozdział 3.
Art. 88.
W ustawie z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi biorców
o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z pó n. zm.71)) w art.
32a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu rodowiska (Dz. U. z
1994 r. Nr 49, poz. 196, z pó n. zm.72)), opłat za korzystanie ze rodowiska
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i
Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124) 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 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 64, poz. 427) stanowi cych przychód
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej .”.
Art. 89.
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) uchyla si art. 71.
Art. 90.
W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z pó n. zm.73))
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„o dopłatach do oprocentowania kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego”;
2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okre la zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów,
udzielanych przez banki na cele zwi zane z budownictwem mieszkaniowym,
realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e ródła finansowania
dopłat oraz zasady rozlicze z tytułu przekazanych bankom dopłat.”;
3) w art. 2:
a) uchyla si pkt 2,
b) pkt 5 i 6 otrzymuj brzmienie:
71)

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.
72)
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 oraz Nr 100, poz.
1085.
73)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.
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4)

„5) "stopa referencyjna” - zmienn stop procentow , stanowi c podstaw
ustalenia wysoko ci dopłat do oprocentowania kredytów, równ przeci tnej
stopie WIBOR trzymiesi czny, obliczanej jako rednia arytmetyczna
notowa w kwartale poprzedzaj cym dany kwartał, powi kszonej o mar
okre lon w umowie mi dzy dysponentem Funduszu Dopłat a bankiem
wynosz c nie wi cej ni 1,5 punktu procentowego; przeci tna stopa
WIBOR trzymiesi czny jest publikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego;”
6) „dopłata” - kwot stanowi c ró nic mi dzy odsetkami naliczonymi za
dany okres według stopy referencyjnej a odsetkami naliczonymi za ten sam
okres według stopy procentowej okre lonej w umowie mi dzy bankiem a
kredytobiorc ; podstaw naliczania odsetek według obu stóp jest
pozostaj cy do spłaty kapitał kredytu.”;
po rozdziale 2 dodaje si rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a
Kredyt o zmiennej stopie procentowej
Art. 4a. 1. Kredytów o zmiennej stopie procentowej na warunkach preferencyjnych
udzielaj banki, które zawarły w tej sprawie umow z dysponentem Funduszu
Dopłat:
1) towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym
na przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlane maj ce na celu budow lokali
mieszkalnych na wynajem oraz w celu ustanowienia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrze eniem art. 4c;
2) gminom na realizacj komunalnej infrastruktury technicznej towarzysz cej
budownictwu mieszkaniowemu.
2.
Do kosztów przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlanego zalicza si koszty
budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz adaptacji budynków lub ich
cz ci na cele mieszkalne oraz koszty:
1) pozyskania nieruchomo ci pod budow , w tym równie zakupu
nieruchomo ci, wraz ze znajduj c si na niej inwestycj b d c w trakcie
realizacji lub budynkiem, który zostanie poddany adaptacji na cele
mieszkalne, pod warunkiem e nieruchomo ci te lub prawo u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci nie s obci one hipotek ;
2) wykonania przył czy technicznych;
3) wykonania urz dze i obiektów budowlanych zwi zanych z budynkami
mieszkalnymi;
4) wykonania niezb dnego zakresu uzbrojenia terenu;
5) czynno ci specjalistycznych wynikaj cych z obowi zków inwestora,
a wykonanych na jego zlecenie, w tym koszty programowania,
projektowania, nadzoru, kierowania budow i rozliczania robót.
3.
Do kosztów pozyskania nieruchomo ci, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zalicza si
równie warto nieruchomo ci, je eli nieruchomo ta została wniesiona jako
wkład niepieni ny i jest przeznaczona do realizacji przedsi wzi cia
inwestycyjno-budowlanego. Warto
nieruchomo ci okre la si na zasadach
ustalonych w przepisach o gospodarce nieruchomo ciami.
4.
Do kosztów przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlanego nie zalicza si kosztu
zakupu nieruchomo ci, na której znajduje si inwestycja b d ca w trakcie
realizacji:
1) od podmiotów powi zanych kapitałowo lub organizacyjnie;
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2)

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

gdy sprzedawca otrzymał rodki na prowadzenie inwestycji od osoby
zainteresowanej uzyskaniem od sprzedawcy tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego, jaki powstałby po zako czeniu inwestycji.
Warto
nieruchomo ci gruntowej wniesionej jako wkład niepieni ny jest
zaliczana do kosztów pozyskania nieruchomo ci pod budow do wysoko ci 7 %
warto ci kredytowanego przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlanego.
Koszt przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlanego polegaj cego na:
1) zakupie nieruchomo ci wraz z budynkiem i adaptacji tego budynku na cele
mieszkalne lub adaptacji na cele mieszkalne budynku wniesionego jako
wkład niepieni ny;
2) zakupie nieruchomo ci wraz z inwestycj b d c w trakcie realizacji
i doko czeniu tej inwestycji lub doko czeniu inwestycji b d cej w trakcie
realizacji wniesionej jako wkład niepieni ny
- w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni u ytkowej budynku, nie mo e by
wy szy ni 70 % wska nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych, ustalonego na podstawie
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z pó n. zm.74)), wła ciwego dla miejsca poło enia
nieruchomo ci wraz z inwestycj w trakcie realizacji lub nieruchomo ci
wraz z budynkiem przeznaczonym do adaptacji na cele mieszkalne.
Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wymagania, jakie powinny
spełnia lokale i budynki budowane, odbudowywane, rozbudowywane
i przebudowywane lub adaptowane przy wykorzystaniu kredytu z dopłat
z Funduszu Dopłat w zakresie:
1) wła ciwo ci energetycznych budynków;
2) minimalnych powierzchni mieszka przeznaczonych do zasiedlenia przez
okre lon liczb osób;
3) wyposa enia technicznego budynków i mieszka
- uwzgl dniaj c racjonalne zu ycie energii oraz powszechnie uznawane standardy
mieszkaniowe.
Bank zawiera z kredytobiorc umow kredytu, z tym e:
1) na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu mo e by odroczona na okres nie
dłu szy ni 24 miesi cy, licz c od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu;
2) kwot kredytu ustala si w wysoko ci umo liwiaj cej spłat zadłu enia
kredytowego w okresie nieprzekraczaj cym 35 lat. Do okresu tego wlicza
si okres odroczenia spłaty kredytu.
Kredyty, o których mowa w ust. 1, s udzielane i spłacane w walucie polskiej, a
umowa o kredyt nie mo e uzale nia zmiany wysoko ci raty kapitałowoodsetkowej ani pozostaj cego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut.
Prowizje i opłaty zwi zane z udzieleniem kredytu nie mog by doliczone do
kwoty kredytu ani z niej potr cone.
Na spłat kredytu towarzystwo budownictwa społecznego mo e przeznacza
wpływy z czynszów za najem lokali oraz dochody z działalno ci, o której mowa
w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070,

74)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz.
2786 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833
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5)

z pó n. zm.75)), a tak e rodki uzyskane z partycypacji, o której mowa w art. 29
i art. 29a tej ustawy.
Art. 4b. Do wyboru wykonawcy zamówienia w zakresie usług, dostaw i robót
budowlanych w ramach przedsi wzi cia inwestycyjno-budowlanego, realizowanego
przez towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe z
udziałem rodków Funduszu, stosuje si przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427).
Art. 4c. 1. Je eli kredyt, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1, został udzielony
spółdzielni mieszkaniowej, lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy jego
wykorzystaniu mog by wynaj te lub mo e by do nich ustanowione
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wył cznie na rzecz osób
fizycznych, o których mowa w art. 30 ustawy wymienionej w art. 4a ust. 11.
2.
Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa
w art. 4a ust. 1 pkt 1, nie mog by , pod rygorem niewa no ci, wyodr bnione na
własno , a tak e nie mo e by do nich ustanowione spółdzielcze własno ciowe
prawo do lokalu.”;
rozdział 3 „Fundusz Dopłat” otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 3 Fundusz Dopłat
Art. 5. 1. Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem", jest pa stwowym funduszem
celowym.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Art. 6. 1. Przychodami Funduszu s :
1) dotacje z bud etu pa stwa w wysoko ci okre lonej w ustawie bud etowej;
2) odsetki z tytułu oprocentowania rodków Funduszu oraz odsetki od lokat
okresowo wolnych rodków Funduszu w bankach;
3) nadwy ki wpływów nad wydatkami z tytułu obsługi kredytów udzielanych
towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym
oraz gminom na cele i na warunkach okre lonych w ustawie, o której mowa
w art. 4a ust. 11 w brzmieniu obowi zuj cym przed dniem ....., a tak e z
tytułu spłaty kredytów i po yczek zaci gni tych na sfinansowanie kredytów
udzielonych towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom
mieszkaniowym oraz gminom;
4) nadwy ki, o których mowa w art. 8 ust. 3, oraz zwroty dopłat, o których
mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2;
5) wpływy ze sprzeda y bankom hipotecznym wierzytelno ci z tytułu
kredytów udzielonych ze rodków Funduszu;
6) wpływy z tytułu transakcji zabezpieczaj cych przed ryzykiem zmiany stopy
procentowej oraz ryzykiem walutowym;
7) inne wpływy.
2.
Minister wła ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okre li w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw
finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia, sposób ustalania nadwy ki, o
której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz terminy jej przekazywania na rachunek Funduszu
Dopłat, uwzgl dniaj c specyfik spłaty kredytów i po yczek.
Art. 7.
rodki Funduszu przeznacza si na:

75)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.

67

projekt z dnia 4 czerwca 2007 r.

1)

6)
7)

dopłaty do odsetek od kredytów udzielanych towarzystwom budownictwa
społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsi wzi cia
inwestycyjno-budowlane maj ce na celu budow lokali mieszkalnych na wynajem
oraz w celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
2) dopłaty do odsetek od kredytów udzielanych gminom na realizacj komunalnej
infrastruktury technicznej towarzysz cej budownictwu mieszkaniowemu;
3) dopłaty do odsetek od kredytów udzielonych na podstawie ustawy z dnia 8
wrze nia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354);
4) finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844);
5) dopłaty do oprocentowania kredytów o stałej stopie procentowej;
6) spłat odsetek od rodków banku prowadz cego kas mieszkaniow ,
wykorzystanych do przej ciowego finansowania działalno ci kasy mieszkaniowej,
o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4a ust. 11;
8) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.
Art. 7a. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
sporz dzany na ka dy rok bud etowy.
2.
Roczny plan finansowy Funduszu obejmuje w szczególno ci:
1) przychody i wydatki;
2) stan rodków obrotowych Funduszu na pocz tek i na koniec roku
bud etowego;
3) nale no ci i zobowi zania.
3.
Projekt rocznego planu sporz dza dysponent Funduszu.
4.
Dysponent Funduszu sporz dza sprawozdanie z wykonania rocznego planu
finansowego Funduszu w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych
przepisach.
5.
Wydatki Funduszu, wynikaj ce z rocznego planu finansowego, dokonywane s w
ramach posiadanych rodków finansowych.
6.
W razie, gdy rodki finansowe gromadzone przez Fundusz nie s okresowo
wykorzystywane na cele wskazane w art. 7, dysponent Funduszu mo e
dokonywa oprocentowanych lokat bankowych.
7.
Dokonywanie oprocentowanych lokat bankowych nie mo e uchybia
terminowym wypłatom rodków na cele, o których mowa w art. 7.”;
uchyla si art. 12;
dodaje si rozdział 4a w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Zasady stosowania dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych o zmiennej
stopie oprocentowania
Art. 12a. 1. Dopłaty s stosowane do odsetek od tej cz ci kredytu, o którym mowa
w art. 4a ust. 1 pkt 1, która nie przekracza 70% kosztów przedsi wzi cia
inwestycyjno-budowlanego pod warunkiem, e kredyty te zostan przeznaczone
na realizacj projektów budowlanych uwzgl dniaj cych wymagania okre lone
przepisami, o których mowa w art. 4a ust. 7.
2
Dopłaty s stosowane do odsetek od tej cz ci kredytu, o którym mowa w art. 4a
ust. 1 pkt 2, która nie przekracza 70% kosztów wykonania komunalnej
infrastruktury technicznej towarzysz cej budownictwu mieszkaniowemu. Do tych
kosztów zalicza si koszty wykonania infrastruktury wraz z kosztem pozyskania
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gruntu pod jej budow oraz koszty czynno ci specjalistycznych wynikaj cych
z obowi zków inwestora.
3.
Dopłata jest nale no ci banku ponad odsetkami okre lonymi w umowie kredytu.
4.
Stopa procentowa oznacza okre lone w umowie oprocentowanie kredytu w
wysoko ci 50% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez
Narodowy Bank Polski, jednak nie ni sze ni 3,5 % w stosunku rocznym.
5.
Do podstawy naliczenia dopłaty nie wlicza si kwot skapitalizowanych odsetek.
Art. 12b. 1. Dopłaty stosuje si przez okres 15 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek,
wynikaj cych z umowy kredytu.
2.
Dopłata jest przekazywana bankowi ka dorazowo po spłaceniu przez
kredytobiorc cało ci nale nej raty kapitałowej oraz odsetek, o których mowa w
ust. 1.
3.
Zaprzestaje si stosowania dopłat w przypadku:
1) wykorzystania kredytu w cz ci lub w cało ci niezgodnie z celami, na który
został udzielony;
2) zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego.”.
Art. 91.
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 33 ust. 5a-5b otrzymuj brzmienie:
„5a. Zarz dca, ustalaj c stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza
wysoko ł cznego planowanego kosztu udost pniania infrastruktury kolejowej
przewo nikom kolejowym o przewidywane nakłady na remonty i utrzymanie
infrastruktury kolejowej pochodz ce z bud etu pa stwa, z zastrze eniem ust. 5b.
5b. Umowa, o której mowa w art. 38a ust. 2, mo e stanowi , e obni enie
planowanego kosztu udost pniania infrastruktury kolejowej i wysoko ci opłat za
korzystanie z niej, o przewidywane nakłady na remonty i utrzymanie
infrastruktury kolejowej pochodz ce z bud etu pa stwa, mo e dotyczy
wszystkich kolejowych przewozów osób albo kolejowych przewozów osób
wykonywanych na podstawie umowy o wiadczenie usług publicznych.”;
2) w art. 38a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister wła ciwy do spraw transportu mo e dofinansowa z bud etu pa stwa
koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej w celu zmniejszania
kosztów i wysoko ci opłat za korzystanie z niej, je eli infrastruktura ta jest
udost pniana przez zarz dc na zasadach okre lonych w ustawie.”;
3) po art. 38a dodaje si art. 38b w brzmieniu:
„Art. 38b. 1. Inwestycje obejmuj ce linie kolejowe prowadzone s w ramach programu
wieloletniego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Program
wieloletni okre la rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji
kolejowych, na okres nie krótszy ni 3 lata. Program wieloletni obejmuje
wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem wszystkich rodków
finansowych, których dysponentem jest minister wła ciwy do spraw transportu.
Program wieloletni zawiera, w szczególno ci, harmonogram przygotowania i
realizacji poszczególnych inwestycji z podziałem na roczne etapy oraz wskazuje
wszystkie ródła finansowania inwestycji. W Programie wieloletnim wskazuje
si , czy dana inwestycja dotyczy linii kolejowej o znaczeniu pa stwowym oraz
czy dana inwestycja jest współfinansowana rodkami pochodz cymi z bud etu
Unii Europejskiej.
2.
W terminie do ko ca maja ka dego roku minister wła ciwy do spraw transportu
składa Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania programu wieloletniego.”.
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Art. 92.
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.76)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacji - rozumie si przez to dotacj w rozumieniu art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz
art. 156 ustawy z dnia ...............2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ...,
poz. ....);”;
2) w art. 5 w ust. 4 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:
„4. Zlecanie realizacji zada publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - jako zada
zleconych w rozumieniu art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. d, art. 113 ust. 1 oraz art. 156
ustawy o finansach publicznych - mo e mie formy:”;
3) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizacje pozarz dowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane, przyjmuj c zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie
okre lonym w art. 11 ust. 2, zobowi zuj si do wykonania zadania w zakresie i
na zasadach okre lonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub
wsparcie realizacji zadania, sformułowanej z uwzgl dnieniem art. 113 ust. 2 i 156
ust. 2, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ
administracji publicznej zobowi zuje si do przekazania na realizacj zadania
odpowiednich rodków publicznych w formie dotacji.”.
Art. 93.
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143,
z pó n. zm. 77)) w art. 3 uchyla si ust. 3.
Art. 94.
W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) w
art. 54a w ust. 1 uchyla si pkt 2.
Art. 95.
W ustawie z dnia 2 pa dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z pó n. zm. 78)) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Kwoty uzyskane z tytułu oprocentowania rodków zgromadzonych na rachunku
Funduszu s przekazywane w terminie 30 dni po zako czeniu roku
kalendarzowego na rachunek bud etu pa stwa”;
2) w art. 7 uchyla si ust. 8;
3) art. 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tworzy si pa stwowy fundusz celowy Fundusz Strefowy, zwany dalej
„Funduszem”, którego działanie obejmuje lata 2005-2023. Dysponentem
Funduszu jest minister wła ciwy do spraw gospodarki.”;
76)

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.
77)
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 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.
78)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.
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b)

4)

w ust. 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) sposób i terminy przekazywania ze rodków Funduszu udzielonego wsparcia
na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsi biorc oraz
informowania o tym fakcie naczelnika urz du skarbowego, wła ciwego w
sprawach podatku dochodowego podatnika;”;
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Podstaw udzielenia wsparcia jest umowa zawarta przez ministra
wła ciwego do spraw gospodarki z otrzymuj cym wsparcie. Z Funduszu
przekazuje si wsparcie lub roczn transz wsparcia na rachunek wskazany
przez podatnika lub przedsi biorc oraz informuje o tym fakcie naczelnika
urz du skarbowego, wła ciwego w sprawach podatku dochodowego
podatnika.”;
w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwota nadpłaty, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana przez ministra
wła ciwego do spraw gospodarki na wniosek naczelnika urz du skarbowego
wła ciwego w sprawach podatku dochodowego podatnika, w terminie 14 dni od
dnia zło enia wniosku przez naczelnika tego urz du, na rachunek urz du.”.

Art. 96.
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz.
U. Nr 203, poz. 1966, z pó n. zm.79)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki bud etowe;”;
2) w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki bud etowe;”;
3) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki bud etowe;”.
Art. 97.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w gla kamiennego
w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Nr 150, poz.1250, z 2006 r. Nr 249,
poz.1835 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 227) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsi biorstwo górnicze, o którym mowa w ust. 1, zwalnia si z obowi zku zapłaty
bie cych wpłat, opłat i kar wobec Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z tytułu nale nych wpłat oraz Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wła ciwych opłat i kar, w cz ci dotycz cych
tych funduszy.”.
Art. 98.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 12 uchyla si ust. 9;
2) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Koszty zwi zane z wdro eniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura
2000 w zakresie nieobj tym finansowaniem przez Wspólnot Europejsk s
finansowane z bud etu pa stwa z cz ci których dysponentami s minister wła ciwy do
spraw rodowiska oraz wojewodowie, a tak e z bud etów jednostek samorz du
terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej.”;
79)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828.
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3)

w art. 129 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obowi zek przywrócenia stanu poprzedniego, a je li obowi zek taki nie byłby
wykonalny - nawi zk do wysoko ci 10.000 złotych na rzecz organizacji
społecznej działaj cej w zakresie ochrony przyrody lub wła ciwego, ze wzgl du
na miejsce popełnienia wykroczenia lub przest pstwa, bud etu województwa.”.

Art. 99.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por cze Unijnych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1262 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 823) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz ulega likwidacji, je eli poziom rodków jest zbyt mały, a poziom
zobowi za Funduszu zbyt wysoki z punktu widzenia bezpiecze stwa
kontynuowania udzielania gwarancji lub por cze ze rodków Funduszu, nie
pó niej ni z dniem 1 stycznia 2008 r.”;
2) w art. 24 po ust. 4 dodaje si ust. 4a-4c w brzmieniu:
„4a Na dzie likwidacji funduszu, o którym mowa w art. 1, Bank Gospodarstwa
Krajowego sporz dza sprawozdanie z likwidacji, w którym ustala si aktywa
i zobowi zania Funduszu.
4b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przegl dowi przez biegłego
rewidenta. Z przegl du sprawozdania biegły rewident sporz dza opini , któr
przedstawia organowi zatwierdzaj cemu sprawozdanie finansowe Banku
Gospodarstwa Krajowego.
4c. Organ zatwierdzaj cy sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego
przyjmuje opini biegłego rewidenta z przegl du sprawozdania z likwidacji w
terminie 3 miesi cy od dnia likwidacji Funduszu.”;
3) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.
rodki pochodz ce z likwidacji Funduszu, ustalone na podstawie sprawozdania z
likwidacji oraz opinii, o którym mowa w art. 24 ust. 4b, zwi kszaj fundusz
zapasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.”;
4) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Ustawa traci moc z dniem ............... 2008 r.”.
Art. 100.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z pó n. zm.80)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 22:
a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1. Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra wła ciwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz
w sprawach ochrony roszcze pracowniczych w razie niemo no ci ich
zaspokojenia z powodu niewypłacalno ci pracodawcy.
2.
Wojewódzkie rady zatrudnienia s organami opiniodawczo-doradczymi
marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy oraz w sprawach
ochrony roszcze pracowniczych w razie niemo no ci ich zaspokojenia z
powodu niewypłacalno ci pracodawcy.”,
b) w ust. 4 uchyla si pkt 3a;
2) w art. 103 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:

80)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 64, poz.
565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz.
1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.
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„3.
3)

4)

5)

Nadzór nad Funduszem Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
sprawuje minister wła ciwy do spraw pracy.”;
w art. 106 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obowi zkowe składki na Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych, o których mowa w art. 104 ustawy oraz w art. 9 ustawy z
dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie
niewypłacalno ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121);”;
b) po pkt 4 dodaje si pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) odsetki od lokat nadwy ek finansowych Funduszu Pracy i Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych;
4b) odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem wiadcze , zwróconych po
terminie;”;
c) po pkt 6a dodaje si pkt 6b-6d w brzmieniu:
„6b) rodki z tytułu zbycia akcji i udziałów obj tych przez Fundusz
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych przed dniem 1 stycznia
2002 r.;
6c) zwroty sum wypłaconych tytułem wiadcze pracowniczych oraz
równowarto w nieruchomo ciach i zwi zanych z nimi prawach przej tych
przez Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych za
niespłacone w terminie wierzytelno ci tego Funduszu z tytułu wypłaconych
wiadcze oraz ustanowionych zabezpiecze ;
6d) nale no ci z tytułu najmu i dzier awy nieruchomo ci, o których mowa w
pkt 6c,”;
w art. 107:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poboru składek na Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych dokonuje Zakład Ubezpiecze
Społecznych na
wyodr bniony rachunek bankowy prowadzony dla składek na Fundusz
Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i przekazuje na
rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy i Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych niezwłocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3
dni roboczych od ich otrzymania, w formie zaliczek. Zakład Ubezpiecze
Społecznych ostatecznie rozlicza pobrane składki na Fundusz Pracy i
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych do 20 dnia nast pnego
miesi ca.”,
b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a:
„2a. Zakład Ubezpiecze Społecznych przekazuj c na rachunek bankowy
dysponenta Funduszu pobrane składki wskazuje poszczególne kwoty
składek, o których mowa w art. 104 ustawy oraz w art. 9 ustawy z dnia 13
lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypłacalno ci
pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121).”;
w art. 108:
a) w ust. 1 dodaje si pkt 49 - 51 w brzmieniu:
„49) zaspakajania roszcze pracowniczych, w zakresie i na zasadach
okre lonych w ustawie o ochronie roszcze pracowniczych w razie
niewypłacalno ci pracodawcy;
50) dotacji dla samorz du województwa na dofinansowanie kosztów
zatrudnienia osób zajmuj cych si roszczeniami pracowniczymi, o których
mowa w ustawie o ochronie roszcze
pracowniczych w razie
niewypłacalno ci pracodawcy;
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6)

51) nabywania bonów skarbowych oraz obligacji, o których mowa w art. 108
ust. 1a.”,
b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadwy ki bilansowe rodków Funduszu Pracy i Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych mog by lokowane w bonach skarbowych
i obligacjach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Pa stwa lub
Narodowy Bank Polski.”.
u yte w ustawie w art. 2 ust. 1 pkt 24, 35, ust. 3, art. 3 ust. 3 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2,
art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 11, 14 lit. b-d, ust. 2a, art. 12 ust. 8, art. 18a ust. 1
pkt 1, art. 19 ust. 6, art. 22 ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt 2 i 3, ust. 6, art. 23 ust. 9, art. 24 ust. 3
pkt 2, art. 32 ust. 6, art. 38 ust. 4, art. 39 ust. 4, 6, art. 40 ust. 1, 3a i 5, art. 41 ust. 4, 5 i
9, art. 42a, art. 43, art. 45 ust. 1-3, art. 46 ust. 1, 3 i ust. 6 pkt 3, art. 56 ust. 1 i 2, art. 60,
art. 62 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 66 ust. 1, 3 i ust. 5 pkt 3, art. 69 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1
pkt 2 lit. a, c-g, i, ust. 2 pkt 4, ust. 3 i ust. 8, art. 72 ust. 5a lit. a i b, ust. 12, art. 73a ust.
5, art. 76 ust. 2 pkt 3 i ust. 6, ust. 3-4, ust. 10, art. 78 ust. 3, art. 81, art. 83, art. 100 ust.
3, art. 102a ust. 3, art. 103 ust. 1 i 2, art. 104 ust. 1-3, art. 105, art. 106 ust. 1 pkt 3-5 i
ust. 2 i 3, art. 106a, art. 107 ust. 1 i ust. 3-6, art. 108 ust. 1 pkt 4, pkt 36a, pkt 43-45 i
ust. 2, art. 109 ust. 1, 3 -5, 7, 7a, 7b, ust. 8 pkt 5, ust. 10, ust. 11 pkt 2 i 3, ust. 11a pkt 4,
ust. 12, art. 116 ust. 1 pkt 4, art. 118a ust. 1 pkt 1 – 4, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, w
ró nym przypadku, wyst puj ce rozdzielnie lub ł cznie w jednym przepisie, wyrazy
„Fundusz Pracy”, „Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych”, zast puje
si u ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Fundusz Pracy i
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych”.

Art. 101.
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775)
w art. 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za po rednictwem ministra wła ciwego do
spraw rodowiska.”.
Art. 102.
W ustawie z dnia z dnia 22 pa dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U.
Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 2:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostki doradztwa rolniczego s pa stwowymi jednostkami bud etowymi,
prowadz cymi doradztwo rolnicze obejmuj ce działania w zakresie
rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa
domowego, maj ce na celu popraw poziomu dochodów rolniczych oraz
podnoszenie konkurencyjno ci rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie
zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich, a tak e podnoszenie
poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszka ców
obszarów wiejskich.”,
b) uchyla si ust. 3;
2) w art. 4 dodaje si ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister wła ciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem wła ciwym
do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia stawki opłat za
usługi, o których mowa w ust. 4, bior c pod uwag nakład pracy ponoszony przez
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3)

o rodki doradztwa,
pracochłonno .”;
uchyla si art. 6-23.

w

tym

rodzaj

wykonywanych

czynno ci

i

ich

Art. 103.
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci 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 si nast puj ce zmiany:
1)
art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Okre lenia zawarte w dziale II „finanse publiczne”, „ rodki publiczne”,
„jednostka sektora finansów publicznych”, „bud et”, plan finansowy”, „wydatek”,
„dotacja”, „rezerwa”, „dochody własne”, „sprawozdanie z wykonania procesów
gromadzenia rodków publicznych i ich rozdysponowania” oraz „kontrola finansowa”
maj znaczenie nadane im w ustawie z dnia…………..2007 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr ..., poz. ...).”;
2)
w art. 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby wchodz ce w skład organu wykonuj cego bud et lub plan finansowy
jednostki sektora finansów publicznych albo innej jednostki organizacyjnej
dysponuj cej lub korzystaj cej ze rodków publicznych lub zarz dzaj cego
mieniem tych jednostek;”,
b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoby gospodaruj ce rodkami publicznymi przekazanymi do dyspozycji
lub korzystania jednostce organizacyjnej niezaliczanej do sektora finansów
publicznych;”,
c)
dodaje si pkt 5 w brzmieniu:
„5) osoby gospodaruj ce dotacj udzielon ze rodków publicznych jednostce
organizacyjnej niezaliczanej do sektora finansów publicznych.”;
3)
w art. 6 dodaje si pkt 3 w brzmieniu:
„3) niedokonanie wpłaty na rachunek bud etu pa stwa nadwy ki rodków
finansowych przez agencje wykonawcz lub nieterminowe dokonanie tej
wpłaty.”;
4)
w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie bez upowa nienia
lub z przekroczeniem zakresu upowa nienia wydatku ze rodków publicznych
z naruszeniem zasady ponoszenia wydatków na cele i w wysoko ci ustalonej
w ustawie bud etowej, uchwale bud etowej i w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych lub z naruszeniem przepisów dotycz cych
dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.”;
5)
art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przeznaczenie rodków
rezerwy na inny cel ni okre lony w decyzji o ich przyznaniu”;
6)
w art. 13 dodaje si pkt 4 w brzmieniu:
„4) nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie rodków otrzymanych na realizacj
programów lub projektów finansowanych z udziałem rodków pochodz cych z
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu
Rybołówstwa lub nieterminowe zło enie tych dokumentów.”;
7)
art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaci gni cie
zobowi zania bez upowa nienia lub z przekroczeniem zakresu upowa nienia albo
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

z naruszeniem przepisów dotycz cych zaci gania zobowi za jednostki sektora
finansów publicznych.”;
w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) niesporz dzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania
procesów gromadzenia rodków publicznych i ich rozdysponowania albo
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikaj cymi
z ewidencji ksi gowej.”;
w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wspólna komisja orzekaj ca orzeka równie w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w odniesieniu do jednostek organizacyjnych nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych dysponuj cych lub korzystaj cych
ze rodków publicznych przekazanych z cz ci bud etu pa stwa okre lonych
w ust. 1.”;
w art. 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
dysponuj cych lub korzystaj cych ze rodków publicznych przekazanych
z cz ci bud etu pa stwa lub innych rodków publicznych, którymi dysponuje
minister lub organy i jednostki, o których mowa w pkt 2.”;
w art. 50 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
dysponuj cych lub korzystaj cych ze rodków publicznych przekazanych
z cz ci bud etu pa stwa lub innych rodków publicznych, którymi dysponuje
minister lub organy i jednostki, o których mowa w pkt 3.”;
w art. 51 pkt 5 i 6 otrzymuj brzmienie:
„5) jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
dysponuj cych lub korzystaj cych ze rodków publicznych przekazanych
z bud etu jednostek samorz du terytorialnego lub innych rodków publicznych,
którymi dysponuj te jednostki;
6)
jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
dysponuj cych lub korzystaj cych ze rodków publicznych przekazanych
z cz ci bud etu pa stwa lub innych rodków publicznych, którymi dysponuje
wojewoda.”;
w art. 93 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu:
„4a) komisja stała organu stanowi cego samorz du terytorialnego;”.

Art. 104.
W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo ciach narodowych i etnicznych oraz o j zyku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W gminie wpisanej do Urz dowego Rejestru pracownikom zatrudnionym w urz dzie
gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach
bud etowych mo e by przyznany dodatek z tytułu znajomo ci j zyka pomocniczego
obowi zuj cego na terenie tej gminy. Zasady przyznawania dodatku oraz jego
wysoko
okre laj
przepisy dotycz ce zasad wynagradzania pracowników
samorz dowych.”.
Art. 105.
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci podmiotów realizuj cych
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 bud etowych;”.
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Art. 106.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)
z tytułu:
a) opłat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu rodowiska
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z pó n. zm.81)),
b) opłat za korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 124),
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
i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 125).
- stanowi cych przychód Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz dochody bud etów jednostek samorz du
terytorialnego, niezale nie od tego, na rachunek bankowy którego organu
administracji publicznej opłaty te powinny by wpłacone przez zakład,
z zastrze eniem art. 9;
2) w art. 8 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
bud etów wła ciwych województw, powiatów i gmin;”;
3) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy dotycz ce umorzenia zobowi za publicznoprawnych stosuje si
odpowiednio do nale no ci z tytułu zobowi za podatkowych stanowi cych
dochody bud etów jednostek samorz du terytorialnego oraz zobowi za
publicznoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, je eli organ
stanowi cy wła ciwej jednostki samorz du terytorialnego podejmie uchwał
o restrukturyzacji tych nale no ci.”.
Art. 107.
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 si nast puj ce zmiany:
1) w art. 36 w ust. 2 uchyla si pkt 2;
2) uchyla si art. 37.
Art. 108.
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169,
poz. 1420) w art. 4 w pkt 3 uchyla si lit. e.

81)

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 oraz Nr 100, poz.
1085.
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Art. 109.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Nale na opłata produktowa jest wpłacana na wyodr bniony rachunek bankowy
wła ciwego urz du marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego
nast puj cego po roku, którego opłata dotyczy.”.
Art. 110.
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci innowacyjnej
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) w art. 9:
1) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Tworzy si pa stwowy fundusz celowy pod nazw Fundusz Kredytu
Technologicznego.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw gospodarki.”;
2) w art. 10 w ust. 2 skre la si pkt 2 i3;
3) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy
sporz dzany na ka dy rok bud etowy przez dysponenta Funduszu.
2.
Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, okre la w szczególno ci:
1) stan rodków obrotowych Funduszu na pocz tek i na koniec roku
bud etowego;
2) przychody i wydatki;
3) nale no ci i zobowi zania.
3.
Dysponent Funduszu sporz dza sprawozdanie z wykonania rocznego planu
finansowego w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.”.
Art. 111.
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12,
poz. 61) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. 1. Fundusz jest pa stwowym funduszem celowym.
2.
Dysponentem Funduszu jest minister wła ciwy do spraw transportu.”;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. rodki Funduszu przeznaczone s na realizacj budowy i przebudowy linii
kolejowych współfinansowanych ze rodków pochodz cych z bud etu Unii
Europejskiej.
2.
Dysponent Funduszu mo e przeznaczy corocznie nie wi cej ni 30 % rodków
Funduszu na współfinansowanie budowy i przebudowy pozostałych linii
kolejowych.
3.
Ze rodków Funduszu nie finansuje si kosztów przygotowania inwestycji,
o których mowa w ust. 1.
4.
rodki Funduszu przeznaczone s
równie
na wynagrodzenie Banku
Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu.
3) uchyla si art. 4;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Przychodami Funduszu s :
1) dotacje z bud etu pa stwa;
2) 20 % wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustaw z dnia
27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym;
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3)

5)
6)

7)
8)

9)

odsetki z tytułu oprocentowania rodków Funduszu oraz odsetki od lokat
okresowo wolnych rodków Funduszu w bankach.”;
uchyla si art. 6- 7;
art. 8 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie, gdy rodki finansowe gromadzone przez Fundusz nie s okresowo
wykorzystywane na cele wskazane w art. 3, dysponent Funduszu mo e
dokonywa oprocentowanych lokat bankowych.
2.
Dokonywanie oprocentowanych lokat nie mo e uchybia terminowym wypłatom
rodków na cele wskazane w art. 3.”;
uchyla si art. 9-12;
art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Podstaw gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy,
sporz dzany na okres roku bud etowego.
2.
Plan obejmuje w szczególno ci:
1) stan rodków obrotowych Funduszu na pocz tek i koniec roku
bud etowego;
2) przychody i wydatki;
3) nale no ci i zobowi zania.
3.
Projekt rocznego planu sporz dza dysponent Funduszu.
4.
Dysponent Funduszu sporz dza sprawozdania z wykonania rocznego planu
finansowego w terminach i na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
5.
Wydatki Funduszu, wynikaj ce z rocznego planu finansowego, dokonywane s w
ramach posiadanych rodków finansowych.
6.
O dokonaniu wydatku z Funduszu decyduje jego dysponent na podstawie
wniosków zarz dców ogólnie dost pnej infrastruktury kolejowej.
7.
Wnioski, o których mowa w ust. 6, powinny zawiera w szczególno ci:
1) szczegółowy opis i zakres zadania inwestycyjnego, o którym mowa w art. 3
ustawy;
2) uzasadnienie celowo ci i konieczno ci realizacji zadania;
3) wysoko
niezb dnych
rodków finansowych oraz harmonogram
wydatkowania rodków;
4) termin rozpocz cia i zako czenia zadania.”;
uchyla si art. 14.

Art. 112.
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l dowego
(Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) art. 3 otrzymuje nast puj ce brzmienie:
„Art. 3. 1. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony
dróg oraz zarz dzania nimi finansowane s przez:
1) ministra wła ciwego do spraw transportu za po rednictwem Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spółek specjalnego
przeznaczenia w zakresie inwestycji dotycz cych dróg krajowych;
2) samorz d województwa rodkami z dotacji celowej bud etu pa stwa na
sfinansowanie utrzymania, remontów, ochrony i zarz dzania drogami
krajowymi, z wył czeniem autostrad i dróg ekspresowych;
3) samorz d województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich;
4) samorz d powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.
2.
Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg gminnych oraz zarz dzania nimi finansowane s z bud etów gmin.
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3.

2)

3)

W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania,
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarz dzania drogami
publicznymi, z wyj tkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane s
z bud etów tych miast.
4.
Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
zakładowych oraz zarz dzania nimi finansowane s ze rodków podmiotów
zarz dzaj cych tymi drogami.
5.
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mog by
realizowane przy udziale rodków rzeczowych i pieni nych wiadczonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej.”;
art. 5 otrzymuje nast puj ce brzmienie:
„Art. 5. Wysoko
wydatków zwi zanych z budow , przebudow , remontem,
utrzymaniem, ochron i zarz dzaniem infrastruktur transportu l dowego, finansowan
lub dofinansowan przez ministra wła ciwego do spraw transportu a tak e wysoko
dotacji celowej dla samorz dów województw, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2,
ł cznie ustalane s w ustawie bud etowej w wysoko ci nie ni szej ni 18 %
planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.”;
po art. 5 dodaje si art. 5a i 5b w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Dotacja celowa dla samorz dów województw na zadania zwi zane
z utrzymaniem, remontem i ochron dróg krajowych oraz zarz dzaniem tymi
drogami przekazywana jest przez wła ciwego wojewod .
2.
W bud ecie pa stwa limit wydatków na utrzymanie, remonty, ochron
i zarz dzanie drogami krajowymi, z wył czeniem autostrad i dróg ekspresowych
ustala si w wysoko ci nie ni szej ni 25% limitu, o którym mowa w art. 5.
3.
Limit wydatków na utrzymanie, remonty, ochron i zarz dzanie drogami
krajowymi, z wył czeniem autostrad i dróg ekspresowych w konkretnym
województwie ustala si jako warto iloczynu limitu, o którym mowa w ust. 2
i warto ilorazu długo tego rodzaju dróg krajowych w tym województwie do
ł cznej długo ci tego rodzaju dróg krajowych.
Art. 5b. W ramach limitu wydatków, o którym mowa w art. 5, finansowane s równie :
1) płatno ci z tytułu realizacji obowi zków wynikaj cych z umowy o budow
i eksploatacj albo wył cznie eksploatacj autostrady, o których mowa w art. 63aa
ustawy z dnia z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó n. zm.
82)
);
2) wydatki zwi zane z wykonywaniem zada przez Generaln Dyrekcj Dróg
Krajowych i Autostrad, o których mowa w art. 18 ust. 2 oraz art. 18a ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
i Nr 23, poz. 136);
3) Zwrot rodków finansowych w przypadku, o którym mowa w art. 37a ust.4
ustawy z dnia 27 pa dziernika 1994 roku o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.”.

Art. 113.
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze pracowniczych w razie
niewypłacalno ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) art. 9 otrzymuje brzmienie:
82)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136.
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2)

3)

4)

„Art. 9. 1. Przedsi biorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prowadz cy działalno
gospodarcz wył cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsi biorca
prowadz cy działalno
gospodarcz równie na terytorium innych pa stw
członkowskich Unii Europejskiej lub pa stw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym w odniesieniu do działalno ci prowadzonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji
kredytowej lub oddział zagranicznego zakładu ubezpiecze , a tak e oddział lub
przedstawicielstwo przedsi biorcy zagranicznego, zwany dalej "pracodawc ", jest
obowi zany opłaca
składki za pracowników na Fundusz Pracy i
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, zwany dalej "Funduszem", o
którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó n. zm.83))
2.
Składk , o której mowa w ust. 1, ustala si od wypłat stanowi cych podstaw
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania
ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika
1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74,
Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125).
3.
Wysoko składki na Fundusz okre la ustawa bud etowa.”;
tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 4
Zakres oraz tryb zaspokajania roszcze pracowniczych przez Fundusz Pracy
i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych”;
art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. W razie wypłaty wiadcze w przypadkach okre lonych w art. 17 ust. 4,
o zakresie ochrony roszcze pracowniczych oraz o kwocie wypłaconych
wiadcze :
1) marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, powiadamia
ministra wła ciwego do spraw pracy;
2) minister wła ciwy do spraw pracy, powiadamia odpowiedni instytucj
gwarancyjn .
2.
W razie wypłaty wiadcze w przypadku ogłoszenia przez s d upadło ciowy
upadło ci pracodawcy lub wydania przez s d upadło ciowy orzeczenia
o oddaleniu z przyczyn, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5, wniosku
o ogłoszenie upadło ci pracodawcy, prowadz cego działalno
równie na
terytorium innych pa stw członkowskich Unii Europejskiej lub pa stw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, minister wła ciwy do spraw
pracy, udziela informacji instytucjom gwarancyjnym pa stw, w których upadły
pracodawca prowadzi działalno .
3.
Minister wła ciwy do spraw pracy porozumiewa si i współpracuje z wła ciwymi
instytucjami pa stw członkowskich Unii Europejskiej oraz pa stw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym równie w innych sprawach dotycz cych
zaspokajania roszcze pracowniczych w razie niewypłacalno ci pracodawcy.”;
tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 5

83)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 64, poz.
565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz.
1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.
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5)

Zakres oraz tryb zwrotu rodków Funduszowi Pracy i Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych”;
w art. 23:
a) ust. 2–6 otrzymuj brzmienie:
„2. Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych wiadcze roszczenia dysponenta
Funduszu korzystaj z takiej samej ochrony prawnej, jak odr bne przepisy
przewiduj dla nale no ci za prac .
3.
Dysponent Funduszu mo e okre li warunki zwrotu wypłaconych
wiadcze , jak równie odst pi w cało ci lub w cz ci od dochodzenia
zwrotu wypłaconych wiadcze i naliczonych, a niespłaconych odsetek od
nieterminowych płatno ci, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi post powanie
egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci
gospodarczej, pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia
działalno ci gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub
upadło ci, je eli podj cie takiej decyzji przez dysponenta Funduszu:
1) prowadzi do odzyskania zwrotu wy szej kwoty ni gdyby takiej
decyzji nie podj to lub
2) dochodzenie zwrotu jest zwi zane z poniesieniem kosztów znacznie
przewy szaj cych wysoko dochodzonej kwoty, lub
3) w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wyka e, e ze wzgl du na
stan maj tkowy i sytuacj rodzinn , w tym uzyskiwanie dochodu
uniemo liwiaj cego spłacenie nale no ci Funduszowi, nie jest w stanie
spłaci
nale no ci jednorazowo lub w cało ci, poniewa
spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny,
w szczególno ci pozbawiłoby t osob i jej rodzin mo liwo ci
zaspokojenia niezb dnych potrzeb yciowych.
4.
Dysponent Funduszu mo e tak e, w zakresie i na zasadach okre lonych
w bezpo rednio obowi zuj cych aktach prawa wspólnotowego dotycz cych
pomocy w ramach zasady de minimis, okre li warunki zwrotu wypłaconych
wiadcze , gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi post powanie egzekucyjne
w stosunku do pracodawców prowadz cych działalno gospodarcz zmierzaj c
do zaspokojenia wierzycieli w ramach trwaj cego procesu likwidacyjnego albo
post powania upadło ciowego, w tym szczególnie w przypadku upadło ci
obejmuj cej likwidacj maj tku dłu nika, je eli okre lenie warunków zwrotu
nale no ci Funduszu, polegaj ce w szczególno ci na wyra eniu zgody na spłat
nale no ci w ratach lub na spłat nale no ci w ratach z jednoczesnym
zawieszeniem na czas zwrotu naliczania odsetek, prowadzi do odzyskania zwrotu
wy szej kwoty ni gdyby dysponent Funduszu dochodził spłaty nale no ci
jednorazowo w pełnej jej wysoko ci.
5.
Dysponent Funduszu mo e umorzy nale no
w cało ci lub w cz ci
w przypadkach całkowitej jej nie ci galno ci, gdy:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w post powaniu egzekucyjnym nie
uzyska si kwoty wy szej od kosztów dochodzenia i egzekucji nale no ci lub
2) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiaj c adnego maj tku, lub pozostawiła
ruchomo ci niepodlegaj ce egzekucji na podstawie odr bnych przepisów
i jednocze nie brak jest spadkobierców innych ni Skarb Pa stwa lub
jednostka samorz du terytorialnego, lub
3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci
prawnej, której odr bna ustawa przyznaje zdolno
prawn , została
wykre lona z wła ciwego rejestru, przy jednoczesnym braku maj tku,
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6)

7)
8)

z którego mo na by egzekwowa nale no , a odpowiedzialno
nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, lub
4) s d upadło ciowy wydał postanowienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4
lub pkt 5, lub o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a.
6.
Dysponent Funduszu umarza nale no w cało ci, gdy post powanie egzekucyjne
zostało umorzone w cało ci z urz du.”,
b) uchyla si ust. 8;
po art. 30 dodaje si art. 30a i 30b w brzmieniu:
„Art. 30a. Zadania okre lone w ustawie realizuje minister wła ciwy do spraw pracy
przy pomocy urz du obsługuj cego ministra oraz marszałek województwa przy
pomocy wojewódzkiego urz du pracy.
Art. 30b. Koszty zatrudnienia osób w wojewódzkich urz dach pracy zajmuj cych si
roszczeniami pracowniczymi w razie niewypłacalno ci pracodawcy dofinansowane s
ze rodków Funduszu Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych w formie
dotacji dla samorz du województwa.”;
uchyla si rozdział 6 i 7.
u yte w ustawie w art. 15 ust. 3-4, art. 16 ust. 2 – 3, art. 17 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4,
art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, w ró nym przypadku, wyrazy „kierownik Biura
Terenowego Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych” zast puje si
u ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”.

Art. 114.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pa stwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach pa stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 17, poz. 96 i Nr 50, poz. 331) w art. 21 w ust. 4 w pkt 1 uchyla si lit. g.
Art. 115.
W ustawie z dnia 8 wrze nia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Fundusz Dopłat – Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego (Dz.
U. Nr 230, poz. 1922, z pó n. zm.84)).”.
Art. 116.
W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszka chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844)
art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. ródłem finansowego wsparcia jest Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów na cele budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z pó n. zm.85)).”.
Art. 117.
W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.
U. Nr 23, poz. 136) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 6 uchyla si ust. 5;
2) w art. 8:
a) w ust. 1 uchyla si pkt 2-3,
84)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.
85)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.
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b)

3)

po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Realizacj przedsi wzi cia drogowego powierzonego spółce mo na
finansowa ze rodków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym;”,
c) uchyla si ust. 6;
w art. 15 uchyla si ust. 2.

Art. 118.
W ustawie z dnia 9 maja 2007 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. ...Nr
...poz....) w art. 21 po ust. 1 dodaje si ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Przychodem Centrum jest 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku
bud etowym.
1b. Przychody, o których mowa w ust. 1a, przeznacza si na finansowanie strategicznych
programów bada naukowych i prac rozwojowych oraz zada , o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1-3.”.

Rozdział 3
Przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 119.
Z dniem 1 stycznia 2008 r.:
1)
rodki pieni ne zlikwidowanych pa stwowych funduszy celowych wymienionych w
art. 8 pkt 1, 5, 8 i10 staj si dochodami bud etu pa stwa;
2) nale no ci i zobowi zania zlikwidowanych pa stwowych funduszy celowych
wymienionych w art. 8 pkt 1, 5, 8 i 10 staj si nale no ciami i zobowi zaniami Skarbu
Pa stwa.
3)
rodki pieni ne oraz nale no ci i zobowi zania zlikwidowanego pa stwowego
funduszu celowego wymienionego w art. 8 pkt 9 staj si dochodami oraz
nale no ciami i zobowi zaniami Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, utworzonego
ustaw z dnia 9 maja 2007 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz. U. Nr ...,
poz. ...).
1.

Art. 120.
Z dniem wej cia w ycie ustawy:
1) wygasaj akty powołania Prezesa i Zast pców Prezesa Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Narodowym
Funduszem” oraz wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska, zwane dalej
„wojewódzkimi funduszami”.;
2) ulegaj rozwi zaniu:
a) Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu,
b) Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy;
3) mienie, nale no ci i zobowi zania Narodowego Funduszu staj si mieniem,
nale no ciami i zobowi zaniami Skarbu Pa stwa w imieniu którego działa
minister wła ciwy do spraw rodowiska;
4) por czenia i gwarancje udzielone przez Narodowy Fundusz staj si por czeniami
i gwarancjami Skarbu Pa stwa;
5) wymagalne zobowi zania z tytułu por cze i gwarancji, o których mowa w pkt 4,
s pokrywane ze rodków Narodowego Funduszu.
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rodki pieni ne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych i powiatowych
funduszy podlegaj przekazaniu na rachunek, odpowiednio bud etów gminy albo
powiatów.
Nale no ci i zobowi zania wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony
rodowiska staj si odpowiednio nale no ciami i zobowi zaniami bud etu
województwa, bud etu powiatu albo bud etu gminy.
Samorz dy województw przejmuj mienie likwidowanych wojewódzkich funduszy
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.
Przekazanie mienia Narodowego Funduszu na rzecz Skarbu Pa stwa oraz
wojewódzkich funduszy na rzecz samorz dów województw nast puje na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego.
Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy Biuro Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej staje si jednostk bud etow podległ ministrowi
wła ciwemu do spraw rodowiska.
Zadania realizowane do dnia wej cia w ycie ustawy przez Biuro Funduszu staj si
zadaniami ministra wła ciwego do spraw rodowiska.
Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
z beneficjentami pomocy zachowuj moc do czasu ich wyga ni cia, z tym e
wynikaj ce z tych umów prawa i obowi zki Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej staj si , z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy
prawami i obowi zkami ministra wła ciwego do spraw rodowiska.
rodki pieni ne likwidowanych wojewódzkich funduszy, o których mowa w art. 9
ust. 3 oraz odzyskane nale no ci, pomniejszone o zobowi zania, o których mowa
w ust. 3, s przeznaczone na finansowanie ochrony rodowiska, w zakresie okre lonym
w art. 399a ustawy – Prawo ochrony rodowiska.
Umowy zawarte przez wojewódzki fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej z
beneficjentami pomocy zachowuj moc do czasu ich wyga ni cia, z tym, e wynikaj ce
z tych umów prawa i obowi zki wojewódzkiego funduszu staj si z dniem wej cia w
ycie niniejszej ustawy prawami i obowi zkami zarz du województwa.
Art. 121.
Zgromadzone na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego rodki Funduszu
Po yczek i Kredytów Studenckich niewykorzystane do dnia jego likwidacji, Bank
Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez ministra
wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego.
Zobowi zania Banku Gospodarstwa Krajowego wobec banków, które udzieliły
kredytów studenckich przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, przejmuje
minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego.

Art. 122.
Zgromadzone na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego rodki:
1) Funduszu Dopłat, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
(Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z pó n. zm.86));
2) Krajowego Funduszu eglugi ródl dowej, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 28
pa dziernika 2002 r. o Funduszu eglugi ródl dowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.
U. Nr 199, poz. 1672);
3) Funduszu Kolejowego, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o
Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61);
86)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.
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4)

Funduszu Kredytu Technologicznego, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179,
poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723);
5) Krajowego Funduszu Drogowego, działaj cego na podstawie ustawy z dnia
27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó n. zm. 87));
6) Funduszu Termomodernizacji, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsi wzi termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121,
z pó n. zm. 88));
7) Funduszu Strefowego, działaj cego na podstawie ustawy z dnia 2 pa dziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr
188, poz. 1840, z pó n. zm. 89))
- niewykorzystane do dnia wej cia w ycie ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego przeka e
na rachunek bankowy wskazany przez wła ciwego dysponenta funduszu, a w odniesieniu do
Funduszu Strefowego z wyszczególnieniem kwot pozostaj cych na wyodr bnionych kontach
podatników.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

Art. 123.
Na dzie likwidacji Krajowego Funduszu Por cze Kredytowych Bank Gospodarstwa
Krajowego sporz dza sprawozdanie z likwidacji, w którym ustala si aktywa
i zobowi zania Funduszu, powstałe z tytułu udzielenia gwarancji lub por cze ze
rodków Funduszu.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przegl dowi przez biegłego rewidenta.
Z przegl du sprawozdania biegły rewident sporz dza opini , któr przedstawia
organowi zatwierdzaj cemu sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego.
Organ zatwierdzaj cy sprawozdanie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego
przyjmuje opini biegłego rewidenta z przegl du sprawozdania z likwidacji w terminie
3 miesi cy od dnia likwidacji Krajowy Fundusz Por cze Kredytowych.
rodki pochodz ce z likwidacji Krajowego Funduszu Por cze Kredytowych, ustalone
na podstawie sprawozdania z likwidacji oraz opinii, o którym mowa w ust. 1,
zwi kszaj fundusz zapasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.
Art. 124.
Kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpiecze Społecznych,
powołanej na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie
ubezpiecze społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21,
poz. 125), ustaje z dniem powołania Rady Nadzorczej Ubezpiecze Społecznych.
Do dnia powołania Prezesa Zakładu, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 13
pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych w brzmieniu nadanym
niniejsz ustaw , jego funkcje sprawuje dotychczasowy Prezes Zakładu Ubezpiecze
Społecznych.
Z dniem powołania Prezesa Zakładu, o którym mowa w ust. 2, wygasa akt powołania
Prezesa Zakładu Ubezpiecze Społecznych.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. wygasaj akty powołania członków Zarz du Zakładu
Ubezpiecze Społecznych, powołanych na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 13

87)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136.
88)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600.
89)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.
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pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych w dotychczasowym
brzmieniu.
Aktywa i pasywa Zakładu Ubezpiecze Społecznych, działaj cego na podstawie ustawy
z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych w dotychczasowym
brzmieniu, staj si z dniem 1 stycznia 2008 r. aktywami i pasywami Skarbu Pa stwa.
Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy mienie b d ce własno ci Zakładu, staje si
własno ci Skarbu Pa stwa.
Art. 125.
Aktywa finansowe pozostałe po zlikwidowanym Funduszu Administracyjnym
zarz dzanym przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zasilaj Fundusz
Emerytalno-Rentowy b d cy w dyspozycji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Nale no ci i zobowi zania Funduszu Administracyjnego staj si nale no ciami lub
zobowi zaniami Skarbu Pa stwa.
Art. 126.
Aktywa finansowe pozostałe po zlikwidowanym Funduszu Prewencji i Rehabilitacji
zarz dzanym przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zasilaj Fundusz
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Nale no ci i zobowi zania Funduszu Prewencji i Rehabilitacji staj si nale no ciami
lub zobowi zaniami Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Art. 127.
Mienie b d ce własno ci przekształcanego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników staj si własno ci Skarbu Pa stwa, w imieniu którego działa
Prezes Kasy.
Nale no ci i zobowi zania oraz rodki pieni ne przekształcanego Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników staj si , nale no ciami i
zobowi zaniami oraz rodkami pieni nymi Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników, o którym mowa w art. 22.
Prezes Kasy dokona zamkni cia ksi g rachunkowych przekształcanego Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na dzie zako czenia działalno ci,
sporz dzi sprawozdanie finansowe na dzie zamkni cia ksi g rachunkowych oraz zleci
badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi.
Art. 128.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowi zany udziela kredytów i dokonywa ich
wypłat na podstawie zło onych wniosków w Banku Gospodarstwa Krajowego do dnia
30 wrze nia 2006 r., przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie
mieszkaniowe oraz gminy na cele i na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 26
pa dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070, z pó n. zm.90)) w brzmieniu obowi zuj cym przed
dniem ......
Przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje si do kredytów udzielonych do dnia
wej cia w ycia ustawy oraz do udzielania kredytów, o których mowa w ust. 1.
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek Funduszu Dopłat nadwy k
wpływów nad wydatkami z tytułu obsługi kredytów udzielonych towarzystwom
budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym, gminom oraz osobom

90)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 146, poz. 1546 oraz z
2006 r. Nr 183, poz. 1354 i Nr 251, poz. 1844.
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fizycznym na cele i na warunkach okre lonych w ustawie, o której mowa w ust. 1,
a tak e z tytułu spłaty kredytów i po yczek zaci gni tych na sfinansowanie kredytów
udzielonych towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym
oraz gminom.
Przepis art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, traci moc z dniem 31 grudnia
2011 r.
Art. 129.
Mienie Skarbu Pa stwa wykorzystywane przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych
i Autostrad do utrzymywania, remontów, ochrony i zarz dzania drogami krajowymi
staje si własno ci samorz dów wojewódzkich.
Przepis ust. 1, nie dotyczy mienia, które jest wykorzystywane do utrzymywania,
remontów, ochrony i zarz dzania autostradami oraz drogami ekspresowymi.
Minister wła ciwy do spraw transportu okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób
wyodr bnienia mienia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz samorz dów województw,
maj c na uwadze zachowanie sprawnego wykonywania zada w tym zakresie.
Art. 130.
Minister wła ciwy do spraw rozwoju wsi, w terminie jednego miesi ca od dnia wej cia
w ycie ustawy, powoła Komisj Inwentaryzacyjn , która ustali warto i sporz dzi
wykaz maj tku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Wła ciwy miejscowo wojewoda, w terminie jednego miesi ca od dnia wej cia w ycie
ustawy, powoła komisj inwentaryzacyjn , która ustali warto i sporz dzi wykaz
maj tku o rodka doradztwa rolniczego.
Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2, działaj do czasu sporz dzenia
udokumentowanych wykazów maj tku.
Z dniem wej cia w ycie ustawy:
1) mienie Centrum Doradztwa oraz o rodków doradztwa rolniczego staje si
mieniem Skarbu Pa stwa;
2) wierzytelno ci i zobowi zania dotychczasowych wojewódzkich o rodków
doradztwa rolniczego, staj si z mocy prawa wierzytelno ciami i zobowi zaniami
o rodków doradztwa, utworzonych na podstawie tej ustawy;
3) wierzytelno ci i zobowi zania dotychczasowego Centrum Doradztwa Rolniczego,
staj si z mocy prawa wierzytelno ciami i zobowi zaniami Centrum Doradztwa,
utworzonego na podstawie tej ustawy.
Art. 131.
Prawa i zobowi zania Banku Gospodarstwa Krajowego wynikaj ce z kredytów
i po yczek zaci gni tych oraz obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego i zagwarantowanych lub
por czonych przez Skarb Pa stwa, z dniem wej cia w ycie ustawy staj si
zobowi zaniami pa stwowego funduszu celowego - Krajowego Funduszu Drogowego.
Czynno ci zwi zane z prawami i zobowi zaniami, o których mowa w ust. 1, wykonuje
minister wła ciwy do spraw transportu.
Art. 132.
Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy Biuro Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych staje si jednostk bud etow podległ ministrowi
wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, finansowan z cz ci bud etu
pa stwa, której dysponentem jest minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.
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Zadania realizowane do dnia wej cia w ycie ustawy przez Biuro Funduszu staj si
zadaniami ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego
Zadania realizowane do dnia wej cia w ycie ustawy przez oddziały Funduszu, staj si
zadaniami samorz du województwa realizowanymi przez Regionalne O rodki Polityki
Społecznej.
Koszty zatrudnienia pracowników, realizuj cych zadania o których mowa w ust. 3,
finansowane s ze rodków Funduszu przekazywanych w formie dotacji dla samorz du
województwa.
Sprawy wszcz te, a niezako czone przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy
dotycz ce umarzania, rozkładania na raty b d odraczania terminów płatno ci
nale no ci pieni nych przypadaj cych Pa stwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych podlegaj rozpoznaniu według przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.91)) w brzmieniu nadanym
niniejsz ustaw .
Umowy zawarte przez Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zachowuj moc do czasu ich wyga ni cia, z tym e wynikaj ce z tych umów prawa
i obowi zki Funduszu staj si , z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, prawami
i obowi zkami ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Z dniem wej cia w ycie ustawy:
1) wygasaj akty powołania Prezesa i Zast pców Prezesa Pa stwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektorów oddziałów tego
Funduszu;
2) ulega rozwi zaniu Rada Nadzorcza i Zarz d Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych;
3) mienie Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staje si
mieniem Skarbu Pa stwa, w imieniu którego działa minister wła ciwy do spraw
zabezpieczenia społecznego;
4) nale no ci i zobowi zania Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych staj si nale no ciami i zobowi zaniami Skarbu Pa stwa, w
imieniu którego działa minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Przekazanie mienia Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rzecz Skarbu Pa stwa nast puje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Art. 133.
Z dniem wej cia w ycie ustawy nast puje przeniesienie przychodów i wydatków
Funduszu Promocji Twórczo ci oraz Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla
Uczniów, o których mowa w art. 14 i 15, odpowiednio do przychodów i wydatków
Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Nale no ci i zobowi zania oraz zgromadzone rodki pieni ne Funduszu Promocji
Twórczo ci oraz Funduszu Zaj Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, o których
mowa w art. 14 i 15, ustalone na dzie wej cia w ycie niniejszej ustawy, staj si
nale no ciami i zobowi zaniami oraz rodkami pieni nymi odpowiednio Funduszu
Promocji Kultury oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

91)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99,
poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249,
z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z
2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.
844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z
2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398 oraz z 2006 Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.
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Art. 134.
Z dniem wej cia w ycie ustawy nast puje przeniesienie przychodów i wydatków
funduszy celowych, o których mowa w art. 16, odpowiednio do przychodów i
wydatków funduszu celowego o nazwie Fundusz Rozwoju Przywi ziennych Zakładów
Pracy i Pomocy Postpenitencjarnej.
Zobowi zania i nale no ci oraz zgromadzone rodki pieni ne funduszy celowych,
o których mowa w art. 16, ustalone na dzie wej cia w ycie niniejszej ustawy staj si
nale no ciami i zobowi zaniami oraz rodkami pieni nymi Funduszu Rozwoju
Przywi ziennych Zakładów Pracy i Pomocy Postpenitencjarnej.
Art. 135.
Z dniem wej cia w ycie ustawy aktywa trwałe i inne składniki maj tkowe Funduszu
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych przejmuje dysponent Funduszu Pracy
i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.
Z dniem wej cia w ycie ustawy rodki pieni ne, nale no ci i zobowi zania Funduszu
Gwarantowanych
wiadcze
Pracowniczych staj si
rodkami pieni nymi,
nale no ciami oraz zobowi zaniami Funduszu Pracy i Gwarantowanych wiadcze
Pracowniczych.
Z dniem wej cia w ycie ustawy stronami umów zawartych przez Fundusz
Gwarantowanych
wiadcze
Pracowniczych reprezentowany przez Dyrektora
Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych b d przez
kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
staj si odpowiednio minister wła ciwy do spraw pracy albo marszałek województwa.
W post powaniach administracyjnych i s dowych, których stronami s kierownicy
Biur, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszcze pracowniczych w razie niewypłacalno ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158,
poz. 1121) stronami staj si z dniem wej cia w ycie ustawy marszałkowie
województw.
Do spraw wszcz tych i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie ustawy stosuje
si przepisy dotychczasowe.
Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawi Radzie Ministrów rozliczenie rodków
Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych za okres do dnia wej cia
w ycie ustawy.
Z dniem wej cia w ycie ustawy wygasaj akty powołania dyrektora Krajowego Biura
Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych oraz kierowników Biur
Terenowych Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.
Art. 136.
Pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
wykonuj cy do dnia wej cia w ycie ustawy zadania podlegaj ce przej ciu przez
samorz dy województw, staj si pracownikami urz dów marszałkowskich.
Pracownicy Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, staj si
z dniem 1 stycznia 2008 r. pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Pracownicy Biura Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
wykonuj cy do dnia wej cia w ycie ustawy zadania podlegaj ce przej ciu przez
ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, staj si pracownikami
jednostki bud etowej podległej temu ministrowi.
Pracownicy dotychczasowych Oddziałów Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, wykonuj cy do dnia wej cia w ycie ustawy zadania podlegaj ce
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przej ciu przez samorz d województwa, staj si pracownikami Regionalnych
O rodków Polityki Społecznej.
Z dniem wej cia w ycie ustawy, pracownicy zatrudnieni dotychczas w Krajowym
Biurze Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych oraz w Biurach
Terenowych Funduszu Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych, staj si
pracownikami odpowiednio Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej albo wła ciwych
wojewódzkich urz dów pracy.
Z dniem wej cia w ycie ustawy, pracownicy wojewódzkich oddziałów Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuj cy zadania z zakresu remontów,
utrzymania i ochrony dróg, staj si pracownikami urz dów marszałkowskich.
Pracownicy Biura Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
wykonuj cy do dnia wej cia w ycie ustawy, zadania podlegaj ce przej ciu przez
ministra wła ciwego do spraw rodowiska, staj si pracownikami jednostki
bud etowej podległej temu ministrowi.
Pracownicy dotychczasowego Centrum Doradztwa Rolniczego, z dniem wej cia w
ycie ustawy, staj si pracownikami Centrum Doradztwa, utworzonego na podstawie
niniejszej ustawy.
Pracownicy wojewódzkich o rodków doradztwa rolniczego, z dniem wej cia w ycie
ustawy, staj si pracownikami terytorialnie wła ciwych o rodków doradztwa,
utworzonych na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 137.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 1, wygasaj po upływie
.... od dnia przej cia do urz du marszałkowskiego, je li przed upływem tego terminu
nie zostan im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo
w razie nieprzyj cia nowych warunków pracy lub płacy.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 2, wygasaj po upływie
... od dnia przej cia do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, je eli przed
upływem tego terminu nie zostan im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na
dalszy okres albo w razie nieprzyj cia nowych warunków pracy lub płacy.
W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, pracodawca jest zobowi zany zawiadomi
na pi mie pracowników o zmianach jakie maj nast pi w zakresie ich stosunków
pracy.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 3, wygasaj po upływie
............ od dnia przej cia do jednostki bud etowej podległej ministrowi wła ciwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego, je li przez upływem tego terminu nie zostan im
zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie
nieprzyj cia nowych warunków pracy i płacy.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 4, wygasaj po upływie
...... od dnia przej cia do Regionalnych O rodków Polityki Społecznej, je li przed
upływem tego terminu nie zostan im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na
dalszy okres albo w razie nieprzyj cia nowych warunków płacy i pracy.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 5, wygasaj po upływie
...... od dnia przej cia odpowiednio do urz du ministra obsługuj cego ministra
wła ciwego do spraw pracy oraz wojewódzkiego urz du pracy, je li przed upływem
tego terminu nie zostan im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy
okres albo w razie nieprzyj cia nowych warunków płacy i pracy.
Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 6, wygasaj po upływie
.... od dnia przej cia do urz du marszałkowskiego, je li przed upływem tego terminu
nie zostan im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo
w razie nieprzyj cia nowych warunków pracy lub płacy.
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Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 136 ust. 7, wygasaj po upływie
............ od dnia przej cia do jednostki organizacyjnej podległej ministrowi wła ciwemu
do spraw rodowiska, je li przez upływem tego terminu nie zostan im zaproponowane
nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyj cia nowych
warunków pracy i płacy.
Art. 138.
Wcze niejsze rozwi zanie stosunku pracy przez pracodawc mo e nast pi
za wypowiedzeniem.
W przypadku wyga ni cia stosunków pracy, o których mowa w art. 137, lub
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, pracownikom przysługuj wiadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwi zuje si z powodu
likwidacji pracodawcy.
Do pracowników, o których mowa w art. 136 ust. 8 i 9 oraz w art. 137, stosuje si
odpowiednio przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
1998 r., Nr 21, poz. 94, z pó n. zm. 92)).
Art. 139.
Stron stosunków pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie Ubezpiecze
Społecznych działaj cym na podstawie dotychczasowego art. 66 ustawy z dnia
13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11,
poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125), oraz w jednostkach, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 2, staje si Zakład w rozumieniu niniejszej ustawy,
z uwzgl dnieniem ust. 4.
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuj odprawy i inne wiadczenia
pieni ne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwi zywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn przyczyn niedotycz cych pracowników,
z zastrze eniem ust. 4.
Zakład, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r., zawiadamia na pi mie pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o prac o warunkach pracy oraz o skutkach
w zakresie stosunków pracy zwi zanych ze zmian , o której mowa w ust. 1.
W terminie 30 dni od zawiadomienia przewidzianego w ust. 3, pracownik zatrudniony
na podstawie umowy o prac mo e bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym
uprzedzeniem, rozwi za stosunek pracy. Rozwi zanie stosunku pracy w tym trybie
powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wi
z rozwi zaniem
stosunku pracy przez pracodawc z przyczyn niedotycz cych pracowników.
Art. 140.
Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych podmiotów okre lonych w art. 3,
wygasaj odpowiednio z dniem zako czenia likwidacji albo z dniem 31 grudnia
2008 r., je eli odpowiednio przed dniem zako czenia likwidacji albo przed dniem
30 listopada 2008 r. nie zostan im zaproponowane przez organ likwiduj cy, nowe
warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nie przyj cia nowych warunków
pracy lub płacy, zaproponowanych im we wskazanym terminie.

92)

Zmiany tekstu jednolitego 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. , Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, art. 17,
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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i
Nr 221, poz. 1615.
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Pracodawca w terminie ............... jest obowi zany powiadomi na pi mie pracowników
o zmianach, jakie maj nast pi w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4
Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n. zm.93)) stosuje si
odpowiednio.
Wcze niejsze rozwi zanie stosunku pracy przez pracodawc mo e nast pi za
wypowiedzeniem.
Pracownicy likwidowanych podmiotów, o których mowa w art. 3, staj si
pracownikami wła ciwej jednostki bud etowej z dniem zako czenia likwidacji ich
macierzystych jednostek, o ile ich stosunek pracy nie uległ wyga ni ciu, o którym
mowa w ust. 1 albo rozwi zaniu, o którym mowa w ust. 3.
W przypadku wyga ni cia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuj wiadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwi zuje si z powodu
likwidacji zakładu pracy.
Art. 141.
Inwestycje wieloletnie, uj te w wykazie stanowi cym zał cznik do ustawy bud etowej
na rok 2007, których termin zako czenia ustalono po dniu 31 grudnia 2007 r., z dniem
1 stycznia 2008 r. staj si programami wieloletnimi.
Przepisy ust. 1 oraz art. 78, 101 i 103 ustawy, o której mowa w art. 1, maj
zastosowanie po raz pierwszy do projektu ustawy bud etowej na rok 2008.

Art. 142.
Do podatników wymienionych w art. 3 przepisy, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. a, pkt 4
lit. b i pkt 5, stosuje si w brzmieniu obowi zuj cym w dniu 31 grudnia 2007 r.
Art. 143.
Ilekro w odr bnych 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 nale y przez to rozumie odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 144.
Ilekro w przepisach ustaw niezmienianych niniejsz ustaw mówi si o:
1) „kierowniku
Biura
Terenowego
Funduszu
Gwarantowanych
wiadcze
Pracowniczych”, nale y przez to rozumie „marszałka województwa”;
2) „Dyrektorze Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
nale y przez to rozumie „ministra wła ciwego do spraw pracy”;
3) „Funduszu Pracy”, ”Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych”, nale y
przez to rozumie „Fundusz Pracy i Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych”.
1.

Art. 145.
Jednostki sektora finansów publicznych, z wył czeniem jednostek okre lonych w art. 6
pkt 4, ustawy o której mowa art. 1, posiadaj ce w dniu wej cia w ycie niniejszej
ustawy udziały w spółkach, akcje spółek i obligacje wyemitowane przez podmioty inne

93)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane 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. , Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i
Nr 120, poz. 1268, art. 17, 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 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.
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ni Skarb Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego, zbywaj je w ci gu trzech
lat od wej cia w ycie ustawy, o której mowa w art. 1.
Wpływy ze zbycia akcji, udziałów i obligacji stanowi odpowiednio przychody bud etu
pa stwa albo bud etu jednostki samorz du terytorialnego.
Art. 146.
Statuty nadane jednostkom bud etowym na podstawie dotychczasowych przepisów
pozostaj w mocy, z zastrze eniem ust. 2.
Organy, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, dostosuj
statuty jednostek bud etowych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1,
w terminie 6 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.
Jednostkom bud etowym nieposiadaj cym statutów, organy, o których mowa w art. 11
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nadaj statuty w terminie 6 miesi cy od dnia
wej cia w ycie ustawy.
Art. 147.
Programy wieloletnie w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ustanowione przed dniem wej cia w ycie ustawy
wymienionej w art. 2, s realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Programy wieloletnie w rozumieniu art. 117 ustawy, o której mowa w art. 2,
ustanowione przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy s realizowane zgodnie
z dotychczasowymi przepisami.
Przepis art. 101 ust. 1, ustawy o której mowa w art. 1, stosuje si odpowiednio.

Art. 148.
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 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074), rodków przedakcesyjnych i rodków przej ciowych stosuje si
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z pó n. zm.94)), w brzmieniu obowi zuj cym przed dniem wej cia w ycie ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), a w zakresie prefinansowania programów i projektów
współfinansowanych rodkami pochodz cymi z bud etu Unii Europejskiej - tak e akty
wykonawcze wydane na ich podstawie, z wyj tkiem art. 42, art. 43, art. 97 ust. 1 pkt 10,
art. 100 ust. 2, art. 120 ust. 3, 3a i 5, art. 124 pkt 9, art. 133 ust. 1 i 2a, art. 137 ust. 1 pkt 5 i 6,
art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1a, art. 148a, art. 157 ust. 8a i 8b i art. 208 ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 2, które stosuje si w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 8 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249,
poz. 1832).
1.

Art. 149.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 2, zachowuj
moc do czasu wej cia w ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie, w jakim nie pozostaj w sprzeczno ci
z przepisami tej ustawy, nie dłu ej jednak ni do dnia 30 czerwca 2008 r.,
z zastrze eniem ust. 2-3 i art. 148.

94)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz 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.
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projekt z dnia 4 czerwca 2007 r.

2.
3.
4.

1.
2.

3.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ustawy, o której mowa w art. 2,
zachowuj moc w zakresie, w jakim nie pozostaj w sprzeczno ci z przepisami ustawy,
o której mowa w art. 1, nie dłu ej jednak ni do dnia 31 grudnia 2008 r.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, o której mowa w
art. 2, zachowuj moc do 31 grudnia 2012 r.
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarz dzenia i rozporz dzenia
w sprawie emisji skarbowych papierów warto ciowych zachowuj moc i wyemitowane
na ich podstawie obligacje s oferowane i wykupywane na zasadach w nich zawartych.
Art. 150.
Dotacje udzielone przed dniem wej cia w ycie ustawy, o której mowa w art. 1,
podlegaj zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów.
Wszcz te przed dniem wej cia w ycie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy
dotycz ce zwrotu dotacji, rozpatrywane przez naczelnika urz du skarbowego, organy
kontroli skarbowej oraz organy odwoławcze, prowadz w dalszym ci gu te organy a
do zako czenia post powania. Wła ciwo organu odwoławczego okre laj odr bne
przepisy.
W sprawach wznowienia post powania o zwrot dotacji zako czonego decyzj
ostateczn , stwierdzenia niewa no ci oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji,
wła ciwe s organy wła ciwe w takich sprawach po dniu wej cia w ycie ustawy,
o której mowa w art. 1, przy czym wszystkie ju podj te w post powaniu czynno ci
pozostaj w mocy.

Art. 151.
Ustawy tworz ce agencje pa stwowe podlegaj ce, zgodnie z art. 10, przekształceniu w
agencje wykonawcze podlegaj dostosowaniu do zasad okre lonych w ustawie o finansach
publicznych do dnia 31 grudnia 2008 r.
Art. 152.
Minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa dostosuje, w trybie okre lonym w odr bnych
przepisach, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów zmienianych niniejsz
ustaw .
Art. 153.
Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
(Dz. U. Nr 223, poz. 2218).
1.
2.
3.

Art. 154.
Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r., z zastrze eniem ust. 2 i 3.
Przepisy art. 33 pkt 2, art. 34, 44 pkt 1, art. 54, 72, 83 i 86 wchodz w ycie z dniem 1
lipca 2008 r.
Przepisy art. 24, 25, 27, 29, 32, 39 pkt 1, art. 40 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 42 pkt 1 lit. b,
pkt 2 lit. a, pkt 4 lit. b, pkt 5 i 6, art. 46, 47, 58 pkt 1 i 2 i 4, art. 70 pkt 10 lit. b, art. 71
pkt 2, art. 73 pkt 2 lit. b, art. 74, 75, 93 i 94, 104, 105, 112 oraz art. 114, wchodz
w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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