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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 720) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa w wyniku 

wykorzystania aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz środków 

pieniężnych złożonych do depozytu sądowego. 

W obecnym stanie prawnym obowiązek lokowania wolnych środków w formie 

depozytu Ministra Finansów spoczywa na agencjach wykonawczych, Narodowym Funduszu 

Zdrowia oraz niektórych państwowych osobach prawnych (nieco odmienna jest sytuacja 

funduszy celowych, które oddają wolne środki w zarząd).  Niniejsza ustawa rozszerza ten 

obowiązek na instytucje gospodarki budżetowej, Polska Akademię Nauk oraz samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, 

centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, państwowe 

instytucje kultury oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Ponadto ustawa zakłada wykorzystanie środków pieniężnych składanych do depozytu 

sądowego. W dotychczasowym stanie prawnym środki te były gromadzone na rachunkach 

depozytowych sądu a wyniku niniejszej nowelizacji będą gromadzone na rachunku 

depozytowym Ministra Finansów. 

Obsługę bankową rachunków będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Środki na rachunkach będą oprocentowane a BGK zapewni dzienne naliczanie odsetek i ich 

okresową kapitalizację. 
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Podobne rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych, 

przewidziano dla jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe 

instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne będą składały swoje wolne środki 

pieniężne w depozyt jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawa dokonuje niezbędnych zmian w Kodeksie postepowania cywilnego, Prawie o 

ustroju sądów powszechnych, Prawie upadłościowym i naprawczym oraz w ustawie o 

działalności leczniczej.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

W wyniku procesu legislacyjnego dokonano szeregu poprawek o charakterze 

porządkującym oraz uzupełniono ustawę o nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe i 

naprawcze. 

Poprawki, których celem było skreślenie zmiany umożliwiającej Ministrowi Finansów 

korzystanie ze środków zgromadzonych w depozycie sądowym nie uzyskały akceptacji 

Sejmu. 

   

III. Uwagi  

 

Ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym. 
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