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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 września 2014 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 720) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm) 

 

Art. 5. 

1. Środkami publicznymi są: 

1)   dochody publiczne; 

2)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA); 

3)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż 

wymienione w pkt 2; 

4)   przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: 

a)  ze sprzedaży papierów wartościowych, 

b)  z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu 

terytorialnego, 

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

d)  z otrzymanych pożyczek i kredytów, 

e)  z innych operacji finansowych; 

5)   przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. 

<1a. Do przychodów budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e, zalicza się 

także środki przekazane z rachunków depozytowych Ministra Finansów, o których 

mowa w art. 83a, na inne rachunki Ministra Finansów.> 

2. Dochodami publicznymi są: 

1)   daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne 

świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek 

sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 

2)   inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub 

umów międzynarodowych; 
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3)   wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów 

publicznych; 

4)   dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w 

szczególności: 

a)  wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, 

b)  odsetki od środków na rachunkach bankowych, 

c)  odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, 

d)  dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; 

5)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów 

publicznych; 

6)   odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; 

7)   kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

8)   dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w 

rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b. 

3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się: 

1)   środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego 

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

2)   niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o 

których mowa w pkt 5 lit. c i d: 

a)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego , 

b)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , 

c)  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 

3)   środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki 

Przejściowe; 

4)   środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej: 

a)  Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", 

b)  Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w: 

–  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 

1), 

–  art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 

c)  Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

5)   środki przeznaczone na realizację: 

a)  programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 

b)  programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w 

sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. 

UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa, 
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c)  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, 

d)  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009; 

5a)   środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

5b)  środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5c)  środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 

913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. 

Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.); 

6)   inne środki. 

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być 

wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów 

tych środków. 

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie, oraz tryb i termin, w którym 

środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, 

przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków. 

 

Art. 9. 

Sektor finansów publicznych tworzą: 

1)   organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

2)   jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   samorządowe zakłady budżetowe; 

5)   agencje wykonawcze; 

6)   instytucje gospodarki budżetowej; 

7)   państwowe fundusze celowe; 

8)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

9)   Narodowy Fundusz Zdrowia; 

10)  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

11)  uczelnie publiczne; 

12)  Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

[13)  państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;] 

<13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;> 

14)  inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 

badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 
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Art. 24. 

1. Instytucja gospodarki budżetowej może otrzymywać dotacje z budżetu państwa na 

realizację zadań publicznych, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 

<1a. Instytucja gospodarki budżetowej może uzyskiwać przychody z odsetek od wolnych 

środków przekazanych w depozyt, o którym mowa w art. 48 ust. 2.> 

2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji gospodarki budżetowej jest roczny plan 

finansowy, obejmujący: 

1)   przychody z prowadzonej działalności; 

2)   dotacje z budżetu państwa; 

3)   zestawienie kosztów: 

a)  funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej, 

b)  realizacji wyodrębnionych zadań 

- z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, płatności 

odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz zakupu towarów i 

usług; 

4)   środki na wydatki majątkowe; 

5)   wynik finansowy; 

6)   stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku; 

7)   stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. 

3. Koszty instytucji gospodarki budżetowej mogą być ponoszone tylko w ramach posiadanych 

środków finansowych obejmujących uzyskane przychody oraz środki z poprzedniego 

okresu. 

4. Nowo tworzonej instytucji gospodarki budżetowej może być przyznana jednorazowa 

dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 

5. W planie finansowym instytucji gospodarki budżetowej mogą być dokonywane zmiany 

przychodów i kosztów w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu zgody organu 

wykonującego funkcje organu założycielskiego, z tym że nie mogą one spowodować 

zwiększenia dotacji z budżetu państwa i pogorszenia planowanego wyniku finansowego. O 

dokonanych zmianach należy niezwłocznie powiadomić Ministra Finansów. 

 

Art. 48. 

1. [Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 6, 8 i 10-13, oraz 

samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, mogą dokonywać lokat 

wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:] 

<Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 8 i 11, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym 

jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz 

samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać 

lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:> 

1)   w skarbowych papierach wartościowych; 

2)   w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
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3)   na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   w formie depozytu u Ministra Finansów. 

<1a. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury 

oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać 

lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, 

także w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego.> 

[2. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9, oraz 

państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, dokonują lokat wolnych 

środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, w formie depozytu u 

Ministra Finansów.] 

<2. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6, 9 i 12, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym 

jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia 

medyczna, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne, o których mowa 

w art. 9 pkt 14, oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

dokonują lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z 

budżetu, w formie depozytu u Ministra Finansów.> 

3. Obowiązek określony w ust. 2 obejmuje wolne środki jednostki sektora finansów 

publicznych znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym dniu 

na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. 

[4. Wolne środki, o których mowa w ust. 3, nie obejmują środków w walutach obcych. Środki 

te jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 i 9, oraz 

państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, mogą lokować w sposób, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3.] 

<4. Wolne środki, o których mowa w ust. 3, nie obejmują środków w walutach obcych. 

Środki te mogą być lokowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.> 

5. Wolne środki agencji płatniczych będące środkami, o których mowa w art. 208 ust. 2, oraz 

środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem 

tych środków nie są objęte obowiązkiem lokowania w formie depozytu u Ministra 

Finansów. Środki te mogą być lokowane w sposób określony w ust. 1. 

 

Art. 52. 

1. Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego i planach 

finansowych jednostek budżetowych: 

1)   dochody oraz przychody - stanowią prognozy ich wielkości; 

2)   wydatki oraz łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit. 

[1a. Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra 

Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym nie 

stosuje się ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.] 
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<1a. Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez 

Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku 

budżetowym oraz do operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami 

Ministra Finansów nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.> 

<1b. Do rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w tym samym roku budżetowym w związku z 

przyjmowaniem depozytów, o których mowa w art. 48 ust. 1a, nie stosuje się przepisu 

ust. 1 pkt 2 w zakresie limitu rozchodów.> 

2. Ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych: 

1)   przychody - stanowią prognozy ich wielkości; 

2)   koszty - mogą ulec zwiększeniu, jeżeli: 

a)  zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych, 

b)  zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia 

planowanego stanu zobowiązań. 

3. Zmiany w zakresie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 2, wymagają dokonania 

zmian w rocznym planie finansowym. 

 

<Art. 83a. 

1. Minister Finansów otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunki bankowe w 

złotych lub walutach obcych, na których są przechowywane pieniądze przyjęte do 

depozytu sądowego lub składane na tych rachunkach na podstawie odrębnych 

przepisów (rachunki depozytowe Ministra Finansów).  

2. Minister Finansów jest upoważniony do czasowego zarządzania, w celu sfinansowania 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem 

Skarbu Państwa, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach 

depozytowych Ministra Finansów z obowiązkiem ich zwrotu na każde żądanie wraz 

z należnymi odsetkami. 

3. Środki złożone na rachunkach depozytowych Ministra Finansów są oprocentowane w 

wysokości: 

1) stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego – w przypadku środków 

zgromadzonych w złotych; 

2) oprocentowania wkładów wypłacanych w danej walucie na każde żądanie przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego – w przypadku środków zgromadzonych w 

walutach obcych. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadząc rachunki depozytowe Ministra 

Finansów, zapewnia w szczególności: 

1) ewidencję analityczną środków dla poszczególnych depozytów (mikrorachunki) 

w ramach każdego rachunku depozytowego Ministra Finansów; 

2) dzienne naliczanie odsetek oraz okresową kapitalizację odsetek należnych z tytułu 

środków zgromadzonych na każdym mikrorachunku; 

3) możliwość wymiany informacji z centralnym systemem informatycznym 

zapewniającym obsługę gospodarki finansowej sądów w zakresie stanu każdego 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

mikrorachunku (kapitału i odsetek), wpłat na każdy mikrorachunek i wypłat z 

każdego mikrorachunku.> 

<Art. 91a. 

1. W celu sfinansowania środków niezbędnych na pokrycie deficytu lub rozchodów 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego 

może przyjmować w depozyt wolne środki od samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób 

prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Przyjmowanie wolnych środków w depozyt następuje na podstawie uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyrażającej zgodę na 

przyjmowanie w depozyt wolnych środków, podjętej na wniosek zarządu, oraz 

umowy. Uchwała może ponadto określać: 

1) warunki przyjmowania wolnych środków w depozyt przez jednostkę samorządu 

terytorialnego;  

2) wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt 

przez jednostkę samorządu terytorialnego.> 

 

Art. 196. 

1. Dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych są prowadzone 

następujące rachunki bankowe: 

1)   centralny rachunek bieżący budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dochodów 

i wydatków budżetu państwa oraz rachunków środków do sfinansowania 

pożyczkowych potrzeb budżetu państwa; 

2)   rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków 

dochodów i wydatków; 

3)   rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, dla gromadzenia 

dochodów budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dla niektórych rodzajów 

dochodów; 

4)   rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, o ile odrębne ustawy nie stanowią 

inaczej; 

5)   rachunki pomocnicze; 

6)   rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Obsługę bankową budżetu państwa w zakresie rachunków bankowych wymienionych w 

ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8, 

prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem ust. 

3, 6 i 7. 

2a. Obsługę bankową rachunków budżetu środków europejskich prowadzi Narodowy Bank 

Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego. 

3. Wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

oraz rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzonych dla państwowych funduszy 
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celowych zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokonuje Minister Finansów, uwzględniając 

niezbędne warunki techniczne i organizacyjne, które powinny być spełnione przez ten 

podmiot, jak również wpływ na stan finansów publicznych w związku z podjęciem i 

prowadzeniem obsługi tych rachunków. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może podjąć obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-3, nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro. 

[5. Obsługę bankową rachunków państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 

pkt 7, agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 

14, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.] 

<5. Obsługę bankową rachunków jednostek sektora finansów publicznych, o których 

mowa w art. 9 pkt 5–7, 9 i 12, samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ 

administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, państwowych instytucji 

kultury, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej prowadzi Bank Gospodarstwa 

Krajowego.> 

6. Minister Finansów może dokonać wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków 

bankowych, wymienionych w ust. 1 pkt 5, dla niektórych rodzajów rachunków 

pomocniczych. 

7. Obsługę rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 pkt 5 na potrzeby finansowania 

związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej użytych lub przebywających poza granicami państwa może 

prowadzić bank inny niż Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

[Art. 199a. 

W ramach obsługi bankowej rachunków agencji wykonawczych, państwowych osób 

prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia 

Ministrowi Finansów i Najwyższej Izbie Kontroli informacje o stanach środków na 

poszczególnych rachunkach.] 

<Art. 199a. 

W ramach obsługi bankowej rachunków jednostek sektora finansów publicznych, o 

których mowa w art. 9 pkt 5–7, 9 i 12, samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ 

administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, państwowych instytucji 

kultury, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, oraz 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Bank Gospodarstwa 

Krajowego udostępnia Ministrowi Finansów i Najwyższej Izbie Kontroli informacje 

o stanach środków na poszczególnych rachunkach.> 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

Art. 492. 

§ 1. [Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania 

mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami 

stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do 

zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do 

zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.] 

<Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której 

złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym 

Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia.> 

§ 2. Powód wnosząc o dokonanie zabezpieczenia jest obowiązany wskazać sposób 

zabezpieczenia. Sąd na wniosek pozwanego może ograniczyć zabezpieczenie według 

swego uznania. Przepis art. 742 oraz przepisy o ograniczeniu zabezpieczenia przeciwko 

Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się 

natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie 

wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. 

Przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje 

się odpowiednio. 

 

Uwaga: użyte w art. 582
1 

w § 2 w pkt 2, w art. 742 w § 1 i 4, w art. 751 w § 4, w art. 752 w 

§ 1, w art. 808 w § 2, w art. 852 w § 1 i 2, w art. 862 w § 1, w art. 910 w § 1 w pkt 

2, w art. 911
8
 w § 1 w pkt 2, w art. 941, w art. 967, w art. 1024 w § 1 w pkt 4, w art. 

1029 w § 1, w art. 1030, w art. 1031, w art. 1032 w § 1, w art. 1033 w § 1, w art. 

1034, w art. 1035, w art. 1036 w § 2, w art. 1038 w § 1, w art. 1040 oraz w art. 

1123 w § 3 w różnych przypadkach wyrazy [rachunek depozytowy sądu] zastępuje 

się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami rachunek depozytowy Ministra 

Finansów>; 

 

Art. 693
2
. 

§ 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po 

uzyskaniu zezwolenia sądu. 

§ 2. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może 

być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik 

powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na 

złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa 

się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. 

<§ 3. Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze, złożenie do depozytu sądowego 

następuje przez wpłatę na rachunek depozytowy Ministra Finansów.> 
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Art. 693
6
. 

[§ 1. Pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe i inne 

dokumenty oraz przedmioty, które mają być przyjęte do depozytu sądowego na podstawie 

przepisów szczególnych, przechowuje się w sądzie lub w banku. Inne przedmioty 

przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez sąd.] 

<§ 1. Przyjmowane do depozytu sądowego: 

1) pieniądze – przechowuje się na rachunku depozytowym Ministra Finansów; 

2) kosztowności, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe i inne 

dokumenty oraz przedmioty, które mają być przyjęte do depozytu sądowego na 

podstawie przepisów szczególnych – przechowuje się w sądzie lub w banku; 

3) inne przedmioty – przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez sąd.> 

§ 2. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest książeczka oszczędnościowa, a przechowanie nie 

następuje u jej wystawcy, o przyjęciu książeczki oszczędnościowej do depozytu sąd 

zawiadomi tego wystawcę. 

 

Art. 693
9
. 

§ 1. Jeżeli przedmiotem świadczenia, które ma być złożone do depozytu sądowego, jest rzecz 

ruchoma ulegająca łatwemu zepsuciu, jak również rzecz ruchoma, której 

przechowywanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do 

jej wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej 

wartości, sąd na wniosek dłużnika zarządzi postanowieniem sprzedaż rzeczy według 

przepisów o egzekucji z ruchomości. 

[§ 2. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę komornik składa do depozytu sądowego.] 

<§ 2. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę komornik składa na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów.> 

 

Art. 736. 

§ 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym 

dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1)   wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także 

wskazanie sumy zabezpieczenia; 

2)   uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. 

§ 2. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, 

należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. 

§ 3. Wskazana w § 1 suma zabezpieczenia nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia 

liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 

oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta może obejmować także 

przewidywane koszty postępowania. 

[§ 4. Jeżeli w ramach zabezpieczenia obowiązany składa sumę zabezpieczenia, sumę tę 

umieszcza się na rachunku depozytowym sądu, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. Przepis art. 752 stosuje się odpowiednio.] 
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<§ 4. Jeżeli w ramach zabezpieczenia obowiązany składa sumę zabezpieczenia, sumę tę 

umieszcza na rachunku depozytowym Ministra Finansów, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej.> 

 

Art. 742. 

§ 1. Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego 

postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna 

zabezpieczenia. Jeżeli obowiązany złoży na rachunek depozytowy sądu sumę 

zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, 

zabezpieczenie upada. Przepis art. 754
1
 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść 

tylko po przeprowadzeniu rozprawy. 

§ 3. Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o 

udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia. 

§ 4. Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje się, gdy uchylenie postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia nastąpiło na skutek złożenia przez obowiązanego na rachunek 

depozytowy sądu sumy wystarczającej do zabezpieczenia. 

[§ 5. Do sumy złożonej przez obowiązanego na rachunek depozytowy sądu przepis art. 752 

stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 752. 

§ 1. Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór uprawnionemu. Zajęte pieniądze 

składa się na rachunek depozytowy sądu, a zajęte papiery wartościowe sąd składa w 

banku. 

[§ 2. Sumę złożoną na rachunek depozytowy sąd umieszcza na wydzielonym, oprocentowanym 

rachunku bankowym w wysokości oprocentowania udzielonego przez bank dla wkładów 

wypłacanych na każde żądanie. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zabezpieczenie 

może trwać dłużej niż trzy miesiące, na wniosek obowiązanego, należy umieścić złożone 

do depozytu sumy w banku wskazanym przez obowiązanego na rachunku bankowym 

oprocentowanym jak dla lokat terminowych. 

§ 3. W sprawach, w których zabezpieczenie może być udzielone z urzędu, orzeczenia, o 

których mowa w § 2, sąd wydaje z urzędu.] 

 

Art. 752
1
. 

[§ 1. W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajęcie praw z instrumentów finansowych 

zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku w rozumieniu 

przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązany w terminie trzech miesięcy 

od dnia zajęcia może zlecić ich sprzedaż. Sumę uzyskaną ze sprzedaży umieszcza się na 

rachunku depozytowym sądu. Obowiązany może także zlecić, by znajdujące się na 

rachunku sumy pieniężne zostały wpłacone na rachunek depozytowy sądu. Przepis art. 

752 stosuje się odpowiednio.] 
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<§ 1. W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajęcie praw z instrumentów finansowych 

zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku 

w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi obowiązany w 

terminie trzech miesięcy od dnia zajęcia może zlecić ich sprzedaż. Sumę uzyskaną ze 

sprzedaży umieszcza się na rachunku depozytowym Ministra Finansów. 

Obowiązany może także zlecić, by znajdujące się na rachunku sumy pieniężne 

zostały wpłacone na rachunek depozytowy Ministra Finansów.> 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94). 

 

Art. 752
2
. 

§ 1. W razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela 

gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego złożony w terminie tygodniowym 

od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie kwoty można 

pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia 

i innymi ustawowymi ciężarami, a także na bieżące koszty prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

§ 2. Udzielając zabezpieczenia, sąd może określić korzystanie z zajętego rachunku 

bankowego w inny sposób. 

[§ 3. Zajęcie rachunku bankowego nie pozbawia obowiązanego prawa do polecenia 

przekazania zajętych kwot na rachunek depozytowy sądu w celu wpłacenia sumy 

zabezpieczenia. Przepis art. 752 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 3. Zajęcie rachunku bankowego nie pozbawia obowiązanego prawa do polecenia 

przekazania zajętych kwot na rachunek depozytowy Ministra Finansów w celu 

wpłacenia sumy zabezpieczenia.> 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio, gdy w ramach zabezpieczenia zajęto inne 

wierzytelności i prawa majątkowe. 

 

Art. 807. 

[§ 1. Zabezpieczenie w wypadkach w części niniejszej przewidzianych powinno być złożone w 

gotówce do rąk komornika lub wpłacone na wskazany przez niego rachunek bankowy 

albo złożone w książeczkach oszczędnościowych lub w papierach wartościowych. Art. 

752 § 2 stosuje się odpowiednio. O wydaniu zabezpieczenia sąd rozstrzyga po 

wysłuchaniu osób zainteresowanych. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.] 

<§ 1. Zabezpieczenie w wypadkach w części niniejszej przewidzianych powinno być 

złożone w gotówce do rąk komornika lub wpłacone na rachunek depozytowy 

Ministra Finansów albo złożone w książeczkach oszczędnościowych lub w papierach 

wartościowych. O wydaniu zabezpieczenia sąd rozstrzyga po wysłuchaniu osób 

zainteresowanych. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.> 

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zabezpieczenia w 
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papierach wartościowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo papierów wartościowych i 

sprawność postępowania egzekucyjnego. 

 

Art. 808. 

[§ 1. Jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym kwota pieniężna nie podlega 

natychmiastowemu wydaniu, powinna być złożona na rachunek depozytowy sądu. 

Przepisy art. 752 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 1. Jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym kwota pieniężna nie podlega 

natychmiastowemu wydaniu, powinna być złożona na rachunek depozytowy 

Ministra Finansów.> 

§ 2. Odsetki od sum złożonych na rachunek depozytowy sądu tytułem nabycia przedmiotu 

egzekucji wchodzą w skład sumy uzyskanej w egzekucji. Odsetki należne za okres od 

dnia sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej w egzekucji do dnia wykonania planu 

zwraca się osobie uprawnionej. 

 

Art. 883. 

§ 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. 

§ 2. [Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w 

przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego 

sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym 

umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.] <Jednakże dłużnik może żądać 

umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści 

wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z 

równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy.> Komornik 

skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem 

świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję. 

 

Art. 896. 

§ 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia 

komornik: 

1)   zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani 

rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 

[2)   wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał 

dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.] 

<2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał 

dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra 

Finansów.> 

§ 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby w ciągu 

tygodnia złożył oświadczenie: 

1)   czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też 

odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny; 
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2)   czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed 

jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o 

jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych 

wierzycieli. 

 

Art. 1064
11

. 

§ 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarządca może sprzedać nieruchomości, 

ruchomości lub prawa wchodzące w skład zarządzanego przedsiębiorstwa lub 

gospodarstwa rolnego w części przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz oddać je w 

najem lub dzierżawę wyłącznie za zgodą sądu. W razie zarządzenia sprzedaży sąd określa 

warunki sprzedaży. Do wyceny sprzedawanych składników majątkowych sąd może 

powołać biegłego. Przepis ten stosuje się również do rozwiązania umowy najmu lub 

dzierżawy oraz do obciążenia zarządzanego majątku hipoteką, zastawem, zastawem 

rejestrowym oraz przewłaszczeniem. 

§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie czynności, o których mowa w § 1, stronom, 

zarządcy oraz osobom, których praw czynność dotyczy lub miała dotyczyć, przysługuje 

zażalenie. 

[§ 3. Nadwyżkę dochodów, po pokryciu wydatków wskazanych w art. 940, zarządca wypłaca 

wierzycielowi. W razie wielości wierzycieli wypłata następuje z zachowaniem 

stosowanych odpowiednio przepisów ogólnych o podziale sumy uzyskanej z egzekucji 

oraz przepisów o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Kwoty 

niewypłacone zarządca umieszcza na rachunku depozytowym sądu, do którego przepisy 

art. 752 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 3. Nadwyżkę dochodów, po pokryciu wydatków wskazanych w art. 940, zarządca 

wypłaca wierzycielowi. W razie wielości wierzycieli wypłata następuje 

z zachowaniem stosowanych odpowiednio przepisów ogólnych o podziale sumy 

uzyskanej z egzekucji oraz przepisów o podziale sumy uzyskanej z egzekucji 

z nieruchomości. Kwoty niewypłacone zarządca umieszcza na rachunku 

depozytowym Ministra Finansów.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)  

 

Art. 31a. 

§ 1. Dyrektor sądu: 

1)   kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1; 

2)   wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi 

jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, 
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gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych 

obszarach; 

3)   jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz 

reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, 

referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów; 

4)   określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych 

stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, 

referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu; 

5)   reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu[.] <;> 

<6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w 

art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z 

zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.> 

§ 2. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądów 

działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań, na podstawie 

sprawozdań z działalności sądów okręgowych lub rejonowych, sporządzonych przez 

dyrektorów tych sądów, w zakresie powierzonych im zadań. 

§ 3. W terminie do końca kwietnia każdego roku dyrektor sądu apelacyjnego, za 

pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia 

ogólnego sędziów apelacji, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok 

poprzedni. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1112, z późn. zm.) 

 

[Art. 227. 

Sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości oraz sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i praw 

obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk składa na 

oprocentowany rachunek bankowy lub na sądowy rachunek depozytowy.] 

 

<Art. 227. 

Sumy pieniężne wchodzące do masy upadłości oraz sumy uzyskane ze zbycia rzeczy i 

praw obciążonych rzeczowo, jeżeli nie podlegają natychmiastowemu wydaniu, syndyk 

składa do depozytu sądowego.> 
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USTAWA ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 

2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  

 

Art. 55. 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe: 

1)   z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 

2)   z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje 

prowadzenie takiej działalności; 

<2a) z odsetek od lokat;> 

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 

4)   na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117; 

5)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 

6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2. 

2. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z 

późn. zm.). 

 

 

 

 

 


