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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  
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(druk nr 742_S) 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r.  O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885, z późn. zm.) 

 

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.] 

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

uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków 

pieniężnych z poprzednich okresów pozostających w dyspozycji instytucji gospodarki 

budżetowej.> 

4. Nowo tworzonej instytucji gospodarki budżetowej może być przyznana jednorazowa 

dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 
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[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.] 

<5. W planie finansowym instytucji gospodarki budżetowej w trakcie roku budżetowego 

mogą być dokonywane zmiany przychodów i kosztów 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.> 

<6. Za zgodą organu wykonującego funkcje organu założycielskiego wydaną w 

porozumieniu z Ministrem Finansów w trakcie roku budżetowego mogą być 

dokonywane zmiany planu finansowego polegające na zwiększeniu kosztów ponad 

planowane przychody, jednak nie więcej niż o środki pieniężne z poprzednich 

okresów pozostające w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej.> 

 

Art. 27. 

1. Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej powołuje i odwołuje organ wykonujący 

funkcje organu założycielskiego. 

2. Do zadań dyrektora instytucji gospodarki budżetowej należy: 

1)  zarządzanie instytucją gospodarki budżetowej; 

2)  reprezentowanie instytucji gospodarki budżetowej na zewnątrz; 

3)  przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego instytucji gospodarki 

budżetowej; 

4)  przygotowanie projektu rocznego planu finansowego; 

[5)  przygotowanie rocznego sprawozdania instytucji gospodarki budżetowej, w tym 

bilansu, rachunku zysków i strat.] 

<5) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego instytucji gospodarki 

budżetowej;> 

<6) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji gospodarki 

budżetowej, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).> 

3. Projekt rocznego planu finansowego jest przekazywany organowi wykonującemu funkcje 

organu założycielskiego, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac 

nad projektem ustawy budżetowej. 

 

Art. 28. 

1. Instytucja gospodarki budżetowej samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się zasadą 

efektywności jego wykorzystania. 

2. Na mienie instytucji gospodarki budżetowej mogą składać się: 

1) przeniesione na własność nieruchomości; 

2) mienie stanowiące wyposażenie przekazane przez organ wykonujący funkcje organu 

założycielskiego w formie użyczenia; 
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3) mienie nabyte z własnych środków. 

3. Instytucja gospodarki budżetowej w celu zaciągnięcia zobowiązania przewyższającego 

30% rocznych przychodów jest obowiązana uzyskać zgodę organu wykonującego funkcje 

organu założycielskiego. 

4. Instytucja gospodarki budżetowej może zbywać środki trwałe. Zbycie (najem, dzierżawa, 

użyczenie) aktywów może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez organ 

wykonujący funkcje organu założycielskiego, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce 

nieruchomościami. 

5. Wartość majątku instytucji gospodarki budżetowej odzwierciedla fundusz instytucji 

gospodarki budżetowej. 

6. Fundusz instytucji gospodarki budżetowej zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian 

wartości majątku będących skutkiem: 

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów; 

[2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych;] 

3) łączenia i podziału instytucji gospodarki budżetowej na podstawie bilansów zamknięcia 

dzielonych lub łączonych jednostek. 

[7. Fundusz instytucji gospodarki budżetowej zwiększa się o: 

1) zysk pozostający w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej; 

2) środki z innych źródeł.] 

<8. Instytucja gospodarki budżetowej tworzy fundusz zapasowy z zysku netto, 

z przeznaczeniem na: 

1) finansowanie inwestycji; 

2) pokrycie straty netto.> 

 

 


