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Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowna Pani Marszałek 

 załączeniu przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 Regulaminu 

 projekty aktów wykonawczych  
do przesłanego w dniu 8 lutego 2012 r. 
rządowego projektu ustawy o likwidacji 
delegatur terenowych ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)  

z dnia                                      

 

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej  

Funduszu Skarbu Państwa 

 

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  

i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej 

Funduszu Skarbu Państwa, zwanego dalej „Funduszem”, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, sposób postępowania 

w zakresie uzupełniania środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub 

postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu 

Państwa oraz sposób postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji zadań, 

o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U...). 

 

§ 2. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej „dysponentem Funduszu”. 

 

§ 3. 1.  Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje: 
                                                           
1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. 
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, 
poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. 
Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 171 oraz 
z 2012 r. poz. ... 
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1) przychody i koszty Funduszu; 

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i na koniec roku budżetowego. 

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy 

budżetowej.  

3. Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 

zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. 

 

§ 4. 1. Środki, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o komercjalizacji 

i  prywatyzacji, przekazywane są przez wojewodę na rachunek Funduszu Skarbu Państwa 

w  terminie 10 dni od zakończeniu każdego miesiąca, wraz ze wskazaniem właściwych 

paragrafów klasyfikacji budżetowej.  

2. Niedozwolone jest dokonywanie przez wojewodę potrąceń z powyższych środków na 

pokrycie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996  r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

 

§ 5.  Koszty ujęte w planie mogą być pokrywane w granicach kwot określonych w tym 

planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych 

obejmujących bieżące przychody i środki finansowe pozostałe z okresów poprzednich. 

 

§ 6. 1. Dysponent Funduszu może podjąć decyzję o dofinansowaniu procesu 

likwidacyjnego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa po 

rozpatrzeniu wniosku likwidatora tego podmiotu, który uzyskał pozytywną opinię organu 

założycielskiego lub organu nadzoru, sporządzonego zgodnie z wzorem wniosku 

o uzupełnienie brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego 

przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

  

§ 7. 1. Dysponent Funduszu może podjąć decyzję o dofinansowaniu postępowania 

upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa po 

rozpatrzeniu wniosku syndyka masy upadłości tego podmiotu, który uzyskał pozytywną opinię 

sędziego komisarza, sporządzonego zgodnie z wzorem wniosku o uzupełnienie brakujących 
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środków finansowych na pokrycie kosztów procesu postępowania upadłościowego 

przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 8. 1. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie procesu likwidacji lub 

postępowania upadłościowego następuje po zawarciu, odpowiednio, z likwidatorem lub 

syndykiem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów procesu likwidacyjnego 

albo postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu 

Państwa. Rozliczenie środków dokonywane jest przez Dysponenta Funduszu na podstawie 

sprawozdania.  

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

 

§ 9. W terminach określonych przez dysponenta Funduszu wojewodowie przygotowują 

dane dotyczące następnego roku budżetowego w zakresie kosztów gospodarowania mieniem, 

o  którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia. 

 

§ 10. 1. Wojewodowie mogą wydatkować środki Funduszu do wysokości przyznanych 

przez dysponenta Funduszu limitów na dany rok budżetowy w danym paragrafie klasyfikacji 

budżetowej. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany wysokości limitu w danym paragrafie 

w  danym roku budżetowym wojewodowie występują do dysponenta Funduszu o dokonanie 

zmiany limitu kosztów wraz z uzasadnieniem. 

3. Dysponent Funduszu po weryfikacji możliwości dokonania zmian w zakresie 

zgodności z planem finansowym Funduszu i uzyskaniu stosownych zgód potwierdza zmianę 

wysokości limitów. 
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§ 11. 1. Wojewodowie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca przesyłają do dysponenta 

Funduszu zgłoszenia zapotrzebowań na środki finansowe na następny miesiąc na druku 

stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.  

2. W przypadku powstania zobowiązania po terminie, o którym mowa w ust. 1 

wojewodowie występują niezwłocznie do dysponenta Funduszu o dodatkowe środki w celu 

terminowego uregulowania zobowiązań. 

 

§ 12. Dysponent Funduszu dokonuje przekazania środków na pokrycie kosztów 

gospodarowania mieniem na wyodrębnione rachunki bankowe wojewodów w terminie do 5 dnia 

roboczego każdego miesiąca. 

 

§ 13. Wojewodowie dokonują płatności wynikających z zaciągniętych zobowiązań 

w  ramach posiadanych środków, do wysokości przyznanych limitów dla poszczególnych 

paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

 

§ 14. 1. Wojewodowie dokonują rozliczenia środków otrzymanych na gospodarowanie 

mieniem na każdy miesiąc w terminie 10 dni od jego zakończenia. 

2. Rozliczenie środków, o którym mowa w ust. 1, sporządzane jest na druku stanowiącym 

załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

 

§ 15. Płatności zobowiązań wojewodów, których termin uregulowania przypada w okresie 

od 29 do 31 grudnia, należy dokonać w terminie do 28 grudnia każdego roku. 

 

§ 16. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki finansowe wojewodowie są 

zobowiązani zwrócić na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 28 grudnia każdego roku. 
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§ 17. Wolne środki Funduszu przekazywane są w zarządzanie Ministrowi Finansów 

zgodnie z art. 78d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz.  1240, z późn. zm.3)). 
 

 

§ 18. 1. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta 

Funduszu. 

2. Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta 

Funduszu. 

 

§ 19. Wojewodowie prowadzą obsługę finansowo-księgową zadań wymienionych 

w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa. 

 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r.4) 

 

 

 

MINISTER SKARBU PAŃSTWA 

 

w porozumieniu: 

MINISTER FINANSÓW 
 

                                                           
3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 118, poz. 801), 
które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 8 ustawy z dnia ... 
o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw (poz. ...). 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Skarbu Państwa  
z dnia ..., (poz. ...) 

           
Załącznik nr 1 

WZÓR      
   ..................., dnia ................................. 

 
 
 
 

WNIOSEK 
O UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH ŚRODKÓW  FINANSOWYCH NA POKRYCIE 

KOSZTÓW PROCESU LIKWIDACYJNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO/SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU 

PAŃSTWA* 
 
 
 
1. Firma podmiotu: .......................................................................................................................... 
 
 
2. NIP:  ............................................................................................................................................ 
 
 
3. REGON: ..................................................................................................................................... 
 
 
4. Wnioskodawca:........................................................ ..................................................................... 

/imię i nazwisko/firma/nazwa/  
 

    ........................................................................................................................................................ 
/adres zamieszkania/siedziba/ 

    ........................................................................................................................................................ 
/telefon kontaktowy, faks/ 

 
5. Podstawa prawna likwidacji podmiotu:  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
6. Data rozpoczęcia procesu likwidacji: .......................................................................................... 
 
        (dzień    miesiąc    rok) 
7. Koszty procesu likwidacji i źródła ich sfinansowania na dzień złożenia wniosku  
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Źródła pokrycia 
brakujących środków w 
poszczególnych latach 

 
Koszty 

likwidacji 
ogółem według 
harmonogramu 

 
Przychody 

ogółem według 
harmonogramu 

Kwota 
wydatkowana 

dotychczas 
przez 

likwidatora 

 
Zaktualizow
ane koszty 

ogółem 

 
Kwota 

zapotrzebo
wania 

ogółem 
Środki 

podmiotu 
Fundusz 
Skarbu 
Państwa 

Przewidywane 
wpływy na 

Fundusz Skarbu 
Państwa po 
zakończeniu 
likwidacji 

        
        
        

 
 
 
8. Przewidywany termin zakończenia procesu likwidacji: ................................................................ 
                     (miesiąc, rok) 
 
9. Kwota dofinansowania z Funduszu Skarbu Państwa wnioskowana przez likwidatora w 

złotych:.............................................................................................................................................  
   słownie:............................................................................................................................................ 
 
  10. Przyznaną kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący rachunek bankowy: 

 

Nazwa posiadacza rachunku bankowego:........................................................................................ 

Nazwa banku:  ................................................................................................................................. 

Numer rachunku: ............................................................................................................................. 
 
 
11. Preliminarz kosztów procesu likwidacyjnego podmiotu obejmujący dofinansowanie z 

Funduszu Skarbu Państwa  
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota Termin realizacji 
(miesiąc/rok) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Ogółem   
 
 
 
12. Harmonogram wykorzystania środków z Funduszu Skarbu Państwa 
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Rok  
Wyszczególnienie w zł 

 
Rok ........ 

 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
Ogółem 

 
      

 
Rok........ 

 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
Ogółem 

 
      

 
Oświadczam, że koszty o których mowa w punkcie 11 nie stanowią zobowiązań likwidowanego 
podmiotu.  
Zobowiązuję się do każdorazowego rozliczania otrzymanych kwot środków pochodzących  
z Funduszu Skarbu Państwa notą księgową oraz do udokumentowania poniesionych kosztów 
kopią dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione 
wydatki. 
 
 
      ___________________________________ 
Data ...........................                         Podpis likwidatora 
 
Załączniki do wniosku: 
 
1. Opinia organu założycielskiego lub organu nadzorującego do wniosku likwidatora. 
2. Bilans otwarcia likwidacji (w przypadku likwidacji trwającej dłużej niż 1 rok - ostatni bilans). 
3. Opis przebiegu likwidacji. 
4. Wykaz rzeczowych składników majątkowych likwidowanego podmiotu wraz z aktualną 

wyceną, jeżeli została wykonana do dnia złożenia wniosku. 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
          
 
 

WZÓR 
 

        ..................., dnia ................................. 
 
 

WNIOSEK 
O UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POKRYCIE 

KOSZTÓW POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO/SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU 

PAŃSTWA* 
 
 
 
1. Firma podmiotu: ............................................................................................................................ 
 
 
2. NIP: ............................................................................................................................................. 
 
 
3. REGON: ..................................................................................................................................... 

 
 

4. Wnioskodawca: ........................................................ .................................................................... 
/imię i nazwisko/firma/nazwa/  

     
............................................................................................................................................................ 

/adres zamieszkania /siedziba/ 
     
............................................................................................................................................................ 

/telefon kontaktowy, faks/ 
 
 

5. Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości:  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
6. Kwota przewidywana do podziału między wierzycieli masy upadłości: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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7. Koszty postępowania upadłościowego finansowane z masy upadłości: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
8. Przewidywany termin zakończenia postępowania upadłościowego: ............................................ 
          (miesiąc    rok) 
 
9. Kwota dofinansowania z Funduszu Skarbu Państwa wnioskowana przez syndyka w 

złotych:............................................................................................................................................. 
 słownie:.............................................................................................................................................. 
  
10. Przyznaną kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący rachunek bankowy: 
 
Nazwa posiadacza rachunku bankowego:.......................................................................................... 

Nazwa banku:  ................................................................................................................................... 

Numer rachunku: ............................................................................................................................... 

 
11. Preliminarz kosztów postępowania upadłościowego podmiotu obejmujący dofinansowanie z 

Funduszu Skarbu Państwa  
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota Termin realizacji 

(kwartał / rok) 
    
    
    
    
    
    
 Ogółem   
 
12. Harmonogram wykorzystania środków Funduszu Skarbu Państwa 
 

Rok  
Wyszczególnienie 

 
Rok........ 

 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
Ogółem 

 
      

 
Rok ......... 

 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał  
Ogółem 
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Oświadczam, że koszty o których mowa w pkt 11, nie stanowią zobowiązań upadłego podmiotu.  
Zobowiązuję się do każdorazowego rozliczania otrzymanych kwot środków pochodzących  
z Funduszu Skarbu Państwa notą księgową oraz do udokumentowania poniesionych kosztów 
kopią dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających poniesione 
wydatki. 
 
      ___________________________________ 
Data ...........................                         Podpis syndyka 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do wniosku: 
 
1. Opinia sędziego komisarza do wniosku syndyka. 
2. Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. 
3. Bilans otwarcia upadłości (w przypadku upadłości trwającej dłużej niż 1 rok - ostatni bilans). 
4. Opis przebiegu upadłości. 
5. Wykaz rzeczowych składników majątkowych podmiotu przeznaczonych do zbycia wraz z  

wyceną na dzień ogłoszenia upadłości oraz zestawienie informujące o wartości sprzedanego 
majątku w celu zaspokojenia wierzycieli. 

6. Postanowienie sądu o przyznaniu zaliczek w poczet wynagrodzenia syndyka. 
7. Postanowienie sądu o wynagrodzeniu syndyka. 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3  
 
 
 
 

Sprawozdanie z rozliczenia dofinansowania z Funduszu Skarbu Państwa  
procesu likwidacyjnego/postępowania upadłościowego 

 
 
 
 
Kwota przyznanego dofinansowania w zł: ……………… . 
 
 
 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 
   
   
   
   
   
   
 Ogółem  
 
 
 
 
Środki dofinansowania pozostałe do zwrotu/wykorzystania*: ……………. . 
 
      
        Data: 
      Podpis Wojewody 
 
 
 
Załączniki: 
- Nota księgowa 
- kopie dokumentów księgowych 
 
* Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4  

 
_________________________ 

   

                Wojewoda 

Przewidywane koszty  związane z gospodarowaniem mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostach organizacyjnych 
lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, pozostałym po rozwiązanych lub wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do 
odpłatnego korzystania, przejętych przez Skarb Państwa z innych tytułów. 

          

Lp.  Nazwa wydatku zgodnie z klasyfikacją* 
Paragraf 

klasyfikacji 
budżetowej 

Kwota w zł Pozycja budżetu w układzie 
zadaniowym** 

1 2 3 4 5 
         
         
         
         
         
    RAZEM 0,00

     
     
    (data) 

Sporządził (Imię i nazwisko):                                                                 
Data:   Podpis Wojewody                      

     
     

  

   

     
 
   

 * Należy podać nazwę z listy poniżej oraz paragraf wg. klasyfikacji 
budżetowej: 

 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub umowy o 
dzieło z osobami fizycznymi) 4170

Zakup usług pozostałych 4300
Zakup usług dostępu do sieci internet 
 

4350   
4380  
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Zakup usług obejmujących tłumaczenia 

 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 
opinii   4390  

 

 

  

  

  
  

  

  

  

 
Pozostałe odsetki 4580   

 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4590   
  
 

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych  4600   
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610   

 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 
licencji 4750  

 Dofinansowania likwidacji/upadłości przedsiębiorstw 
państwowych  i spółek  4940  

 
 

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego 6010 

 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120   

 
Inne : zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych 

 
   

 
** Należy wskazać pozycję z katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do 
projektu ustawy budżetowej (na dany rok budżetowy)  
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Załącznik nr 5  

    
   Wojewoda  

 

   

      

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Skarbu Państwa na miesiąc .......... 

Nazwa wydatku  zg. z klasyfikacją 
budżetową 

Paragraf 
klasyfikacji 
budżetowej 

Kwota zgłoszonego 
wydatku na rok 

Kwota przekazana od 
początku roku 

Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Kwota 
zapotrzebowania  

1      2 3 4 5 6
            
            
            
            
 RAZEM         

   
        

Kwota do 
przekazania

      
Oświadczam, że otrzymane środki będą wydatkowane w 
paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnych z 
zapotrzebowaniem 
 

    
     

    
      
      

Sporządził (Imię i Nazwisko): 
 

 Sprawdził w DBiF (Imię i Nazwisko): 
 

  
Data: Data:

(data)  (data)     
Podpis Wojewody  Zatwierdzone przez Dyrektora DBiF   
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Załącznik nr 6  

 

 Wojewoda  
         

         

Sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Skarbu Państwa za miesiąc 
.……………….... 

Nazwa wydatku  zg. z 
klasyfikacją budżetową 

Paragraf 
klasyfikacji 
budżetowej

Kwota 
zgłoszonego 
wydatku na 

rok 

Pozycja 
budżetu w 
układzie 

zadaniowym

Środki 
otrzymane 

od 
początku 

roku 

Wydatki na 
koniec 

poprzedniego 
miesiąca 

Wydatki w 
miesiącu 

sprawozdawczym

Wydatki 
narastająco 

od 
początku 

roku 

Kwota 
pozostała do 

wydatkowania  
(5-8) 

1         2 3 4 5 6 7 8 9
                  
                  
                  
                  
                  
 RAZEM               

          
       

        
       
       

       

  

Sporządził (Imię i Nazwisko): 
 

       
Data:

  
  

(data)  
Podpis Wojewody       



UZASADNIENIE 
 

 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa wydane jest na podstawie 

delegacji zawartej w art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i  prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą 

z  dnia ... o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz 

o zmianie niektórych ustaw(Dz. U. poz. ...). Przywołana wyżej ustawa zmieniła przepis art.  56 

ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, rozszerzając zakres 

szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki Funduszu Skarbu Państwa o pokrycie kosztów 

postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji zadań, o którym mowa 

w  art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa przekazanych wojewodom, tj. gospodarowania mieniem 

i  prowadzenia spraw z zakresu spadków, darowizn oraz postępowań upadłościowych. 

Ponadto rozporządzenie reguluje zasady przekazywania przez wojewodów środków 

finansowych przysługujących Funduszowi Skarbu Państwa na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 lit. c 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, oraz zasady na których mogą 

być dofinansowane procesy likwidacyjne lub upadłościowe przedsiębiorstw państwowych 

i  spółek z udziałem Skarbu Państwa ze środków Funduszu. 

Przychodami Funduszu są wpływy w wysokości 2 % przychodów uzyskanych  

z prywatyzacji w danym roku budżetowym, opłaty z tytułu egzaminów na członków rad 

nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz środki uzyskane przez wojewodów z tytułu 

wykonywania zadań, o których mowa w 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, oraz odsetki od środków 

zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu. Środki Funduszu są 

przeznaczane na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, 

podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, przeprowadzenia 

egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, realizacji przez 

wojewodów zadań, o których mowa w 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz na wykonywanie przez 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań,  
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w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.). 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony 

w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Ministra Skarbu Państwa. 

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga notyfikacji na 

podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, delegatury 

terenowe ministra właściwego do  spraw Skarbu Państwa, ich pracowników oraz wojewodów.  

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministra Skarbu Państwa oraz zostanie przekazany wojewodom. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało negatywnych skutków finansowych dla budżetu 

państwa i nie będzie oddziaływało na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Koszty realizacji zadań przejętych przez wojewodów nadal będą pokrywane z Funduszu Skarbu 

Państwa i nie będą obciążać budżetu państwa. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i  przedsiębiorczość. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
 
 
 
 
03/02/BS 
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