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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o finansach publicznych 

(druk nr 414) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Celem ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości powstałych na skutek stosowania 

przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie umarzania w całości albo w części, a 

także odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom 

budżetowym i państwowym funduszom celowym oraz niepodatkowych należności 

budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 

Realizując ten cel ustawa wyraźnie określa kiedy należności mogą być umarzane z 

urzędu a kiedy na wniosek dłużnika. Dopuszczono umorzenie należności na wniosek dłużnika 

w całości oraz złagodzono kryteria umorzenia częściowego, odroczenia terminu spłaty oraz 

rozłożenia należności na raty. Rozszerzono zakres umorzenia należności w formie 

jednostronnego oświadczenia woli. 

Wyłączono możliwość ustalania zasad umorzeń lub ulg w płatnościach należności 

cywilnoprawnych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  w stosunku do 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych samorządowych osób 

prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw. Ustawa umożliwia także podjęcie 

przez stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  uchwały o niedochodzeniu należności, 

których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.  

W ustawie doprecyzowano, iż należnościami budżetowymi o charakterze 

publicznoprawnym są także dochody państwowych funduszy celowych.  Uzupełniono katalog 

organów wydających decyzję w odniesieniu do udzielania ulg w spłacie należności 
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publicznoprawnych o kierowników państwowych jednostek budżetowych oraz organy 

właściwe w programach finansowanych ze środków europejskich oraz wskazano właściwe 

organy odwoławcze. 

Ustawa wprowadza także możliwość umorzenia należności zasądzonych na rzecz 

Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, jeżeli zasądzono je w 

postępowaniu, którego celem było zapobieżenie naruszeniu Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności lub uchylenie skutków tego naruszenia, lub uzyskanie 

zadośćuczynienia lub odszkodowania za to naruszenie w krajowym systemie prawnym, oraz 

w zakresie, w jakim z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że w 

postępowaniu naruszono wobec dłużnika powyższą Konwencję. 

Ustawa doprecyzowuje także podmioty właściwe do wezwania do zwrotu środków 

europejskich, które zostały wykorzystanie niezgodnie z przeznaczaniem lub z naruszeniem 

procedur. 

Ponadto ustawa uchyla także przepis, który może powodować wątpliwości 

interpretacyjne co do zakresu dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w 

trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o 

dostępie do informacji publicznej. Uchylenie tego przepisu dostosowuje system prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 

2015 r. (sygn. akt K 14/13). 

Ostatnia zmiana polega na rozszerzeniu zakresu stosowania art. 163 ustawy dotyczącego 

gromadzenia na wydzielonym rachunku bankowym dochodów m.in. z odszkodowań, 

wpływów z najmu czy też odsetek w jednostkach mających siedzibę za granicą podległych  

ministrowi spraw zagranicznych także ta jednostki podległe ministrowi gospodarki.  

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa powstała na skutek połączenia projektów ustaw złożonych przez Senat (druk 

sejmowy nr 368, opublikowany 18 marca 2016 r.) z oraz Radę Ministrów (druk sejmowy nr 

1014 opublikowany 9 listopada 2016 r.).  
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W trakcie prac legislacyjnych przyjęto m.in. poprawki wynikające m.in. z 

uwzględnienia zmian dokonanych w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. 

Ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym. 

 

Adam Niemczewski 

Wicedyrektor 


