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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 10 lutego 2017 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych 

 

(druk nr 414) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. tj. z 2016 r. 

poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191)  

Art. 36. 

1. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące: 

1)   ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych, obejmujące w 

szczególności dochody i wydatki, przychody i rozchody, zobowiązania i należności, 

gwarancje i poręczenia; 

2)   wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub 

nadwyżki. 

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości w terminie, o którym mowa w art. 38, 

informacje obejmujące wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, 

wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, których te poręczenia i gwarancje dotyczą. 

3. Dyrektor izby skarbowej ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz osób 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty 

prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 

4. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 3, nie narusza 

przepisów o tajemnicy skarbowej. 

[5. Organy wydające decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o 

których mowa w art. 60, podają informację kwartalną o udzielonych umorzeniach do 

publicznej wiadomości w ogólnie dostępnym miejscu do końca miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału.] 
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<5. Organ wydający decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, 

o których mowa w art. 60, podaje informację kwartalną o udzielonych umorzeniach 

do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.> 

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot 

oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do 

przekazywania dyrektorowi izby skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego 

wykazu i termin ich przekazywania, uwzględniając rodzaje podmiotów, których 

informacje dotyczą. 

 

Art. 56. 

1. [Należności, o których mowa w art. 55, mogą być umarzane w całości, jeżeli:]  

<Należności, o których mowa w art. 55, mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli:> 

1)   osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła 

majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo 

pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie 

przekracza kwoty 6000 zł; 

2)   osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a 

odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub 

postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4)   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

[5)   zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.] 

<5) zachodzi interes publiczny.> 

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o 

których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są 

spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

 

[Art. 57. 

Na wniosek dłużnika: 

1)   należności mogą być umarzane w części, 
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2)   mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 

3)   płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty 

- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 

możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.] 

 

<Art. 57. 

Na wniosek dłużnika: 

1) należności mogą być umarzane w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym; 

2) należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności 

mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać 

rozłożona na raty – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub 

gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.> 

 

<Art. 57a.  

1. Należności zasądzone na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów zastępstwa 

procesowego podlegają umorzeniu na wniosek dłużnika, jeżeli zasądzono je w 

postępowaniu, którego celem było zapobieżenie naruszeniu Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 

1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.) lub Protokołów dodatkowych do tej 

Konwencji 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 tym naruszono wobec dłużnika tę Konwencję lub Protokoły dodatkowe 

do tej Konwencji. 

2. Na wniosek dłużnika umorzeniu podlegają również należności Skarbu Państwa 

z tytułu zwrotu kosztów postępowań prowadzonych w związku z dochodzeniem 

należności, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art. 58. 

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których 

mowa w art. 55, są uprawnieni: 
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1) Minister Finansów - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze 

stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy; 

1a) wojewoda - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających z 

realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa; 

2) kierownik państwowej jednostki budżetowej - w odniesieniu do pozostałych należności 

przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie 

przekracza kwoty 40 000 zł; 

3) dysponent państwowego funduszu celowego - w odniesieniu do należności tego 

funduszu; 

4) dysponent części budżetowej - w pozostałych przypadkach. 

2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na 

podstawie przepisów prawa cywilnego. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności 

następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

<3a. W przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3, umorzenie należności może 

nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli, wówczas gdy uzyskanie 

oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.> 

[4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 55-57 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych. 

5. Przepisów ust. 1-4 oraz art. 55-57 nie stosuje się do należności, których umarzanie, 

odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy. 

6. Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może wyrazić 

zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy cywilnoprawnej, 

której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.] 

<4. Przepisy ust. 1–3a oraz art. 55–57 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych. 

5. Przepisów ust. 1–4 oraz art. 55–57 nie stosuje się do należności, w przypadku których 

odrębne przepisy regulują umarzanie, odraczanie terminów spłaty lub rozkładanie na 

raty spłaty tych należności. 
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6. Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może 

wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa o charakterze 

cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.> 

 

Art. 59. 

[1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym 

należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu 

terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być 

odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4.] 

<1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 

publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające 

jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym 

wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą 

zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na 

zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z 

zastrzeżeniem ust. 4.> 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i 

tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub 

osobę uprawnione do udzielania tych ulg. 

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, 

postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1. 

4. Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami stosuje się przepisy art. 55-58, z tym że uprawnienia kierownika państwowej 

jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. 

 

<Art. 59a. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, 

postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 
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organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami 

nie przekracza 100 zł. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 

2) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.> 

 

 

Art. 60. 

[Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 

publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego:] <Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe 

należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące 

dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo 

przychody państwowych funduszy celowych:> 

1)   kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie; 

2)   należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki 

samorządu terytorialnego; 

3)   wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych; 

4)   wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych; 

5)   wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych; 

6)   należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z 

realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych 

środków i od tych należności; 

6a)  należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe; 

7)   dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie 

odrębnych ustaw; 

8)   pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu 

państwa. 
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Art. 61. 

1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 

[1)   w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 - minister, 

wojewoda oraz inni dysponenci części budżetowych; 

2)   w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 - instytucje zarządzające, 

organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", instytucje 

pośredniczące lub wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli 

instytucja pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji 

zarządzającej lub organu odpowiedzialnego za wdrożenie projektów w ramach 

instrumentu "Łącząc Europę", a w przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji 

pośredniczącej;] 

<1) w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 – minister, 

wojewoda, inni dysponenci części budżetowych oraz inni kierownicy państwowych 

jednostek budżetowych; 

2) w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6: 

a) instytucje zarządzające, organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu 

„Łącząc Europę”, organ pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu 

Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w programach 

finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 

b) będący jednostkami sektora finansów publicznych: operatorzy programów, 

instytucje pośredniczące, instytucje wdrażające lub instytucje, które podpisały z 

beneficjentem umowę o dofinansowanie, jeżeli posiadają upoważnienie od 

instytucji zarządzającej, organu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu 

„Łącząc Europę”, organu pełniącego funkcję odpowiednio Krajowego Punktu 

Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w programach 

finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, a w przypadku 

instytucji wdrażającej lub instytucji, która podpisała z beneficjentem umowę o 

dofinansowanie – od tak upoważnionych instytucji pośredniczącej lub operatora 

programu;> 

3)   w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a, których pobór należy do 

właściwości tego organu - naczelnik urzędu skarbowego; 
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4)   w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa[.] <;> 

<5) w stosunku do należności stanowiących przychody państwowego funduszu 

celowego – dysponent państwowego funduszu celowego.> 

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 

3. Organami odwoławczymi są: 

1)   Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę; 

[2)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), zwanej dalej "ustawą 

o pomocy społecznej", albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250), zwanej dalej "ustawą o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju", albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579), zwanej dalej "ustawą o 

zasadach realizacji programów", lub organ odpowiedzialny za realizację instrumentu 

"Łącząc Europę" - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą lub 

wdrażającą;] 

<2) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 

oraz z 2017 r. po. 38 i 60), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, albo 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5), zwanej dalej „ustawą o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948), 

zwanej dalej „ustawą o zasadach realizacji programów”, organ odpowiedzialny 

za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, organ pełniący funkcję odpowiednio 

Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w 

programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 – 

od decyzji wydanej przez operatora programu, instytucję pośredniczącą, 

instytucję wdrażającą lub instytucję, która podpisała z beneficjentem umowę o 

dofinansowanie, będących jednostkami sektora finansów publicznych;> 
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2a)  organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju - od decyzji wydanej przez instytucję wdrażającą, jeżeli 

rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone przez 

organ, o którym mowa w pkt 2, instytucji pośredniczącej; 

3)   organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. 

poz. 1203) albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z 

dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z 

udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. poz. 619 i 1241 oraz z 2015 r. 

poz. 1358) - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą; 

3a)  dyrektor izby skarbowej - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika 

urzędu skarbowego; 

[4)   samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2;] 

<4) samorządowe kolegium odwoławcze – od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 

4;> 

5)   organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta 

części budżetowej. 

[4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, instytucję zarządzającą lub 

organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" nie służy odwołanie, 

jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.] 

<4. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, instytucję zarządzającą, 

organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę” oraz organ 

pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji 

może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy.> 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań 

od decyzji. 
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[Art. 64. 

1. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, może udzielać określonych w art. 55 ulg w 

spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60. 

2. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może 

udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których 

mowa w art. 60 pkt 1-6, które: 

1)   nie stanowią pomocy publicznej; 

2)   stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 

obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach 

zasady de minimis; 

3)   stanowią pomoc publiczną: 

a)  udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne 

nadzwyczajne zdarzenia, 

b)  udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o charakterze 

ponadsektorowym lub ich likwidacji, 

c)  udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach 

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, 

d)  udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego, 

nauki oraz oświaty, 

e)  będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 

powierzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

f)  na szkolenia, 

g)  na zatrudnienie, 

h)  na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

i)  na restrukturyzację, 

j)  na ochronę środowiska, 

k)  na prace badawczo-rozwojowe, 

l)  regionalną. 

3. Ulgi w spłacie zobowiązań, określone w art. 55, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 

lit. a mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów 

pomocowych określonych w odrębnych przepisach. 

4. Ulgi w spłacie zobowiązań, określone w art. 55, w przypadku wymienionym w ust. 2 pkt 3 

lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami 
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rządowymi lub samorządowymi albo pomoc udzielana w ramach programów pomocowych 

określonych w odrębnych przepisach.] 

 

<Art. 64. 

1. Należności, o których mowa w art. 60, właściwy organ może: 

1) z urzędu umarzać w całości – w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności, 

o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1–4; 

2) na wniosek zobowiązanego: 

a) umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

zobowiązanego lub interesem publicznym, 

b) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub 

rozkładać na raty płatność całości albo części należności – w przypadkach 

uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 

możliwościami płatniczymi zobowiązanego. 

2. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, 

może udzielać określonych w ust. 1 pkt 2 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu 

należności, o których mowa w art. 60, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

– w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 

prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub 

innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której 

dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, 

udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione w lit. a i b. 

3. W przypadku pomocy publicznej określonej w ust. 2 pkt 3 lit. a i b ulgi, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być udzielane, jeżeli w przepisach odrębnych zostały 

określone szczegółowe warunki udzielania tej pomocy zapewniające jej zgodność z 

zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 
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4. W przypadku gdy udzielenie ulgi nastąpiło w sytuacji wystąpienia jednej 

z okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, decyzję o umorzeniu 

należności pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, przeznaczenia pomocy, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c, udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań z 

tytułu należności, o których mowa w art. 60, oraz szczegółowe warunki udzielania 

tych ulg, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa 

określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.> 

 

Art. 163. 

1. [Państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, mogą 

gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody uzyskiwane z:] <Państwowe 

jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych albo ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku 

bankowym dochody uzyskiwane z:> 

1)   odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź 

użytkowaniu jednostki budżetowej; 

2)   wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych; 

3)   tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, są przeznaczane na sfinansowanie wydatków 

bieżących i inwestycyjnych związanych z remontami i odtworzeniem mienia państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wydatki mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach 

planu finansowego obejmującego bieżące dochody i pozostałości środków z okresów 

poprzednich. 

[4. Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, o których mowa w 

ust. 1, w zależności od potrzeb wskazanych przez ministra właściwego do spraw 

zagranicznych mogą być przekazywane na wydzielony rachunek bankowy do innej 

jednostki budżetowej mającej siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podległej 

temu ministrowi.] 
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<4. Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb wskazanych przez ministra właściwego do 

spraw zagranicznych lub ministra właściwego do spraw gospodarki mogą być 

przekazywane na wydzielony rachunek bankowy do innych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, podległych tym 

ministrom.> 

 

Art. 193. 

1. Jednostki realizujące program finansowany z udziałem środków europejskich mogą 

zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z decyzji o 

dofinansowaniu lub umów z beneficjentami programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego 

programu, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art. 122 

ust. 1 pkt 2 lit. c. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Radzie Ministrów, w 

terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, informacje o 

wysokości zobowiązań wynikających z zawartych z beneficjentami umów w ramach 

poszczególnych programów, wysokości środków przekazanych beneficjentom i 

planowanych do przekazania do końca roku budżetowego. 

3. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów zaopiniowany przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju regionalnego, może podjąć decyzję o wstrzymaniu zaciągania 

zobowiązań w ramach danego programu w przypadku zagrożenia wykonania planu 

dochodów budżetu z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków europejskich, 

określonych w ustawie budżetowej. 

4. [Na wniosek instytucji zarządzającej minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w 

porozumieniu z Ministrem Finansów, może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań 

przekraczających łączną kwotę wydatków programu, o której mowa w ust. 1.]  <Na 

wniosek instytucji zarządzającej lub organu pełniącego funkcję odpowiednio 

Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w 

programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z Ministrem 

Finansów, może wyrazić zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających łączną 
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kwotę wydatków programu, o której mowa w ust. 1.> O wyrażonej zgodzie minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje Radę Ministrów. 

5. Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków w ramach programu 

operacyjnego nie może przekroczyć wieloletniego limitu zobowiązań budżetu państwa 

określonego w załączniku do ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 122. 

 

Art. 207. 

1. W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich są: 

1)   wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)   wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 

3)   pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji 

rachunek bankowy. 

2. Zwrot środków może zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz 

beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi. Instytucja, o której mowa w art. 188 ust. 1, 

uwzględnia tę kwotę w zleceniu płatności kierowanym do Banku Gospodarstwa 

Krajowego. W takim przypadku przepisu ust. 4 pkt 3 nie stosuje się. 

2a. Odsetki, o których mowa w ust. 1, nalicza się do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu 

do właściwej instytucji pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o której 

mowa w ust. 8, jeżeli taka zgoda została wyrażona. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do odsetek, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości 

otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów 

podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 

2)  (uchylony), 

3)   nie zwrócił środków w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub 

4)   okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa 

przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w 

przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do 
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wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt 

popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony 

prawomocnym wyrokiem sądowym. 

5. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, o 

której mowa w ust. 9, stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia 

dokonania zwrotu tych środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, 

zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 9, stała się 

ostateczna, okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, został 

dokonany w trybie określonym w ust. 8 lub przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 

9, okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4, a kończy się z upływem trzech lat 

liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez beneficjenta. 

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów 

realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia 

działania w ramach programu lub znacznej jego części, do jednostek samorządu 

terytorialnego i samorządowych osób prawnych, instytutów badawczych prowadzących 

działalność leczniczą, podmiotów leczniczych utworzonych przez organy administracji 

rządowej oraz podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnie 

medyczne, a także do beneficjentów, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o 

pomocy społecznej. 

8. [W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, instytucja określona, 

odpowiednio w ust. 9 lub 11, wzywa do:]  <W przypadku stwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w ust. 1, instytucja określona odpowiednio w ust. 9, 11 i 11a lub 

instytucja, która podpisała z beneficjentem umowę o dofinansowanie, wzywa do:> 

1)   zwrotu środków lub 

2)   do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, organ: 

1)   pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 

r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
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Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, albo ustawy o zasadach realizacji programów, albo; 

2)   pełniący funkcję instytucji pośredniczącej dla Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, albo 

3)   pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, albo 

4)   odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" 

–   wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza 

się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2. 

10. Decyzji, o której mowa w ust. 9, nie wydaje się, jeżeli dokonano zwrotu środków przed jej 

wydaniem. 

[11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca na podstawie porozumienia lub 

umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju albo art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji programów, albo organ 

odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", albo organ pełniący funkcję 

odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w 

programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, na podstawie 

porozumienia lub umowy, może upoważnić instytucję wdrażającą, a w przypadku 

programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 - operatora 

programu lub instytucję pośredniczącą, będącą jednostką sektora finansów publicznych, 

do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9.] 

<11. Instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca na podstawie porozumienia 

lub umowy, o których mowa w art. 27 i art. 32 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju albo art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach realizacji programów, albo 

organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, albo organ 

pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 2, na podstawie porozumienia lub umowy, może upoważnić 

instytucję wdrażającą, a w przypadku programów finansowanych ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 – operatora programu, instytucję pośredniczącą 

lub instytucję, która podpisała z beneficjentem umowę o dofinansowanie, będących 
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jednostkami sektora finansów publicznych, do wydawania decyzji, o której mowa w 

ust. 9.> 

11a. W przypadku gdy operator programu lub instytucja pośrednicząca w programach 

finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, powierza na podstawie 

porozumienia lub umowy wykonywanie części swoich zadań innemu podmiotowi 

będącemu jednostką sektora finansów publicznych, porozumienie lub umowa może 

również zawierać upoważnienie do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 9, o ile 

operator programu lub instytucja pośrednicząca zostały upoważnione do wydawania takich 

decyzji na podstawie ust. 11. 

12. Od decyzji, o której mowa w ust. 9, wydanej przez: 

1)   operatora programu albo 

2)   instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą, o których mowa w ust. 11, albo 

3)   podmiot upoważniony do wydania tej decyzji na podstawie ust. 11a 

–   służy odwołanie do właściwej instytucji zarządzającej albo organu pełniącego funkcję 

odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej 

w programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, a jeżeli 

rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone instytucji 

pośredniczącej - do instytucji pośredniczącej. 

12a. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez: 

1)   instytucję zarządzającą albo 

2)   organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", albo 

3)   organ pełniący funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 2 

–   służy wniosek do tej instytucji albo organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych. 

 

Art. 210. 

[1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 oraz 

udostępnia zawarte w nim informacje instytucjom zarządzającym, instytucjom 

pośredniczącym, instytucjom wdrażającym i instytucji certyfikującej, a także 

beneficjentom w zakresie ich własnego statusu.] 
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<1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 

oraz udostępnia zawarte w nim informacje instytucjom zarządzającym, organom 

pełniącym funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej 

Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, instytucjom pośredniczącym, operatorom programów, 

instytucjom wdrażającym, instytucji certyfikującej, a także beneficjentom w 

zakresie ich własnego statusu.> 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru, o którym mowa w 

ust. 1, 

2)   wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, 

3)   zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze, 

4)   sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru, 

5)   tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze, 

6)   sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze 

- zapewniając ochronę informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i 

podmiotom nieuprawnionym. 

 

Art. 284. 

[1. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na 

wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej.] 

2.  (utracił moc). 

 

 

 

 

 

 

 


