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<> 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 20 maja 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 406) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) 

 

Art. 53. 

§ 1. Dochody i wydatki powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowią w 

budżecie państwa odrębną część. 

§ 2. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej powszechnym jednostkom 

organizacyjnym prokuratury jest Prokurator Generalny. 

 

<Art. 53a. 

§ 1. Sumy depozytowe uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub 

nadzorowanymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury lub 

bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek (sumy depozytowe powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury) są gromadzone na rachunkach 

depozytowych Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), o ile nie 

zachodzi potrzeba zachowania środków płatniczych w oryginale. 

§ 2. Rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na których są gromadzone 

sumy depozytowe powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, dysponują 

kierownicy tych jednostek, z zastrzeżeniem § 3 oraz art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 3. Sumy depozytowe powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury uzyskane 

w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w prokuraturach 

rejonowych są gromadzone na rachunkach depozytowych Ministra Finansów, o 
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których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, którymi dysponują właściwi prokuratorzy okręgowi.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

 

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).] 

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

na których są przechowywane środki pieniężne przyjęte do depozytu sądowego lub 

składane na tych rachunkach na podstawie odrębnych przepisów oraz sumy 

depozytowe powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w rozumieniu 

ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) 

(rachunki depozytowe Ministra Finansów).> 

<1a. Rachunki depozytowe Ministra Finansów są prowadzone w złotych, euro, dolarach 

amerykańskich, funtach brytyjskich lub frankach szwajcarskich. 

1b. Środki pieniężne w walucie innej niż te, o których mowa w ust. la, ale notowanej w 

tabeli kursów Banku Gospodarstwa Krajowego lub tabeli kursów pośrednika 

kasowego Banku Gospodarstwa Krajowego są wpłacane na rachunki depozytowe 

Ministra Finansów prowadzone w złotych po przeliczeniu według obowiązującego 

w chwili realizacji wpłaty kursu kupna danej waluty: 

1) w Banku Gospodarstwa Krajowego – w przypadku wpłat bezgotówkowych; 

2) u pośrednika kasowego Banku Gospodarstwa Krajowego – w przypadku wpłat 

w gotówce. 

1c. Środki pieniężne w walucie innej niż te, o których mowa w ust. la i 1b, są wpłacane 

bezgotówkowo na rachunki depozytowe Ministra Finansów prowadzone w dolarach 

amerykańskich po przeliczeniu na dolary amerykańskie według kursu kupna tej 

waluty obowiązującego w chwili realizacji wpłaty w banku będącym 

korespondentem Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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1d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, środki pieniężne z rachunku depozytowego 

Ministra Finansów są wypłacane w złotych. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c, 

środki pieniężne z rachunku depozytowego Ministra Finansów są wypłacane 

w dolarach amerykańskich.> 

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 

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

mikrorachunku. 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41 i 802) 

 

Art. 165. 

§ 1. Wydane w formie dokumentu papiery wartościowe zajęte w celu zabezpieczenia 

należności pieniężnych podlegają złożeniu do depozytu organu egzekucyjnego. 
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[§ 2. Zajęte pieniądze w celu zabezpieczenia wpłaca się na wydzielony oprocentowany 

rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielonym przez bank dla 

wkładów wypłacanych na każde żądanie, z zastrzeżeniem § 3.] 

<§ 2. Zajęte pieniądze w celu zabezpieczenia wpłaca się na wydzielony oprocentowany 

rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielonym przez 

bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie, z zastrzeżeniem § 2a i 3.> 

<§ 2a. Środki pieniężne podlegające zabezpieczeniu na podstawie postanowienia sądu 

lub prokuratora przechowuje się na rachunkach depozytowych Ministra Finansów, 

o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, znajdujących się w dyspozycji odpowiednio właściwego sądu albo 

właściwej powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.> 

§ 3. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zabezpieczenie trwać będzie dłużej niż 3 

miesiące, zajęte pieniądze, na wniosek zobowiązanego, wpłaca się na rachunek lokaty 

terminowej. 

§ 4. Zajęta wierzytelność po nadejściu terminu jej płatności przez dłużnika tej wierzytelności 

zrealizowana jest w celu zabezpieczenia przez przekazanie jej na rachunek, o którym 

mowa w § 2. Tak samo przekazywane są zajęte w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za 

pracę i inne należności płatne w przyszłości, bez ponawiania ich zajęcia aż do wysokości 

należności zabezpieczonej. 

§ 5. 
(95)

 Zajęta w celu zabezpieczenia wierzytelność z rachunku bankowego lub rachunku 

prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową jest realizowana 

przez jej przekazanie na rachunek, o którym mowa w § 2. 

 

Art. 166l. 

<1.> Organ egzekucyjny zawiadamia prokuratora, sąd lub finansowy organ postępowania 

przygotowawczego o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu postanowienia o 

zabezpieczeniu majątkowym, w szczególności na opłacenie: 

1)   sporządzania i doręczania pism; 

2)   przechowywania lub sprzedaży zajętej ruchomości, wierzytelności lub innego prawa 

majątkowego; 

3)   należności biegłych lub rzeczoznawców; 

4)   oględzin lub badań. 
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<§ 2. Prokurator nie ponosi kosztów wykonania postanowienia o zabezpieczeniu 

majątkowym.> 

[Art. 166m. 

W przypadku zwrotu środków pieniężnych zobowiązanemu organ egzekucyjny przesyła 

prokuratorowi, sądowi lub finansowemu organowi postępowania przygotowawczego 

potwierdzenie tego zwrotu.] 

<Art. 166m. 

W przypadku zwrotu środków pieniężnych zobowiązanemu organ egzekucyjny przesyła 

prokuratorowi, sądowi lub finansowemu organowi postępowania przygotowawczego 

potwierdzenie tego zwrotu, jeżeli środki te pozostawały w dyspozycji organu 

egzekucyjnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 

472) 

Art. 27a. 

§ 1. Do wykonania postanowień o zabezpieczeniu grzywny, świadczenia pieniężnego, środka 

kompensacyjnego oraz kosztów sądowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego, jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 

§ 2. Do wykonania postanowień o zabezpieczeniu przepadku mają zastosowanie przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 

 

<Art. 27b. 

Środki pieniężne podlegające zabezpieczeniu majątkowemu lub pochodzące z 

podlegającego zabezpieczeniu mienia przechowuje się na rachunkach depozytowych 

Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).> 
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USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2072) 

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, 

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, 

asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów 

sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych 

specjalistów; 

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

stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z 

wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów 

zawodowych i asystentów sędziów; 

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.] 

<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 wyłączeniem rachunków, na których zostały zdeponowane sumy depozytowe 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 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 
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sędziów sądu apelacyjnego, przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie za rok 

poprzedni. 


