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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 maja 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad, 
trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2002.

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ministrowie, przewodniczàcy okreÊlonych
w odr´bnych ustawach komitetów wchodzàcych
w sk∏ad Rady Ministrów, kierownicy urz´dów central-
nych, wojewodowie oraz inni dysponenci odr´bnych
cz´Êci bud˝etowych, zwani dalej „dysponentami”,
opracowujà plany rzeczowe zadaƒ oraz projekty bud˝e-
tów w∏aÊciwych cz´Êci bud˝etu paƒstwa, w szczegó∏o-
woÊci, w terminach i na zasadach okreÊlonych w niniej-
szym rozporzàdzeniu.

§ 2. Dysponenci opracowujà projekty swoich bu-
d˝etów w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej ustalonej:

1) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca
2000 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji docho-
dów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
(Dz. U. Nr 59, poz. 688 oraz z 2001 r. Nr 47, poz. 501),
oraz

2) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 23 wrze-
Ênia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝eto-
wych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U.
Nr 78, poz. 880 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93,
poz. 1032).

§ 3. 1. Materia∏y do projektu bud˝etu paƒstwa dys-
ponenci opracowujà na podstawie:

1) za∏o˝eƒ do projektu bud˝etu paƒstwa rozpatrzo-
nych przez Rad´ Ministrów, w tym: prognozy cen
i kursów walut oraz innych wskaêników wynikajà-
cych z prognozy makroekonomicznej, opracowa-
nej przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów

przy wspó∏pracy ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki, ministra w∏aÊciwego do spraw pracy,
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego i innych zainteresowanych ministrów
w∏aÊciwych w sprawach polityki spo∏eczno-gospo-
darczej, a tak˝e przy wspó∏pracy z Prezesem Naro-
dowego Banku Polskiego,

2) wst´pnych kwot wydatków dla poszczególnych
cz´Êci bud˝etowych,

3) zadaƒ realizowanych przez poszczególnych dyspo-
nentów cz´Êci bud˝etowych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem jednostek organizacyjnych doto-
wanych z bud˝etu paƒstwa, a tak˝e jednostek prze-
widzianych do uruchomienia bàdê likwidacji
w 2002 r.,

4) wynagrodzeƒ z roku 2001 z uwzgl´dnieniem pod-
wy˝ek planowanych od dnia 1 stycznia 2002 r.

2. Wst´pne kwoty wydatków dla poszczególnych
cz´Êci bud˝etowych oraz prognozy cen, kursów walut,
a tak˝e innych wskaêników, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, zostanà przekazane dysponentom przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów.

§ 4. 1. Dysponenci planujàcy wydatki na inwestycje
jednostek samorzàdu terytorialnego obj´te kontrakta-
mi wojewódzkimi, opracowujàcy dane na formularzu
BW-IK, przedstawiajà go tak˝e ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju regionalnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalne-
go przeka˝e zaaprobowany formularz, o którym mowa
w ust.1, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów.

3. Podzia∏ kwoty wydatków w zakresie bezpieczeƒ-
stwa publicznego i ochrony przeciwpo˝arowej dokony-
wany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.



4. Podzia∏ kwoty wydatków w zakresie korpusu
s∏u˝by cywilnej dokonywany przez dysponentów cz´-
Êci bud˝etowych wymaga uzgodnienia z Szefem S∏u˝-
by Cywilnej.

5. Podzia∏ kwoty wydatków w zakresie obrony na-
rodowej dokonywany przez dysponentów cz´Êci po-
za resortem obrony narodowej wymaga uzgodnienia
z ministrem w∏aÊciwym do spraw obrony narodo-
wej.

6. Wydatki planowane przez dysponentów cz´Êci
w ramach programów wieloletnich wymagajà uprzed-
niego uzgodnienia z koordynatorami programów.

7. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „usta-
wà”, zwi´kszenie w okresie realizacji inwestycji jej pla-
nowanej wartoÊci kosztorysowej, wynikajàce ze zwi´k-
szenia zakresu rzeczowego inwestycji, zmian w doku-
mentacji projektowej, wyd∏u˝enia okresu realizacji in-
westycji — nie stanowi podstawy do zwi´kszenia ∏àcz-
nej kwoty dotacji celowej na realizacj´ inwestycji.

§ 5. 1. W terminie do dnia 25 maja 2001 r. dyspo-
nenci, z zastrze˝eniem ust. 2, opracujà i przed∏o˝à mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów plany rzeczo-
we zadaƒ realizowanych ze Êrodków bud˝etowych, we-
d∏ug formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 — Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych wy-
p∏acane z bud˝etu paƒstwa; formularz stanowi za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) RZ-2 — Nowe i likwidowane paƒstwowe jednostki
organizacyjne; formularz stanowi  za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia,

3) RZ-3 — Nowe zadania przewidziane do realizacji
w 2002 r. oraz zadania wynikajàce z cz∏onkostwa
w NATO i zadania dotyczàce integracji z Unià Euro-
pejskà; formularz stanowi za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia,

4) RZ-4 — Skutki finansowe wdro˝enia nowego syste-
mu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawà
— Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oÊwiacie
rzàdowej w roku 2002; formularz stanowi za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia,

5) RZ-5 — Finansowanie zadaƒ uzgodnionych z Komi-
sjà Europejskà; formularz stanowi za∏àcznik nr 5 do
rozporzàdzenia,

6) RZ-6 — Finansowanie zadaƒ nieobj´tych uzgodnie-
niami z Komisjà Europejskà i ich wspieranie Êrod-
kami krajowymi; formularz stanowi za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia,

7) RZ-7 — Opieka spo∏eczna; formularz stanowi za-
∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia,

8) RZ-8 — Opieka spo∏eczna (Êwiadczenia z pomocy
spo∏ecznej); formularz stanowi za∏àcznik nr 8 do
rozporzàdzenia,

9) RZ-9 — Ârodki bud˝etu paƒstwa przeznaczone na fi-
nansowanie inwestycji; formularz stanowi za∏àcz-
nik nr 9 do rozporzàdzenia,

10) RZ-10 — Wydatki na oÊwietlenie dróg; formularz
stanowi za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia,

11) RZ-11 — Dotacje na finansowanie zadaƒ realizo-
wanych przez przedsi´biorców; formularz stanowi
za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia,

12) RZ-12 — Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne finan-
sowane z bud˝etu paƒstwa; formularz stanowi za-
∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia,

13) RZ-13 — Dotacje celowe na zadania z zakresu admi-
nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz na zadania realizowane przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej; formularz sta-
nowi za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia,

14) RZ-14 — Dotacje celowe na zadania z zakresu admi-
nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego oraz na dofinansowanie
zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialne-
go (dotyczy funkcjonariuszy); formularz stanowi
za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia,

15) RZ-15 — Programy wieloletnie; formularz stanowi
za∏àcznik nr 15 do rozporzàdzenia,

16) RZ-16 — Renty wynikajàce z wyroków i ugód sàdo-
wych zasàdzone na rzecz pacjentów by∏ych paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych ochrony zdro-
wia; formularz stanowi za∏àcznik nr 16 do rozporzà-
dzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje si´ wy∏àcznie:

1) ustawowo zagwarantowane Êwiadczenia pieni´˝ne
na rzecz ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy oraz Êwiadcze-
nia emerytalno-rentowe dotyczàce ̋ o∏nierzy i funk-
cjonariuszy w podziale na dzia∏y,

2) uposa˝enia s´dziów i prokuratorów w stanie spo-
czynku oraz uposa˝enia rodzinne,

3) liczb´ ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy przewidzianych
do zwolnienia z zawodowej s∏u˝by, pe∏nionej jako
s∏u˝ba sta∏a, do rezerwy.

3. Formularze RZ-4 i RZ-9 w∏aÊciwi ministrowi oraz
wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wychowanie” oraz dzia∏u
„Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiajà
równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty
i wychowania.

4. Formularze RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-9, RZ-13, RZ-14
i RZ-15 wojewodowie, w terminie, o którym mowa
w ust. 1, w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego
i ochrony przeciwpo˝arowej, przedstawiajà równie˝
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
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5. Formularze RZ-7 i RZ-8 ministrowie i wojewodo-
wie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
dzia∏u „Opieka spo∏eczna”, przedstawiajà równie˝ mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

6. Formularze RZ-2, RZ-3, RZ-4, RZ-5, RZ-6, RZ-9,
RZ-13, RZ-15 ministrowie i wojewodowie, w terminie,
o którym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiajà
równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularz RZ-15 ministrowie i wojewodowie,
w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà
równie˝ koordynatorom programów wieloletnich.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania pisma przekazujàcego wst´pne kwoty wy-
datków na rok 2002, o których mowa w § 3 ust. 2, dys-
ponenci przed∏o˝à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów projekt bud˝etu w danej cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa, wed∏ug formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD — Zestawienie dochodów; formularz stanowi
za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia,

2) BW — Zestawienie wydatków; formularz stanowi
za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia,

3) DPO - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano
dotacje podmiotowe; formularz stanowi za∏àcznik
nr 19 do rozporzàdzenia,

4) DAF — Zestawienie dotacji dla paƒstwowych agen-
cji i fundacji z udzia∏em Skarbu Paƒstwa; formularz
stanowi za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia,

5) BW-S — Wydatki bud˝etu paƒstwa na sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne; formularz stanowi za-
∏àcznik nr 21 do rozporzàdzenia,

6) BW-PL — Plan finansowy placówek zagranicznych
— wydatki bud˝etowe; formularz stanowi za∏àcznik
nr 22 do rozporzàdzenia,

7) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w paƒstwo-
wej sferze bud˝etowej; formularz stanowi za∏àcznik
nr 23 do rozporzàdzenia,

8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposa˝enia ˝o∏nierzy i funk-
cjonariuszy w paƒstwowej sferze bud˝etowej; for-
mularz stanowi za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia,

9) SUS — Zapotrzebowanie na Êrodki z tytu∏u sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne dla ˝o∏nierzy niezawo-
dowych, funkcjonariuszy s∏u˝by kandydackiej oraz
duchownych; formularz stanowi za∏àcznik nr 25 do
rozporzàdzenia,

10) BW-I lub BW-IK — Ârodki bud˝etu paƒstwa prze-
znaczone na finansowanie inwestycji wraz z omó-
wieniem; formularz stanowi za∏àcznik nr 26 do roz-
porzàdzenia,

11) IW — Wniosek o przyznanie Êrodków bud˝etowych
na finansowanie inwestycji wieloletnich; formularz
stanowi za∏àcznik nr 27 do rozporzàdzenia,

12) SW-1 — Szkolnictwo wy˝sze; formularz stanowi za-
∏àcznik nr 28 do rozporzàdzenia,

13) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego
szkó∏ wy˝szych; formularz stanowi za∏àcznik nr 29
do rozporzàdzenia,

14) ZRPiW — Wydatki na zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyj-
ne i wychowawcze; formularz stanowi za∏àcznik
nr 30 do rozporzàdzenia,

15) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu admi-
nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz na zadania realizowane przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej; formularz sta-
nowi za∏àcznik nr 31 do rozporzàdzenia,

16) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu admi-
nistracji rzàdowej realizowane przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, na dofinansowanie zadaƒ
w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz na zadania realizowane przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej (dotyczy funk-
cjonariuszy); formularz stanowi za∏àcznik nr 32 do
rozporzàdzenia,

17) B-4Z — Plan finansowy zak∏adów bud˝etowych,
Êrodków specjalnych; formularz stanowi za∏àcznik
nr 33 do rozporzàdzenia,

18) B-7Z — Plan finansowy gospodarstw pomocni-
czych; formularz stanowi za∏àcznik nr 34 do rozpo-
rzàdzenia,

19) BZS-z — Zadania finansowane w ramach dotacji
celowych na zadania bie˝àce z zakresu administra-
cji rzàdowej realizowane przez jednostki samorzà-
du terytorialnego oraz na zadania bie˝àce realizo-
wane przez jednostki samorzàdu terytorialnego na
podstawie porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej; formularz stanowi za∏àcznik nr 35 do roz-
porzàdzenia,

20) PR — Programy wieloletnie; formularz stanowi za-
∏àcznik nr 36 do rozporzàdzenia,

21) PP — Przychody z prywatyzacji; formularz stanowi
za∏àcznik nr 37 do rozporzàdzenia,

22) PE — Finansowanie zadaƒ uzgodnionych z Komisjà
Europejskà; formularz stanowi za∏àcznik nr 38 do
rozporzàdzenia,

23) PB — Finansowanie zadaƒ nieobj´tych uzgodnie-
niami z Komisjà Europejskà i ich wspieranie Êrod-
kami krajowymi; formularz stanowi za∏àcznik nr 39
do rozporzàdzenia,
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24) PFC — Plan finansowy funduszu celowego; formu-
larz stanowi za∏àcznik nr 40 do rozporzàdzenia,

25) BW-Obronny — Wydatki na wspieranie restruktu-
ryzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego oraz
na modernizacj´ technicznà Si∏ Zbrojnych; formu-
larz stanowi za∏àcznik nr 41 do rozporzàdzenia,

26) SFP — Wybrane elementy planu finansowego nie-
których osób prawnych zaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych; formularz stanowi za∏àcznik
nr 42 do rozporzàdzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dyspo-
nenci ujmujà dane zbiorczo dla dzia∏u oraz odr´bnie
dla ka˝dego rozdzia∏u.

3. Formularze BD, BW, PZ-1, BW-I, BW-IK, IW, BZS
i B-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u „OÊwiata i wy-
chowanie” oraz dzia∏u „Edukacyjna opieka wycho-
wawcza”, przedstawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw oÊwiaty i wychowania.

4. Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BW-
-IK, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie,
o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeƒstwa
publicznego i ochrony przeciwpo˝arowej, przedstawia-
jà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych.

5. Formularze PZ-1 (w zakresie korpusu s∏u˝by cy-
wilnej), BW i BZS dysponenci cz´Êci bud˝etowych,
w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiajà
równie˝ Szefowi S∏u˝by Cywilnej.

6. Formularze BD, BW i PZ-2 w zakresie dzia∏u
„Obrona narodowa” oraz formularze PP i BW-Obron-
ny dysponenci cz´Êci bud˝etowych, w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 1, przedstawiajà równie˝ ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw obrony narodowej.

7. Formularze BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BW-IK, IW,
BZS, PR, PE, PB, SFP ministrowie i wojewodowie,
w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przed-
stawiajà równie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Formularze BW, PZ-1, BW-I, IW ministrowie,
w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dzia∏u
„Szkolnictwo wy˝sze”, przedstawiajà ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego.

9. Formularz PR ministrowie i wojewodowie, w ter-
minie, o którym mowa w ust. 1, przekazujà równie˝ ko-
ordynatorom programów wieloletnich.

§ 7. 1. Dysponenci paƒstwowych funduszy celo-
wych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, prezesi
paƒstwowych funduszy celowych posiadajàcych oso-
bowoÊç prawnà oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego — przedstawiajà ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów w terminie, o którym mo-
wa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszcze-
gólnych funduszy opracowane na formularzu PFC, sta-
nowiàcym za∏àcznik nr 40 do rozporzàdzenia.

2. G∏ówny Geodeta Kraju przedstawi ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów w terminie i na formu-
larzach, o których mowa w ust. 1, projekt planu finan-
sowego Paƒstwowego Funduszu Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 8. ¸àcznie z formularzami, o których mowa 
w § 5—7, dysponenci przedstawiajà uzasadnienie pla-
nowanych dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów.

§ 9. Szczegó∏owe zasady opracowywania materia-
∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2002 okre-
Êla za∏àcznik nr 43 do rozporzàdzenia.

§ 10. WartoÊç kosztorysowà, o której mowa 
w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala si´ w wysokoÊci 
55 mln z∏.

§ 11. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o mini-
strze w∏aÊciwym do spraw finansów, nale˝y przez to
rozumieç odpowiednio ministra w∏aÊciwego do spraw
bud˝etu, ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych lub ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji
finansowych.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner
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Rozdzia∏ 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych cz´Êci bud˝etowych
opracujà materia∏y do projektu ustawy bud˝etowej na
2002 r. wed∏ug formularzy stanowiàcych za∏àczniki
nr 1—42 do rozporzàdzenia.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydat-
ków, o którym mowa w § 8 rozporzàdzenia, sporzàdza
si´ dla ka˝dego dzia∏u klasyfikacji bud˝etowej. Wydat-
ki bie˝àce i wydatki inwestycyjne nale˝y uzasadniç od-
r´bnie, omawiajàc szczegó∏owo przewidywane wyko-
nanie i za∏o˝enia planu, z uwzgl´dnieniem:

1) zmian wielkoÊci poszczególnych elementów kalku-
lacyjnych,

2) czynników, które spowodowa∏y ewentualnà zmian´
trendu wzrostu lub spadku,

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewy-
st´pujàcych w bud˝ecie w 2001 r.,

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych
rozdzia∏ach dla nowych zadaƒ przewidzianych do
realizacji w 2002 r.

3. W uzasadnieniach dotyczàcych dochodów i wy-
datków, w przypadku zmiany zakresu dzia∏ania, wprowa-
dzenia nowych êróde∏ dochodów lub zamieszczenia no-
wych upowa˝nieƒ do dokonywania wydatków, powo∏u-
je si´ przepisy prawne, z których zmiany te wynikajà.

4. Planowanie wydatków bud˝etowych na inwesty-
cje powinno spe∏niaç warunki okreÊlone w dziale III roz-
dziale 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych oraz w art. 44 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorialne-
go w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz 1041 oraz z 2001 r. Nr 39,
poz. 459). W wydatkach na cele inwestycyjne nie planu-
je si´ remontów, które finansowane sà w ramach wy-
datków bie˝àcych.

5. Materia∏y planistyczne dotyczàce inwestycji nale-
˝y przedk∏adaç odr´bnie. Wszystkie formularze ozna-
czone symbolami RZ-9, BW-I, BW-IK, IW opracowane na
dyskietkach i wydruki oraz materia∏y opisowe powinny
byç z∏o˝one bezpoÊrednio w Wydziale Inwestycji Depar-
tamentu Bud˝etu Paƒstwa Ministerstwa Finansów.

Rozdzia∏ 2

Plany rzeczowe zadaƒ

6. Plany rzeczowe zadaƒ realizowanych ze Êrodków
bud˝etowych dysponenci opracowujà wed∏ug formu-
larzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-16, o których
mowa w § 5 ust. 1 rozporzàdzenia.

7. W formularzach RZ wszystkie kwoty odnoszàce
si´ do 2002 r. nale˝y podaç w cenach 2001 r.

8. Formularz RZ-1 opracowujà wy∏àcznie: Urzàd
Ochrony Paƒstwa, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji,
Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Sàd Najwy˝szy, Naczel-
ny Sàd Administracyjny i Trybuna∏ Konstytucyjny oraz
wojewodowie.

W treÊci formularza RZ-1 oprócz Êwiadczeƒ usta-
wowych nale˝y podaç dane, o których mowa w § 5
ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia.

9. Do formularza RZ-2 nale˝y za∏àczyç, dla rubryki 8
„Ocena kosztów uruchomienia i dzia∏alnoÊci jednost-
ki” oraz rubryki 9 „Ocena kosztów likwidacji jednost-
ki”, szczegó∏owe uzasadnienie zawierajàce m.in. spe-
cyfik´ jednorazowych tytu∏ów i kosztów uruchomienia
i likwidacji jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej wype∏nia formu-
larz RZ-2 zbiorczo za wszystkie jednostki wojskowe.

10. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych wykazujà na
formularzu RZ-3 wy∏àcznie te zadania, które powodo-
waç b´dà skutki finansowe dla bud˝etu; do formularza
RZ-3 nale˝y do∏àczyç szczegó∏owy opis zadaƒ, wraz
z podaniem podstawy prawnej, kalkulacj´ kosztów no-
wego lub koƒczàcego si´ zadania bàdê zadania, które-
go zakres ulegnie ograniczeniu w roku planowym. Na-
le˝y tak˝e omówiç skutki finansowe nowego przedsi´-
wzi´cia dla roku, w którym rozpocznie si´ jego realiza-
cja, jak i skutki finansowe z tytu∏u realizacji tego zada-
nia w latach nast´pnych. Przez poj´cie „nowe zadania”
rozumie si´ zadania bud˝etowe wynikajàce z aktów
prawnych, których realizacja rozpocznie si´ w 2002 r.

11. Formularz RZ-4 dotyczy skutków finansowych
wdro˝enia nowego systemu wynagradzania nauczy-
cieli, zgodnie z ustawà —  Karta Nauczyciela, zatrudnio-
nych w oÊwiacie rzàdowej w roku 2002. Formularz ten
sporzàdzajà w∏aÊciwi ministrowie i wojewodowie pro-
wadzàcy szko∏y i placówki oÊwiatowe, zaliczane do
dzia∏ów 801 i 854, w których zatrudnieni sà nauczycie-
le wynagradzani zgodnie z art. 30 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.
Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,
Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323. Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej wype∏nia wy˝ej wymieniony formu-
larz równie˝ dla dzia∏u „Administracja publiczna”.

W formularzu tym nale˝y uwzgl´dniç, planowane
do wprowadzenia od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. do dnia
1 wrzeÊnia 2002 r., zmiany z tytu∏u awansu zawodowe-
go nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujàce
zarówno etaty rzeczywiste, jak i Êrodki na wynagrodze-
nia.
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12. Formularz RZ-5 sporzàdzajà dysponenci cz´Êci
bud˝etowych, realizujàcy programy uzgodnione z Ko-
misjà Europejskà, które wymagajà ustalonego w nich
udzia∏u Êrodków bud˝etowych lub innych jako wspó∏-
finansowania.

Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich
Êrodkach zwiàzanych z realizacjà programów (a tak˝e
projektów) wynikajàcych z podpisanych lub przygoto-
wanych do podpisania memorandów finansowych —
PHARE, ISPA, SAPARD — z podzia∏em na potrzebne
Êrodki bud˝etu paƒstwa, Êrodki przyznane (przewidzia-
ne) na dany rok przez Komisj´ Europejskà, inne Êrodki,
w tym np. kredyty z mi´dzynarodowych instytucji finan-
sowych s∏u˝àce wspó∏finansowaniu tych programów.

W kolumnie 2 podaje si´ nazw´ programu (zada-
nia), w kolumnie 6 w poz. 3) — êród∏o finansowania
Êrodków (np. Bank Âwiatowy), w kolumnie 7 dla Êrod-
ków bud˝etowych dzia∏ i rozdzia∏, dla Êrodków z UE —
symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,...,...), dla
innych Êrodków — nazw´ dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz wype∏nia si´ dla programów wdra˝a-
nych wed∏ug nowych zasad (Nowa Orientacja PHARE,
ISPA, SAPARD).

W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których re-
alizacja zostanie zakoƒczona w roku 2001 i nie wystàpi
zapotrzebowanie na Êrodki z bud˝etu paƒstwa poczy-
najàc od roku 2002.

13. Formularz RZ-6 sporzàdzajà dysponenci cz´Êci
bud˝etowych, którzy korzystajà z kredytów zagranicz-
nych lub z innych Êrodków zagranicznych przy realiza-
cji zadaƒ nieobj´tych uzgodnieniami z Komisjà Euro-
pejskà.

Formularz powinien zawieraç dane o wszystkich
Êrodkach zagranicznych i krajowych przeznaczonych
na realizacj´ programów (zadaƒ) niezwiàzanych z pro-
gramami uzgodnionymi z Komisjà Europejskà, a wi´c
Êrodki ze êróde∏ zagranicznych (np. fundacji, paƒstw,
organizacji i instytucji mi´dzynarodowych, banków) ze
wskazanym celem i warunkami ich wykorzystania.

W kolumnie 2 podaje si´ nazw´ celu lub programu,
w kolumnie 6 — jedno lub kilka (jeÊli sà) êróde∏ zagra-
nicznych, w kolumnie 7 — akt przyznajàcy Êrodki.

W formularzu nie uwzgl´dnia si´ zadaƒ, których re-
alizacja zostanie zakoƒczona w roku 2001 i nie wystàpi
zapotrzebowanie na Êrodki z bud˝etu paƒstwa poczy-
najàc od roku 2002.

14. Formularz RZ-7 dotyczy placówek opiekuƒczo-
-wychowawczych oraz rodzinnej opieki zast´pczej,
o której mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90,
poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238);
formularz sporzàdzajà dysponenci w∏aÊciwych cz´Êci
bud˝etowych. Informacje rzeczowe dotyczàce przewi-

dywanego wykonania za rok 2001 i projektu planu na
rok 2002 nale˝y podaç na dzieƒ 31 grudnia 2001
i 2002 r. Informacje o osobach zatrudnionych, w tym
nauczycielach, nale˝y podaç w przeliczeniu na pe∏no-
zatrudnionych. Wydatki na wynagrodzenia powinny
obejmowaç paragrafy „Wynagrodzenia osobowe pra-
cowników” wraz z dodatkami wynikajàcymi z ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela oraz do-
datkowe wynagrodzenie roczne.

15. Formularz RZ-8 dotyczy podstawowych Êwiad-
czeƒ obligatoryjnych z pomocy spo∏ecznej, o których
mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo∏ecznej. Przewidywanà liczb´ Êwiadczeƒ i Êwiad-
czeniobiorców nale˝y ustaliç stosownie do postano-
wieƒ tej ustawy.

16. Na formularzu RZ-9 wykazuje si´ inwestycje fi-
nansowane Êrodkami bud˝etu paƒstwa, niezale˝nie od
ich wartoÊci kosztorysowej, okresu realizacji i katego-
rii, tak˝e inwestycje koƒczone w 2001 r. oraz zakupy do-
konane i przewidziane do zrealizowania, z wyjàtkiem
inwestycji jednostek samorzàdu terytorialnego, które
zostanà obj´te kontraktami wojewódzkimi.

W materia∏ach planistycznych wyst´puje grupowa-
nie wykazów rzeczowych inwestycji w podziale na in-
westycje wieloletnie oraz na pozosta∏e inwestycje,
w których wyodr´bnia si´ budownictwo inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne niezwiàzane z budownictwem.
Do budownictwa inwestycyjnego nale˝y zaliczaç, poza
kosztami robót budowlano-monta˝owych, tak˝e np.
koszty nabycia obiektu majàtku trwa∏ego, dokumenta-
cji, badaƒ geologicznych, ekspertyz, pozyskania terenu
pod budow´ i przygotowania go, pierwszego wyposa-
˝enia nowo budowanych lub rozbudowywanych
obiektów, zaniechania inwestycji, zabezpieczenia i kon-
serwacji inwestycji wstrzymanych.

W cz´Êci I, II i III formularza wymienia si´ poszcze-
gólne tytu∏y inwestycji kolejno dzia∏ami, w dzia∏ach —
rozdzia∏ami, w rozdzia∏ach — paragrafami. W cz´Êci II
formularza inwestycje jednorodne, jak np. melioracje,
a w cz´Êci III np. zakup Êrodków transportu, zakup
sprz´tu informatycznego nale˝y wykazaç ∏àcznie jako
jeden tytu∏ inwestycyjny.

Do formularza nale˝y do∏àczyç pisemne omówie-
nie poszczególnych pozycji wykazu; w przypadku fi-
nansowania inwestycji Êrodkami pochodzàcymi ze êró-
de∏ zagranicznych nale˝y podaç ich wysokoÊç.

17. Na formularzu RZ-10 wojewodowie wykazujà
wydatki finansowane z bud˝etu paƒstwa na oÊwietle-
nie dróg publicznych, dla których gmina nie jest za-
rzàdcà, oraz wydatki zwiàzane z oÊwietleniem dróg pu-
blicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych
w granicach miast na prawach powiatu, zgodnie z usta-
wà z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r.
Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,
z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099).
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18. Formularz RZ-11 sporzàdzajà dysponenci w∏a-
Êciwych cz´Êci bud˝etowych. 

W formularzu RZ-11 ujmuje si´:

1) dotacje przedmiotowe wynikajàce z przepisów:

a) art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934
oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314),

b) art. 16 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach
paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych
paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 487),

c) art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych oraz rozporzàdzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r.
w sprawie stawek oraz szczegó∏owych zasad,
trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmioto-
wych do podr´czników szkolnych i akademic-
kich (Dz. U. Nr 60, poz. 643),

d) art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r.
o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675,
Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r.
Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47,
poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73,
poz. 852 i Nr 120, poz. 1268),

e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiàz-
kowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U.
Nr 152, poz. 722);

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikajàce z postanowieƒ:
— art. 6 ust. 4, art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 5 usta-

wy wymienionej w pkt 1 lit a),
— art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o dostosowaniu górnictwa w´gla kamienne-
go do funkcjonowania w warunkach gospo-
darki rynkowej oraz szczególnych uprawnie-
niach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41),

— art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego
potencja∏u obronnego i modernizacji tech-
nicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932 i z 2000 r. Nr 119,
poz. 1250),

— art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych,

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Rad´ Mi-
nistrów programach restrukturyzacji poszcze-
gólnych sektorów w latach 1998—2002 oraz
w „Strategii dla przemys∏u lekkiego na lata
2000—2005”,

c) przewidziane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U.

Nr 60, poz. 704) w zakresie niewyszczególnio-
nym w pkt 2 lit. a) i b);

3) dotacje celowe:

— wynikajàce z postanowieƒ art. 8a ustawy z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezp∏at-
nych i ulgowych przejazdów Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54,
poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368
i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261,
z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

— wynikajàce z postanowieƒ ustawy wymienionej
w pkt 1 lit. a).

W poz. I — „Dotacje przedmiotowe”:

Minister w∏aÊciwy do spraw transportu przed∏o˝y
plany rzeczowe zadaƒ w zakresie us∏ug przewozowych
realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pa-
sa˝erów do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
w transporcie kolejowym. Zakresem dotowania przed-
miotowego nie sà obj´te: przejazdy pos∏ów i senato-
rów, przejazdy osób, którym jednostki sektora rzàdo-
wego i samorzàdowego oraz firmy i instytucje spoza
sektora publicznego wykupi∏y legitymacje i bilety
uprawniajàce do przejazdów bezp∏atnych i ulgowych,
przejazdy realizowane na podstawie przyznanych
przez przewoênika ulg i zni˝ek komercyjnych (handlo-
wych), przejazdy pracowników kolejowych i cz∏onków
ich rodzin przyznane przez zarzàd kolei oraz s∏u˝bowe
przejazdy pracowników PKP odbywane na podstawie
zezwoleƒ wydawanych przez pracodawc´ (zarzàd ko-
lei).

W informacji objaÊniajàcej utracone przychody
z tytu∏u stosowania ulg przejazdowych nale˝y przed-
stawiç wartoÊç sprzedanych biletów jednorazowych ze
zni˝kà 50% (z wartoÊcià podatku VAT i bez podatku
VAT) oraz oszacowanà wartoÊç przychodów utraco-
nych w zwiàzku ze Êwiadczeniem us∏ug przewozowych
nieodp∏atnie (z podatkiem VAT i bez podatku VAT) oraz
metod´ ich obliczeƒ.

Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania
oraz szkolnictwa wy˝szego przed∏o˝y plany rzeczowe
zadaƒ w zakresie dotacji do specjalistycznych podr´cz-
ników szkolnych i akademickich.

Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przed∏o˝y
plany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do zapasów
obowiàzkowych paliw p∏ynnych.

Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci przed∏o˝y
plany rzeczowe zadaƒ w zakresie dotacji do us∏ug pocz-
towych zwolnionych od op∏at pocztowych, zwiàzanych
z przes∏aniem paczek z drukami lub innymi noÊnikami
informacji dla ociemnia∏ych.

Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego przed∏o˝y plany rzeczowe zadaƒ w zakre-
sie dotacji do przesy∏ek egzemplarzy obowiàzkowych,
zwolnionych od op∏at pocztowych, wysy∏anych do bi-
bliotek uprawnionych do ich otrzymywania.
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W poz. II — „Dotacje podmiotowe”: 

Nale˝y wyodr´bniç przedsi´biorców otrzymujà-
cych dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odnie-
sieniu do planowanych nowych dotacji dofinan-
sowujàcych przedsi´biorców lub zadania, które w roku
ubieg∏ym nie by∏y obj´te dotowaniem z bud˝etu paƒ-
stwa, nale˝y przed∏o˝yç, wraz ze szczegó∏owym omó-
wieniem zakresu rzeczowego zadaƒ realizowanych
w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje
ze wskazaniem zadaƒ priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa
w´gla kamiennego nale˝y szczegó∏owo omówiç zakres
finansowania kosztów:

a) likwidacji kopalƒ oraz usuwania szkód wywo∏a-
nych reaktywacjà starych zrobów,

b) zabezpieczenia kopalƒ przed zagro˝eniami wod-
nymi oraz odsalania wód do∏owych w okresie li-
kwidacji i po zakoƒczeniu likwidacji kopalƒ,

c) restrukturyzacji zatrudnienia,

d) deputatów w´glowych przys∏ugujàcych emery-
tom i rencistom górniczym kopalƒ ca∏kowicie li-
kwidowanych,

e) ekwiwalentów pieni´˝nych z tytu∏u prawa do
bezp∏atnego w´gla, przys∏ugujàcego emerytom
i rencistom górniczym, wyp∏acanych przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

f) rent wyrównawczych przys∏ugujàcych od kopalƒ
ca∏kowicie likwidowanych,

g) tworzenia nowych miejsc pracy w gminach gór-
niczych,

h) monitoringu post´powania odd∏u˝eniowego,
zmian stanu zatrudnienia oraz nadzorowania
i kontroli wydatkowania Êrodków bud˝etowych,

i) utrzymywania biur pomocy zawodowej Górni-
czej Agencji Pracy sp. z o.o., 

j) obs∏ugi dokonywanych przez Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych wyp∏at ekwiwalentów pie-
ni´˝nych z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla
przys∏ugujàcego emerytom i rencistom górni-
czym.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowa-
nie kosztów likwidacji nieczynnych linii kolejowych
minister w∏aÊciwy do spraw transportu przedstawi
uzgodniony z w∏aÊciwym sejmikiem województwa i ra-
dà powiatu wykaz odcinków linii kolejowych przewi-
dzianych do likwidacji, z podaniem ich d∏ugoÊci. Nale-
˝y omówiç tak˝e zakres i terminy robót likwidacyjnych
wraz z oszacowaniem kosztów przewidzianych do re-
alizacji w 2002 r.

W zakresie dotacji przewidzianych na sfinansowa-
nie kosztów utrzymania linii kolejowych zaliczonych do
linii o paƒstwowym znaczeniu wy∏àcznie ze wzgl´dów
obronnych wymienionych w art. 21 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli w uzgod-
nieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej zakres i ter-
miny prac utrzymaniowych na poszczególnych odcin-
kach oraz planowany jednostkowy koszt utrzymania
1 km tych linii i kwot´ dotacji.

W zakresie dotacji przewidzianych na organizowa-
nie i dotowanie kolejowych przewozów o zasi´gu mi´-
dzywojewódzkim, z wyjàtkiem przewozów kwalifiko-
wanych, minister w∏aÊciwy do spraw transportu przed-
stawi plany rzeczowe zadaƒ przewozowych na zamó-
wionej sieci po∏àczeƒ kolejowych, wraz z niezb´dnà
kwotà dotacji bud˝etowej na ich op∏acenie w 2002 r.

W poz. III — „Dotacje celowe”:

W zakresie dotacji przewidzianych na dop∏aty do
ustawowych ulg przejazdowych w krajowych przewo-
zach pasa˝erskich autobusowych — wojewodowie
przedstawià informacje dotyczàce zapotrzebowania na
ww. dop∏aty.

Dop∏atami nie mogà byç obj´te:

— przejazdy pos∏ów i senatorów,

— przejazdy osób, którym jednostki sektora rzàdowe-
go i samorzàdowego oraz firmy i instytucje spoza
sektora publicznego wykupi∏y od przewoênika au-
tobusowego, na podstawie umów cywilnopraw-
nych, legitymacje i bilety uprawniajàce do bezp∏at-
nych lub ulgowych przejazdów,

— przejazdy osób odbywajàcych podró˝ na podsta-
wie przyznanych przez przewoênika autobusowe-
go, w ramach w∏asnej strategii handlowej, ulg i zni-
˝ek o charakterze komercyjnym,

— bezp∏atne lub ulgowe przejazdy pracowników au-
tobusowych oraz emerytów, rencistów i najbli˝-
szych cz∏onków ich rodzin, przyznane na podstawie
art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie-
niach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego.

W objaÊnieniach do zapotrzebowania na dop∏aty
nale˝y wymieniç nazwy wszystkich przewoêników,
z którymi samorzàd województwa zawar∏ umowy na
realizacj´ wy˝ej wymienionych przewozów.

Nale˝y równie˝ podaç, jakà iloÊç i wartoÊç przyj´to
do planu na rok 2002 w zakresie:

— sprzeda˝y biletów jednorazowych z ulgà ustawowà
50%,

— sprzeda˝y biletów miesi´cznych szkolnych z ulgà
ustawowà 50%,

— sprzeda˝y biletów miesi´cznych dla nauczycieli
z ulgà ustawowà 50%,

— wydanych biletów bezp∏atnych z ulgà ustawowà
100%

(z wartoÊcià podatku VAT i bez podatku VAT).

W informacji nale˝y podaç i omówiç skal´ rocznych
podwy˝ek cen biletów autobusowych, ustalanych sa-
modzielnie przez przewoêników autobusowych.

W zakresie dotacji bud˝etowych przewidzianych na
organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych
przewozów pasa˝erskich — wojewodowie w informa-
cji objaÊniajàcej przedstawià zarówno w odniesieniu
do przewidywanego wykonania w 2001 r., jak i w pro-
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jekcie planu na 2002 r. zakres zamawianych us∏ug prze-
wozowych przez województwa samorzàdowe, wraz
z rozmiarem niezb´dnej dotacji przewidzianej na ich
op∏acenie. Ponadto nale˝y odr´bnie omówiç kwoty do-
tacji przewidziane na:

— organizowanie kolejowego ruchu regionalnego,

— op∏acenie zamówionych przewozów,

— finansowanie kosztów zakupu kolejowych pojaz-
dów szynowych na potrzeby obs∏ugi ruchu regio-
nalnego,

— dofinansowanie przewozów regionalnych ze Êrod-
ków w∏asnych województw samorzàdowych.

19. Formularz RZ-12 dotyczy sk∏adek na ubezpie-
czenie zdrowotne op∏acanych z bud˝etu paƒstwa za
osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) oraz
w art. 11 pkt 2b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej.

20. Formularz RZ-13 dysponenci wype∏niajà
w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w druku, dla dotacji kla-
syfikowanych w paragrafach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej,
wykonywane przez samorzàd województwa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samorzàdu
województwa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu administracji
rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom gmin)”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin (zwiàz-
ków gmin)”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadanie bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej
wykonywane przez powiat”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd woje-
wództwa na podstawie porozumieƒ z organami ad-
ministracji rzàdowej”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na pod-
stawie porozumieƒ z organami administracji rzà-
dowej”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce realizowane przez powiat na pod-

stawie porozumieƒ z organami administracji rzà-
dowej”.

21. Na formularzu RZ-14 dysponenci wykazujà da-
ne dotyczàce funkcjonariuszy w szczegó∏owoÊci okre-
Êlonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragra-
fach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej,
wykonywane przez samorzàd województwa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samorzàdu
województwa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu administracji
rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom gmin)”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin (zwiàz-
ków gmin)”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej
wykonywane przez powiat”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”.

Kolumny dotyczàce uposa˝enia i zatrudnienia nale-
˝y podaç w rozbiciu na zatrudnionych przed dniem
1 stycznia 1999 r. i po dniu 1 stycznia 1999 r.

22. Na formularzu RZ-15 ujmuje si´ zadania realizo-
wane w ramach programów wieloletnich, o których
mowa w art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych.

23. RZ-16 dotyczy wydatków ponoszonych przez
bud˝et paƒstwa z tytu∏u sta∏ych rent zasàdzonych na
rzecz pacjentów, którzy ponieÊli szkody podczas lecze-
nia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w by∏ych paƒstwo-
wych jednostkach bud˝etowych ochrony zdrowia.
W formularzu tym nie nale˝y ujmowaç wydatków na
renty wynikajàce z toczàcych si´ spraw w sàdach, tj.
kiedy jeszcze nie zapad∏y wyroki lub nie zosta∏y zawar-
te ugody sàdowe.

Rozdzia∏ 3

Planowanie dochodów bud˝etowych

24. Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycz-
nych, dochody z wp∏at z zysku przedsi´biorstw paƒ-
stwowych, z wp∏at z zysku jednoosobowych spó∏ek
Skarbu Paƒstwa oraz dochody zagraniczne planuje Mi-
nisterstwo Finansów.

25. Dochody z ce∏ planuje G∏ówny Urzàd Ce∏ we
wspó∏dzia∏aniu z Ministerstwem Finansów i Minister-
stwem Gospodarki.

26. Dywidendy od spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa
posiada akcje lub udzia∏y, planuje minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa.
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27. Wp∏aty do bud˝etu paƒstwa Êrodków finanso-
wych, dokonywane przez zak∏ady bud˝etowe, gospo-
darstwa pomocnicze i Êrodki specjalne, ujmuje si´ we
w∏aÊciwych dzia∏ach i rozdzia∏ach oraz zbiorczo dla cz´-
Êci na formularzu BD.

28. Dochody realizowane przez jednostki bud˝eto-
we ujmuje si´ we w∏aÊciwych dzia∏ach, rozdzia∏ach
i zbiorczo dla cz´Êci na formularzu BD.

29. Szczegó∏owà specyfikacj´ tytu∏ów i kwot nale˝y
do∏àczyç do dochodów ujmowanych w paragrafie
„Wp∏ywy z ró˝nych dochodów” na formularzu BD.

30. W projekcie bud˝etu uwzgl´dnia si´ zmiany
w poziomie dochodów, wynikajàce z projektowanych
zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek
celnych, op∏at sàdowych lub administracyjnych), po-
dajàc w objaÊnieniach szczegó∏owe uzasadnienie wraz
z kalkulacjà.

31. W objaÊnieniach tekstowych do planowanych
dochodów bud˝etowych z tytu∏u dywidend z zysku
osiàgni´tego przez spó∏ki, w których Skarb Paƒstwa
posiada akcje lub udzia∏y, nale˝y podaç przes∏anki, na
podstawie których ten plan zosta∏ opracowany (np.
wskazanie spó∏ek, z których Skarb Paƒstwa spodziewa
si´ najwi´kszych dochodów z dywidend, wysokoÊç
udzia∏ów Skarbu Paƒstwa w tych spó∏kach, przewidy-
wany zysk w 2001 r.)

Rozdzia∏ 4

Planowanie wydatków bud˝etowych

32. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych planujà wydat-
ki zbiorczo dla cz´Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego dzia∏u
i rozdzia∏u w podziale na poszczególne jednostki i za-
dania.

33. Formularz BW

1) Dysponenci planujà w swoich bud˝etach dotacje
przedmiotowe i podmiotowe dla przedsi´biorców,
wynikajàce z obowiàzujàcych systemów finanso-
wych.

2) Wydatki bud˝etowe na tworzenie rezerw paƒstwo-
wych i gospodarowanie nimi dysponenci cz´Êci
bud˝etowych ujmujà odpowiednio w swoich pro-
jektach bud˝etu w ramach ustalonego limitu wy-
datków.

3) Dotacje dla zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw
pomocniczych i funduszy celowych wykazuje si´
na formularzu BW, do∏àczajàc szczegó∏owà kalku-
lacj´ wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy
prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:
a) wskaêniki rzeczowe, które sà podstawà okreÊle-

nia dotacji,
b) stawk´ dotacji wraz ze szczegó∏owà kalkulacjà.

4) W ramach wydatków planowanych na pokrycie
kosztów prywatyzacji nie mogà byç ponoszone wy-
datki na zakupy inwestycyjne, jak równie˝ na zakup
akcji (udzia∏ów) w spó∏kach.

5) Wydatki zwiàzane z likwidacjà przedsi´biorstwa
paƒstwowego prowadzonà na podstawie art. 19
ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przedsi´bior-
stwach paƒstwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18,
poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113,
poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474
i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106,
poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 3, poz.18)
obcià˝ajà koszty likwidowanego przedsi´biorstwa
paƒstwowego albo Êrodki specjalne pn. Fundusz
Mienia Polikwidacyjnego i nie mogà byç zaliczone
do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze Êrodków
bud˝etowych.

6) W uzasadnieniu do wydatków jednostek strefy bu-
d˝etowej z tytu∏u wp∏aconych sk∏adek na rzecz or-
ganizacji mi´dzynarodowych nale˝y podaç:

a) nazw´ organizacji,

b) podstaw´ prawnà przynale˝noÊci,

c) kalkulacje sk∏adek p∏aconych w 2001 r. i w 2002 r.,
w walucie p∏atnoÊci.

7) Wydatki jednostek sfery bud˝etowej ujmuje si´ na
formularzu BW zbiorczo dla cz´Êci oraz odr´bnie
dla ka˝dego dzia∏u i rozdzia∏u z wyszczególnieniem
rodzajów jednostek bud˝etowych oraz zadaƒ bu-
d˝etowych.

JeÊli w rozdziale wyst´pujà jednostki i zadania lub
kilka rodzajów jednostek lub zadaƒ, to wydatki pla-
nuje si´ wówczas dla ka˝dej z tych jednostek i dla
ka˝dego zadania odr´bnie oraz zbiorczo dla ca∏ego
rozdzia∏u.

8) W dziale „LeÊnictwo” zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r.
Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268)
nadzór nad gospodarkà leÊnà w lasach niestano-
wiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa sprawuje sta-
rosta oraz, w zakresie okreÊlonym w ustawie, wo-
jewoda. Wydatki na nadzór nad gospodarkà leÊnà
wojewodowie planujà w cz´Êci dotyczàcej jedynie
w∏asnych zadaƒ z zakresu nadzoru.

9) W dziale „OÊwiata i wychowanie” oraz w dziale
„Edukacyjna opieka wychowawcza” przy planowa-
niu wydatków z bud˝etu paƒstwa na dotacje celo-
we przekazywane na zadania bie˝àce realizowane
przez powiat (gmin´, samorzàd województwa) na
podstawie porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej nale˝y uwzgl´dniç równie˝:

a) Êwiadczenia dla nauczycieli, z uwzgl´dnieniem
skutków wdro˝enia w 2001 r. nowego systemu
wynagradzania — wynikajàce z ustawy — Karta
Nauczyciela, przy uwzgl´dnieniu odpowiedniej
wysokoÊci wynagrodzenia, okreÊlonej w za∏o˝e-
niach do projektu bud˝etu paƒstwa, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia, do któ-
rego relacjonuje si´ wysokoÊç tych Êwiadczeƒ,

b) dotacje udzielane placówkom niepublicznym
prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne.
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10) W dziale „Szkolnictwo wy˝sze” przy planowaniu
wydatków z bud˝etu paƒstwa na wszystkie rodzaje
stypendiów uwzgl´dnia si´ odpowiednià wyso-
koÊç wynagrodzenia okreÊlonà w za∏o˝eniach do
projektu bud˝etu paƒstwa, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia, do którego relacjonuje
si´ wysokoÊç stypendium.

11) Wydatki z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie zdrowot-
ne osób wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 6 lu-
tego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym planowane sà na rok 2002 we w∏aÊciwych
cz´Êciach, w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale
„Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Êwiad-
czenia dla osób nieobj´tych obowiàzkiem ubezpie-
czenia zdrowotnego”, z wyjàtkiem wydatków na
sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mo-
wa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 wy˝ej wymienionej
ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668
i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz
z 2000 r. Nr 45, poz. 531). Wydatki na sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie planujà
w paragrafach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admini-
stracji rzàdowej oraz innych zleconych gminom
(zwiàzkom gmin) ustawami”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami reali-
zowane przez powiat”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà-
dowej oraz inne zadania zlecone  ustawami re-
alizowane przez samorzàd województwa”.

12) Wydatki na renty wynikajàce z wyroków i ugód sà-
dowych za szkody pope∏nione podczas leczenia
w by∏ych paƒstwowych jednostkach bud˝etowych
ochrony zdrowia planowane sà w dziale „Ochrona
zdrowia”, w rozdziale „Pozosta∏a dzia∏alnoÊç”,
w paragrafie „Ró˝ne wydatki na rzecz osób fizycz-
nych”.

13) W ramach wydatków inwestycyjnych ujmowanych
na formularzu BW w poz. 4.1 „Wydatki na finanso-
wanie inwestycji jednostek bud˝etowych i zak∏a-
dów bud˝etowych” planowane sà:

a) dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie  lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
paƒstwowych zak∏adów bud˝etowych,

b) wydatki na zakupy wynikajàce z programów
technicznej modernizacji  Si∏ Zbrojnych, realizo-
wane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
oraz zakupy dla Krajowego Systemu Ratownic-
twa GaÊniczego, realizowane przez Minister-
stwo Spraw Wewn´trznych i Administracji,

c) inne wydatki na inwestycje okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu wydanym na podstawie art. 79 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych.

Wydatki bud˝etowe na zakupy okreÊlone w lit. b),
ujmowane w ramach ∏àcznej kwoty wydatków na
inwestycje w poz. 4.1 formularza BW, nale˝y dodat-
kowo wykazaç w odr´bnej kwocie pod zestawie-
niem wydatków w tym formularzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane
sà zakupy Êrodków trwa∏ych niezaliczonych do
pierwszego wyposa˝enia, o których mowa
w rozdz. 2 pkt 16 niniejszego za∏àcznika, których
wartoÊç poczàtkowa jest wy˝sza od kwoty okreÊlo-
nej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1315 i 1324), a odpisy amortyzacyjne
od tych Êrodków trwa∏ych nie sà dokonywane jed-
norazowo lub gdy od nich nie dokonuje si´ odpi-
sów amortyzacyjnych w wypadkach okreÊlonych
w tej ustawie.

14) W dziale „Rolnictwo i ∏owiectwo” dotacje dla ró˝-
nych podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz
rolnictwa powinny byç  planowane:

a) w rozdziale „Upowszechnianie doradztwa rolni-
czego” w paragrafach:
— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla zak∏adu

bud˝etowego lub gospodarstwa pomocnicze-
go”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-
sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

b) w rozdziale „Prace geodezyjno-urzàdzeniowe
na potrzeby rolnictwa” w paragrafach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce z zakresu administra-
cji rzàdowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce z zakresu administra-
cji rzàdowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorzàd wojewódz-
twa”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

c) w rozdziale „Budowa i utrzymanie urzàdzeƒ me-
lioracji wodnych” w paragrafach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce z zakresu administra-
cji rzàdowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorzàd wojewódz-
twa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-
stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rzàdowej oraz inne za-
dania zlecone ustawami realizowane przez sa-
morzàd województwa”,
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d) w rozdziale ”Spó∏ki wodne” w paragrafie:
— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-

stwa na zadania bie˝àce z zakresu administra-
cji rzàdowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez samorzàd wojewódz-
twa”,

e) w rozdziale „Infrastruktura wodociàgowa i sani-
tacyjna wsi” w paragrafie:
— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-

stwa na realizacj´ inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych w∏asnych gmin (zwiàzków gmin)”,

f) w rozdziale „Nawozy wapniowe” w paragrafie:
— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-

stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

g) w rozdziale „Post´p biologiczny w produkcji ro-
Êlinnej” w paragrafach:
— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla zak∏adu

bud˝etowego lub gospodarstwa pomocnicze-
go”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-
sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

h) w rozdziale „Ochrona roÊlin” w paragrafach:
— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-

sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

i) w rozdziale „Rolnictwo ekologiczne” w paragra-
fie:

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

j) w rozdziale „Post´p biologiczny w produkcji
zwierz´cej” w paragrafach:

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla zak∏adu
bud˝etowego lub gospodarstwa pomocnicze-
go”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-
sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

k) w rozdziale „Zwalczanie chorób zakaênych zwie-
rzàt oraz badania monitoringowe pozosta∏oÊci
chemicznych i biologicznych w tkankach zwie-
rzàt i produktach pochodzenia zwierz´cego”
w paragrafie:

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

l) w rozdziale „Kontrola jakoÊci gleb, roÊlin, pro-
duktów rolniczych i spo˝ywczych” w paragra-
fie:

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-
sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych”,

m) w rozdziale „Monitorowanie dost´pu polskich
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych do rynków zagra-
nicznych i wielkoÊci importu” w paragrafach:

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-
sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych”,

— „Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych”,

n) w rozdziale „Inspekcja weterynaryjna”, dla po-
wiatowych inspekcji weterynaryjnych, w para-
grafach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce z zakresu administra-
cji rzàdowej oraz inne zadania zlecone usta-
wami realizowane przez powiat”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒ-
stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z za-
kresu administracji rzàdowej oraz inne zada-
nia zlecone ustawami realizowane przez po-
wiat”. 

W rozdziale„Pozosta∏a dzia∏alnoÊç” mogà byç pla-
nowane tylko wydatki na realizacj´ zadaƒ wynika-
jàcych z odpowiednich ustaw, na które nie przewi-
dziano odr´bnego rozdzia∏u. Dotacje planowane
na druku BW w paragrafie „Dotacja przedmiotowa
z bud˝etu dla zak∏adu bud˝etowego lub gospodar-
stwa pomocniczego”  powinny korespondowaç
z kwotà dotacji na druku B-7Z i B-4Z.

34. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci cz´Êci bud˝eto-
wych wykazujà wydatki bud˝etu paƒstwa przeznaczo-
ne na dofinansowanie dzia∏alnoÊci bie˝àcej ustawowo
wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowy-
mi.

W przypadku gdy z okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, ̋ e w for-
mularzu nie jest mo˝liwe uj´cie jednostki otrzymujàcej
dotacj´, nale˝y wówczas wykazaç grup´ jednostek
i ∏àcznà kwot´ dotacji.

35. Formularz DAF

Na formularzu DAF dysponenci cz´Êci bud˝eto-
wych wykazujà dotacje z bud˝etu paƒstwa dla  paƒ-
stwowych agencji i fundacji z udzia∏em Skarbu Paƒ-
stwa, w tym dla Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒ-
skich, i do∏àczajà kalkulacje dotyczàce wykazanych
kwot dotacji.
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36. Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny byç
zgodne z kwotami na sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne, zaplanowanymi w formularzu BW we w∏aÊci-
wych cz´Êciach, dzia∏ach, rozdzia∏ach i paragrafach kla-
syfikacji bud˝etowej.

37. Formularz BW-PL

Wydatki bud˝etowe placówek zagranicznych ujmu-
je si´ na formularzu BW-PL zbiorczo dla cz´Êci.

W formularzu ujmowane sà jedynie wydatki reali-
zowane przez placówki za granicà.

38. Formularz PZ-1

1) Plan zatrudnienia i wynagrodzeƒ sporzàdza si´ na
formularzu PZ-1 w podziale na cz´Êç, dzia∏ i rozdzia∏
klasyfikacji dochodów i wydatków oraz form´ or-
ganizacyjno-prawnà (jednostki bud˝etowe, zak∏a-
dy bud˝etowe, Êrodki specjalne, gospodarstwa po-
mocnicze, paƒstwowe fundusze celowe oraz szko-
∏y wy˝sze), wyodr´bniajàc:

a) osoby nieobj´te mno˝nikowymi systemami wy-
nagrodzeƒ,

b) cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,

c) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe,

d) pracowników orzecznictwa (s´dziów i prokura-
torów),

e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikan-
tów),

f) urz´dników sàdów i prokuratur,

g) sàdowych kuratorów zawodowych,

h) komorników sàdowych,

i) osadzonych,

j) etatowych cz∏onków SKO,

k) pracowników Rzàdowego Centrum Legislacji nie-
zaliczonych do grup pracowników wymienio-
nych wy˝ej: lit. a)—j).

2) W Êrodkach specjalnych zatrudnienie i wynagro-
dzenia mogà byç planowane tylko wówczas, gdy
wynika to z ustaw lub przepisów wydanych na ich
podstawie.

3) W zak∏adach bud˝etowych, Êrodkach specjalnych
i gospodarstwach pomocniczych  formularze opra-
cowuje si´ odr´bnie dla jednostek samofinansujà-
cych wynagrodzenia oraz odr´bnie dla jednostek
otrzymujàcych dotacje obejmujàce wynagrodze-
nia, w podziale na poszczególne formy organiza-
cyjno-prawne jednostek sektora finansów publicz-
nych.

4) Wynagrodzenia nale˝y planowaç zgodnie z przepi-
sami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239),
tj. ∏àcznie z podwy˝kami.

5) Przy planowaniu wynagrodzeƒ osobowych w dzia-
le „OÊwiata i wychowanie” oraz w dziale „Eduka-
cyjna opieka wychowawcza” nale˝y uwzgl´dniç
równie˝ przyznane Êrodki na sfinansowanie wdro-
˝enia od dnia 1 stycznia 2001 r. nowego systemu
wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawà
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

6) W objaÊnieniach do projektu planu zatrudnienia
i wynagrodzeƒ omawia si´ zmiany planu na rok
2001, podajàc, na podstawie jakich decyzji dokona-
no zmian, oraz projekt planu na 2002 r.

7) Wydatki z tytu∏u dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla pracowników paƒstwowej sfery bu-
d˝etowej planuje si´ w wysokoÊci 8,5% sumy wy-
nagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia
12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery bud˝e-
towej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110,
poz. 1255).

39. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposa˝eƒ ˝o∏nierzy i funkcjona-
riuszy sporzàdza si´ na formularzu PZ-2, zbiorczo dla
dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u, wyodr´b-
niajàc:

a) ˝o∏nierzy zawodowych i s∏u˝by nadterminowej,

b) funkcjonariuszy,

c) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej.

Wynagrodzenia nale˝y planowaç zgodnie z przepi-
sami art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. ∏àcznie z podwy˝-
kami.

Formularz PZ-2 dotyczàcy ˝o∏nierzy zawodowych
wykonujàcych zadania poza resortem obrony narodo-
wej nale˝y uzgodniç z Ministrem Obrony Narodowej.

40. Formularz SUS

W formularzu tym Ministerstwo Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji nie wykazuje danych planowa-
nych na rok 2002, dotyczàcych ˝o∏nierzy niezawodo-
wych.

41. Formularz BW-I

1) Formularz BW-I powinien zawieraç pe∏nà rzeczowà
informacj´ o wszystkich inwestycjach, niezale˝nie
od ich wartoÊci kosztorysowej, okresu realizacji
i kategorii, z wyjàtkiem inwestycji obj´tych kon-
traktami wojewódzkimi, które nale˝y ujàç w formu-
larzu BW-IK.

2) Przy wype∏nianiu formularzy BW-I oraz BW-IK sto-
suje si´ odpowiednio objaÊnienia podane do for-
mularza RZ-9.

3) Wszystkie wydatki wykazane w formularzach BW-I
oraz BW-IK powinny byç uj´te  w formularzu BW,
w takiej samej klasyfikacji.
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4) Do formularza BW-I oraz BW-IK do∏àcza si´ pisem-
ne uzasadnienie poszczególnych pozycji zaplano-
wanych wydatków; w przypadku finansowania in-
westycji Êrodkami pochodzàcymi ze êróde∏ zagra-
nicznych nale˝y podaç ich wysokoÊç.

42. Formularz IW

1) Zakres inwestycji wieloletnich w 2002 r. ustala si´
nast´pujàco:

a) w 2002 r. mogà byç kontynuowane, jako inwe-
stycje wieloletnie, z udzia∏em Êrodków z bud˝e-
tu paƒstwa, te inwestycje, których termin zakoƒ-
czenia, przyj´ty w za∏àczniku nr 7 do ustawy bu-
d˝etowej na 2001 r., okreÊlony zosta∏ po roku
2001,

b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a), które b´-
dà kontynuowane z udzia∏em Êrodków bud˝eto-
wych, sporzàdza si´ imienne informacje na for-
mularzu IW; planowanie kwot Êrodków bud˝eto-
wych powinno uwzgl´dniaç wielkoÊci podane
w za∏àczniku nr 7 do ustawy bud˝etowej na
2001 r.

2) Klasyfikacja bud˝etowa podana na formularzu IW
powinna byç zgodna z klasyfikacjà inwestycji i wy-
datków na formularzach BW-I i BW.

3) JeÊli wartoÊç kosztorysowa nowej inwestycji prze-
kracza kwot´, o której mowa w § 10 rozporzàdze-
nia, nale˝y wype∏niç formularz IW wraz ze szczegó-
∏owym uzasadnieniem podj´cia tej inwestycji.

4) Kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 lit. b)
oraz w pkt 3, wojewodowie przeka˝à ministrom
nadzorujàcym zadania w zakresie dzia∏ów, do któ-
rych zaliczane sà poszczególne inwestycje wielo-
letnie.

5) Przy wype∏nianiu formularzy IW nale˝y stosowaç
nast´pujàce wskazówki:

a) w cz´Êci A nale˝y pozostawiç jedno z okreÊleƒ
zaliczajàcych inwestora do w∏aÊciwej kategorii
(jednostka lub zak∏ad bud˝etowy, inna jednostka
organizacyjna, przedsi´biorca), skreÊlajàc pozo-
sta∏e; podobnie nale˝y oznaczyç, czy jest to in-
westycja kontynuowana, czy nowa. Bezwzgl´d-
nie nale˝y wype∏niç pozycje: dzia∏, rozdzia∏ i pa-
ragraf klasyfikacji bud˝etowej,

b) w cz´Êciach B i C nak∏ady w pkt „a) poniesione
w latach 19...—2001” podaje si´ ∏àcznie z prze-
widywanym wykonaniem w 2001 r., w tym prze-
widywane wykonanie w 2001 r.; nak∏ady
w pkt „b) planowane na lata 2002—20... — ra-
zem ” podaje si´ ∏àcznie z rokiem 2002, w tym
w 2002 r. (a w cz´Êci C — tak˝e dalsze lata),

c) w cz´Êci C w rubryce 8 podaje si´ kredyt por´czo-
ny (gwarantowany) przez Rad´ Ministrów lub
Ministra Finansów,

d) w cz´Êci opisowej wniosku nale˝y przedstawiç
w szczególnoÊci uzasadnienie celowoÊci inwe-
stycji oraz potrzeby finansowania jej z udzia∏em

Êrodków bud˝etowych w wysokoÊci okreÊlonej
we wniosku, oceniç udzia∏ w∏asny inwestora
w okresie realizacji inwestycji z podaniem êróde∏
finansowania poza Êrodkami bud˝etu paƒstwa,
charakterystyk´ efektów i efektywnoÊci inwesty-
cji, przewidywane zatrudnienie pracowników,
stan przygotowania inwestycji do realizacji i in-
ne istotne informacje dotyczàce inwestycji, np.
opini´ banku o mo˝liwoÊci uzyskania kredytu,
przy czym w przypadku decyzji negatywnej na-
le˝y do∏àczyç jej uzasadnienie; nale˝y równie˝
do∏àczyç kopi´ dokumentu, w którym inwestor
zobowiàzuje si´ do wniesienia udzia∏ów w∏a-
snych Êrodków, zgodnie ze wskazaniami formu-
larza IW cz´Êç C rubryka 4,

e) je˝eli jako êród∏o finansowania inwestycji wyka-
zano Êrodki w∏asne w cz´Êci C w rubryce 4 formu-
larza IW, nale˝y do niego za∏àczyç kopi´ doku-
mentu potwierdzajàcego zobowiàzanie si´ inwe-
stora do wniesienia Êrodków, zgodnie ze wskaza-
niami zawartymi w wymienionym wniosku.

43. Formularze SW-1, SW-2

Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze do∏àczajà
do planu  dochodów i wydatków bud˝etowych dane
rzeczowe z zakresu szkolnictwa wy˝szego na formula-
rzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego
szkó∏ wy˝szych, opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporzàdzane sà zbiorczo
dla cz´Êci. Dysponenci nadzorujàcy szko∏y wy˝sze
przekazujà równie˝ formularze SW-1 i SW-2 ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego.

44. Formularz ZRPiW

Ârodki z bud˝etu paƒstwa na zasi∏ki rodzinne, pie-
l´gnacyjne i wychowawcze planuje si´ z uwzgl´dnie-
niem przepisów nast´pujàcych aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzin-
nych, piel´gnacyjnych i wychowawczych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110,
poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 104, poz.1104),

b) rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca
1995 r. w sprawie szczegó∏owych zasad finansowa-
nia wydatków na zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne
(Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728, z 1997 r.
Nr 73,  poz. 458 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 482
i Nr 124, poz. 816).

Wydatki na zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wycho-
wawcze planujà dysponenci na formularzu ZRPiW.
Wojewodowie  opracowujà i przekazujà plan w uk∏a-
dzie zbiorczym, tj. obejmujàcym zarówno zasi∏ki ro-
dzinne i piel´gnacyjne wyp∏acane przez oÊrodki pomo-
cy spo∏ecznej, jak i zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wy-
chowawcze wyp∏acane dla funkcjonariuszy Policji
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej pe∏niàcych s∏u˝b´ w ko-
mendzie wojewódzkiej i komendach miejskich i powia-
towych danego województwa.
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Dysponenci nie uwzgl´dniajà w projektach swoich
bud˝etów Êrodków na waloryzacj´ zasi∏ków rodzin-
nych, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy wymienio-
nej w lit. a), oraz na podwy˝ki zasi∏ków piel´gnacyj-
nych, o których mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy.

Przeci´tnà miesi´cznà liczb´ zasi∏ków rodzinnych
w danym roku ustala si´ w sposób nast´pujàcy: obli-
cza si´ sum´ zasi∏ków za miesiàce od stycznia do grud-
nia, a nast´pnie otrzymanà liczb´ dzieli si´ przez 12;
w sposób analogiczny ustala si´ przeci´tnà miesi´cznà
liczb´ zasi∏ków piel´gnacyjnych i wychowawczych
oraz liczb´ rodzin otrzymujàcych zasi∏ki rodzinne.

Wydatki na zasi∏ki wychowawcze planuje si´
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia 1 grudnia
1994 r. o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wy-
chowawczych; dysponenci nie uwzgl´dniajà w projek-
tach swoich bud˝etów Êrodków na waloryzacj´ zasi∏-
ków wychowawczych, o której  mowa w art. 15 c ust. 4
ustawy.

45. Formularze BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje si´ dotacje celowe na
zadania z zakresu administracji rzàdowej realizowane
przez jednostki samorzàdu terytorialnego, na dofinan-
sowanie zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu  teryto-
rialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki
samorzàdu terytorialnego na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej, tzn. dotacje sklasy-
fikowane w paragrafach:

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej,
wykonywane przez samorzàd województwa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samorzàdu
województwa”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu administracji
rzàdowej zleconych gminom (zwiàzkom gmin)”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin (zwiàz-
ków gmin)”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce z zakresu administracji rzàdowej
wykonywane przez powiat”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce realizowane przez samorzàd woje-
wództwa na podstawie porozumieƒ z organami ad-
ministracji rzàdowej”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce realizowane przez gmin´ na pod-
stawie porozumieƒ z organami administracji rzà-
dowej”,

— „Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa na
zadania bie˝àce realizowane przez powiat na pod-

stawie porozumieƒ z organami administracji rzà-
dowej”.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach kla-
syfikacji bud˝etowej dla dzia∏ów i rozdzia∏ów wykaza-
ne w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12  powinny byç
zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW
w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Dla dzia∏u „Opieka spo∏eczna” dla rozdzia∏u „Pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawcze” i rozdzia∏u „OÊrodki
adopcyjno-opiekuƒcze” nale˝y podaç wynagrodzenia
dla nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Wy-
datki na wynagrodzenia powinny obejmowaç paragraf
„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wraz z do-
datkami wynikajàcymi z ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela. Do formularza BZS nale-
˝y do∏àczyç szczegó∏owà kalkulacj´ wyliczonych kwot
dotacji w planie na rok 2002 dla poszczególnych zadaƒ
realizowanych w ramach tego dzia∏u. 

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Kolumny dotyczàce uposa˝enia i zatrudnienia nale-
˝y podaç w rozbiciu na zatrudnionych przed dniem
1 stycznia 1999 r. i po dniu 1 stycznia 1999 r.

46. Formularze B-4Z i B-7Z

Dysponenci opracowujà projekty zbiorczych pla-
nów finansowych zak∏adów bud˝etowych i Êrodków
specjalnych na formularzu B-4Z, a gospodarstw po-
mocniczych na formularzu B-7Z.

Formularze B-4Z i B-7Z sporzàdza si´ zbiorczo dla
cz´Êci, dzia∏u oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u gru-
pujàcego zak∏ady bud˝etowe bàdê gospodarstwa po-
mocnicze, czy te˝ Êrodki specjalne.

47. Formularz BZS-z

Formularz sporzàdzajà wojewodowie w zakresie
planowanych w dziale „Administracja publiczna”:

— „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ-
stwa na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admi-
nistracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
gminom (zwiàzkom gmin) ustawami”,

— „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji
rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez powiat”,

— „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce z zakresu administracji
rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez samorzàd województwa”,

— „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce realizowane przez gmin´
na podstawie porozumieƒ z organami administra-
cji rzàdowej”,

— „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania  bie˝àce realizowane przez powiat
na podstawie porozumieƒ z organami administra-
cji rzàdowej”,
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— „Dotacji celowych przekazanych z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania bie˝àce realizowane przez samo-
rzàd województwa na podstawie porozumieƒ z or-
ganami administracji rzàdowej”.

Wykazane w kol. 6 kwoty ogó∏em w poszczegól-
nych rozdzia∏ach i paragrafach powinny byç zgodne
z kwotami wykazanymi na formularzu BW.

48. Formularz PR

Formularz PR sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bu-
d˝etowych, którzy sà koordynatorami programów wie-
loletnich w odniesieniu do ∏àcznej kwoty nak∏adów na
dany program, po uzgodnieniu z dysponentami wspó∏-
realizujàcymi programy. Dysponenci—wspó∏realizato-
rzy sporzàdzajà formularz PR w odniesieniu do swoich
zadaƒ wycinkowych.

Formularz PR dysponenci sporzàdzajà równie˝ dla
paƒstwowych instytutów badawczych, których  zakres
zadaƒ, okreÊlonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388), ustala Rada Ministrów
w wieloletnich programach, ustanawianych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych.

49. Formularz PP

Formularz PP sporzàdza minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa.

50. Formularz PE

Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ odpowied-
nio objaÊnienia podane do formularza RZ-5 w pkt 12.

51. Formularz PB

Przy wype∏nianiu formularza stosuje si´ odpowied-
nio objaÊnienia podane do formularza RZ-6 w pkt 13.

52. Formularz PFC

Projekty planów finansowych paƒstwowych fun-
duszy celowych przedk∏adajà dysponenci wszystkich

funduszy, niezale˝nie od tego, czy w planie przewidzia-
no dotacj´ z bud˝etu paƒstwa.

Projekt planu Paƒstwowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym sk∏adajàcy
si´  z funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiato-
wych opracowuje G∏ówny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Fi-
nansów, powinny byç uzgodnione z ministrami nadzo-
rujàcymi dzia∏alnoÊç danego funduszu.

Plany sporzàdza si´ w uk∏adzie memoria∏owym.

Plany finansowe przedk∏adane sà w formie ustalo-
nej w ustawie bud˝etowej na 2001 r. z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych w ustawach powo∏ujàcych fun-
dusze.

53. Formularz BW-Obronny dotyczy wydatków na
wspieranie i restrukturyzacj´ przemys∏owego poten-
cja∏u obronnego i na modernizacj´ technicznà Si∏
Zbrojnych. Lp. 1 i 1.1 formularza wype∏nia minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki, natomiast lp. 1.2 spo-
rzàdza minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw obrony
narodowej.

54. Formularz SFP sporzàdzajà osoby prawne,
o których mowa w art. 5 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W zakresie dzia∏u „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” formularz sporzàdzany jest zbiorczo dla
cz´Êci oraz odr´bnie dla ka˝dego rozdzia∏u i instytucji.

Formularz sporzàdzajà dysponenci cz´Êci bud˝eto-
wych, którzy sà organizatorami paƒstwowych instytu-
cji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

Dysponenci cz´Êci bud˝etowych b´dàcy organami
za∏o˝ycielskimi lub nadzorujàcymi agencje sporzàdza-
jà formularz odr´bnie dla ka˝dej agencji.
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