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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 stycznia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty 
sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 34 ust. 2 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 oraz 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) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty
sp∏aty nale˝noÊci pieni´˝nych, w tym cywilnopraw-
nych, zwanych dalej „nale˝noÊciami”, do których nie
stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.  926
i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,

poz. 1315) przypadajàcych na podstawie przepisów
szczególnych:

1) paƒstwowym jednostkom bud˝etowym,

2) paƒstwowym zak∏adom bud˝etowym,

3) gospodarstwom pomocniczym paƒstwowych jed-
nostek bud˝etowych,

4) Êrodkom specjalnym paƒstwowych jednostek bu-
d˝etowych,

5) paƒstwowym funduszom celowym
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek orga-
nizacyjnych nie posiadajàcych osobowoÊci prawnej
— zwanych dalej „d∏u˝nikami”.



§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
nale˝noÊci przypadajàcych jednostkom sektora finan-
sów publicznych, których zasady i tryb umarzania, od-
raczania sp∏aty oraz rozk∏adania na raty okreÊlajà od-
r´bne przepisy.

§ 3. 1. Nale˝noÊci pieni´˝ne mogà byç umarzane
w ca∏oÊci lub cz´Êci, w przypadku ich ca∏kowitej nie-
ÊciàgalnoÊci, która nast´puje, je˝eli wystàpi jedna z na-
st´pujàcych przes∏anek:

1) d∏u˝nik – osoba fizyczna zmar∏, nie pozostawiajàc
˝adnego majàtku lub pozostawi∏ ruchomoÊci nie
podlegajàce egzekucji na podstawie odr´bnych
przepisów albo pozostawi∏ przedmioty codzienne-
go u˝ytku domowego, których ∏àczna wartoÊç nie
przekracza kwoty stanowiàcej trzykrotnoÊç prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w roku po-
przedzajàcym umorzenie, og∏oszonego przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” do celów naliczania odpisu na zak∏adowy
fundusz Êwiadczeƒ socjalnych,

2) d∏u˝nik – osoba prawna zosta∏ wykreÊlony z w∏aÊci-
wego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majàtku, z którego mo˝na by egzekwowaç
nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç z tytu∏u nale˝noÊci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝ni-
ka lub umorzy∏ post´powanie upad∏oÊciowe z przy-
czyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1
pkt 1 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊcio-
we (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6,
poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349,
Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,
Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18),

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝-
szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝-
noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´
nieskuteczne.

2. Umarzanie nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa o charak-
terze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz d∏u˝-
nika g∏ównego sà zobowiàzane inne osoby, mo˝e na-
stàpiç tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzà
wobec wszystkich zobowiàzanych.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami spo-
∏ecznymi lub gospodarczymi kierownicy paƒstwowych
jednostek bud˝etowych lub dysponenci cz´Êci bud˝e-
towych, na wniosek d∏u˝nika, mogà odroczyç termin
sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝yç p∏at-
noÊç ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci na raty, bioràc pod
uwag´ mo˝liwoÊci p∏atnicze d∏u˝nika oraz uzasadnio-
ny interes Skarbu Paƒstwa. 

§ 5. 1. Je˝eli wartoÊç nale˝noÊci g∏ównej nie prze-
kracza dwudziestokrotnoÊci kwoty przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w roku poprzedzajàcym
umorzenie, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów nali-

czania odpisu na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjal-
nych, do umarzania, odraczania lub rozk∏adania na ra-
ty sp∏at nale˝noÊci sà uprawnieni:

1) kierownik paƒstwowej jednostki bud˝etowej —
w odniesieniu do nale˝noÊci przypadajàcych jed-
nostkom, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, z tym
˝e w odniesieniu do nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa
o charakterze cywilnoprawnym, wynikajàcych ze
stosunków prawnych, w zakresie których w∏aÊciwy
jest minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
— uprawniony jest ten minister,

2) kierownik paƒstwowego zak∏adu bud˝etowego —
w odniesieniu do nale˝noÊci przypadajàcych jed-
nostce, o której mowa w § 1 pkt 2.

2. Je˝eli wartoÊç nale˝noÊci g∏ównej jest wy˝sza ni˝
kwota, o której mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do
nale˝noÊci przypadajàcej paƒstwowym funduszom ce-
lowym bez wzgl´du na jej wysokoÊç, do umarzania,
odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci jest
uprawniony dysponent cz´Êci bud˝etowej, w rozumie-
niu art. 67 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.

§ 6. Kierownicy paƒstwowych jednostek bud˝eto-
wych lub dysponenci cz´Êci bud˝etowych, w∏aÊciwi do
umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at na-
le˝noÊci g∏ównej, sà równie˝ uprawnieni do umarza-
nia, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at odsetek
od tych nale˝noÊci bez wzgl´du na wysokoÊç odsetek
oraz do umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty
sp∏at innych nale˝noÊci ubocznych na zasadach okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu.

§ 7. Umorzenie nale˝noÊci oraz odroczenie terminu
sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝enie
p∏atnoÊci ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci na raty nast´pu-
je:

1) w odniesieniu do nale˝noÊci o charakterze admini-
stracyjno-prawnym — na podstawie decyzji kie-
rownika paƒstwowej jednostki bud˝etowej lub kie-
rownika paƒstwowego zak∏adu bud˝etowego albo
dysponenta cz´Êci bud˝etowej, 

2) w odniesieniu do nale˝noÊci o charakterze cywilno-
prawnym — na podstawie przepisów prawa cywil-
nego.

§ 8. 1. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych przedsta-
wiajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych sprawozdania dotyczàce zakresu umorzo-
nych nale˝noÊci oraz odroczenia terminu sp∏aty ca∏oÊci
lub cz´Êci nale˝noÊci albo roz∏o˝enia p∏atnoÊci ca∏oÊci
lub cz´Êci nale˝noÊci na raty, udzielonych w trybie
okreÊlonym rozporzàdzeniem, zgodnie z wzorem sta-
nowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

2. W sprawozdaniach sà równie˝ uwzgl´dniane in-
formacje o zakresie umorzonych nale˝noÊci oraz ulg
udzielonych w trybie okreÊlonym rozporzàdzeniem,
przedstawiane dysponentom cz´Êci bud˝etowych
przez kierowników podleg∏ych im jednostek.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sà spo-
rzàdzane wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ka˝dego
roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca na-
st´pnego roku.
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4. Informacje, o których mowa w ust. 2, sà sporzà-
dzane wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia ka˝dego roku
kalendarzowego i sà przedstawiane dysponentom cz´-
Êci bud˝etowych przez kierowników podleg∏ych im jed-
nostek w terminie do dnia 15 lutego nast´pnego roku.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Dziennik Ustaw Nr 6 — 395 — Poz. 54

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 16 stycznia 2001 r. (poz. 54)

MINISTERSTWO FINANSÓW
ul. Âwi´tokrzyska 12

00-916 Warszawa

Sprawozdanie
z dokonanych umorzeƒ nale˝noÊci paƒstwowych jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych
ulg w trybie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje si´ przepi-
sów ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 54), w roku ...

.....................................................
Dysponent cz´Êci bud˝etowej dokonujàcy umorzeƒ lub udzielajàcy ulg, dotyczàcych sp∏aty

Lp. TreÊç

Nazwa,
symbol
d∏u˝ni-

ka *

Liczba
d∏u˝-
ników

Kwota nale˝noÊci
Kwota umorzenia, 

odroczenia,
roz∏o˝enia na raty Licz-

ba
rat

Termin
odrocze-
nia, roz-
∏o˝enia
na raty

(ostatnia
rata)

Podsta-
wa

prawna
powsta-
∏ej nale˝-

noÊci
nale˝-
noÊç

g∏ówna

odsetki
i nale˝-
noÊci

uboczne

nale˝-
noÊç

g∏ówna

odsetki
i nale˝-
noÊci

uboczne

1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8 9

1 UMORZENIE
podstawa
prawna
umorzenia

2 ODRO-
CZENIE

bez roz-
∏o˝enia
na raty

z roz∏o-
˝eniem
na raty

3 ROZ¸O˚ENIE
NA RATY**

.............................................. ..............................................
(g∏ówny ksi´gowy) (kierownik jednostki)

...............................................
(dzieƒ, miesiàc, rok)

—————
* Wstawiç odpowiednio:

A osoba fizyczna,
B osoba prawna,
C jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej.

** Wype∏nia si´ w sytuacji, kiedy nie nast´puje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2.


