
Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczo-
Êci, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa
w art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 i Nr 94, poz. 658), zwanej dalej „ustawà o pra-
wie autorskim”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodr´bniony rachunek
bankowy, którym dysponuje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà Funduszu prowa-
dzi urzàd obs∏ugujàcy dysponenta Funduszu.

3. Dysponent Funduszu jest odpowiedzialny za ca-
∏oÊç gospodarki finansowej Funduszu, w tym za wyko-
nanie okreÊlonych ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych obowiàzków w zakresie kon-
troli finansowej.

§ 3. 1. Podstawà gospodarki finansowej Funduszu
jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”,
sporzàdzany na ka˝dy rok bud˝etowy.

2. Do planu do∏àcza si´ w formie za∏àcznika szcze-
gó∏owe zestawienie, sporzàdzone zgodnie z klasyfika-
cjà bud˝etowà okreÊlonà w odr´bnych przepisach,
obejmujàce w szczególnoÊci êród∏a przychodów okre-
Êlone w art. 112 ustawy o prawie autorskim oraz ro-
dzaje wydatków okreÊlone w art. 113 tej ustawy, a tak-
˝e nale˝noÊci i zobowiàzania Funduszu.

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodnoÊç pro-
jektu planu z projektem ustawy bud˝etowej. Do czasu
opracowania planu na podstawie kwot uj´tych w usta-
wie bud˝etowej, podstawà gospodarki finansowej jest
projekt planu.

4. W terminie 21 dni od dnia og∏oszenia ustawy
bud˝etowej dysponent Funduszu zatwierdza plan
z uwzgl´dnieniem kwot wynikajàcych z ustawy bud˝e-
towej.

5. Sprawozdania bud˝etowe z wykonania planu
Funduszu sporzàdza si´ w terminach i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 4. Koszty obs∏ugi Funduszu obcià˝ajà bud˝et
urz´du obs∏ugujàcego dysponenta Funduszu.

§ 5. 1. Wydatki Funduszu realizowane sà w grani-
cach posiadanych Êrodków finansowych, obejmujà-
cych bie˝àce przychody i Êrodki pozosta∏e z okresów
poprzednich wynikajàce z planu.

2. W razie okresowego niewykorzystania Êrodków
gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu
mo˝e dokonywaç oprocentowanych lokat wy∏àcznie
w Narodowym Banku Polskim.

3. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie mo˝e
uchybiaç terminowym wyp∏atom Êrodków na cele
Funduszu wskazane w ustawie o prawie autorskim lub
w inny sposób ograniczaç realizacj´ tych celów.

4. Odsetki od ulokowanych Êrodków stanowià
przychody Funduszu.

§ 6. 1. Podmioty, którym zosta∏y przyznane Êrodki
z Funduszu, przedstawiajà sprawozdanie ze sposobu
wykorzystania przyznanych Êrodków.

2. Dysponent Funduszu zobowiàzany jest do egze-
kwowania Êrodków przyznanych z Funduszu a wyko-
rzystywanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub po-
branych w nadmiernej wysokoÊci.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2, podlegajà
zwrotowi do Funduszu w terminie 21 dni od daty
stwierdzenia ich wykorzystania niezgodnego z prze-
znaczeniem lub stwierdzenia ich pobrania w nadmier-
nej wysokoÊci wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlo-
nej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, naliczonymi odpo-
wiednio od dnia przekazania Êrodków lub stwierdze-
nia nieprawid∏owego ich naliczania.

§ 7. RachunkowoÊç Funduszu prowadzona jest
stosownie do zasad okreÊlonych w ustawie z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póên. zm.2)).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2006 r.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
K. M. Ujazdowski

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Ministra Kultury z dnia 2 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu
Promocji TwórczoÊci (Dz. U. Nr 177, poz. 1475).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 czerwca 2006 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji TwórczoÊci

———————
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).


