
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

Poz. 346

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skar-
bowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania 
majątku Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 77, poz. 864 oraz z 2003 r. Nr 220, poz. 2171) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  przepisach o rachunkowości – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz inne przepisy w zakresie rachunkowości, w tym 
wydane na podstawie ustaw,”,

b) uchyla się pkt 6,

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a)  bilansie łącznym – należy przez to rozumieć bilans łączny jednostek budżetowych i placówek podległych 

dysponentowi części budżetowej, sporządzony zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości dla jed-
nostek budżetowych,”,

d) uchyla się pkt 8 i 9;

2) uchyla się § 6a;

3) uchyla się § 8;

4) w § 12 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)  bilanse osób prawnych – w terminie do dnia 21 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozda-
nie.”;

5) w § 15 uchyla się ust. 2;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, w zakresie wynikającym z przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, prowadzi minister właści-
wy do spraw Skarbu Państwa.”;

7) w § 17 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej będących państwowymi osobami prawnymi,”,
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b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  bilanse łączne oraz informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych ewidencji zbior-

czej,”;

8) w § 19 uchyla się ust. 3;

9) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy upoważniony przedsta-
wiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”;

10) uchyla się § 22;

11) w § 24 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności:
a) grunty,
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
c) inne rzeczowe aktywa trwałe,
d) środki trwałe w budowie,

2) finansowe i inne aktywa trwałe:
a) wartości niematerialne i prawne, 
b) należności długoterminowe,
c) akcje i udziały,
d) inne papiery wartościowe,
e) inne długoterminowe aktywa finansowe,”;

12) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki podlegające ewidencji na szcze-
gólnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych na ich podstawie, 
a w szczególności:

1)  dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 987),

2)  dobra kultury wpisane do rejestru zabytków – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1)),

3)  zasoby archiwalne – na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016),

4)  zasoby biblioteczne – na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 
i 908 oraz z 2013 r. poz. 829),

5)  zasoby wodne – na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 
zm.2)),

6)  drogi – na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. 
zm.3)),

7)  zasoby złóż kopalin – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238),

8) lasy – na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.4)),

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 
i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, 
poz. 871.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446 i 1543.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622 i Nr 224,  

poz. 1337, z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 222.
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9) ustanowione ustawą monopole,

10) rezerwy państwowe,

11) zobowiązania Skarbu Państwa,

12) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, a w szczególności:
a) rekompensaty,
b) zaplanowane w budżecie państwa przychody z prywatyzacji,
c) gwarancje i poręczenia majątkowe,
d)  inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowe obciążeń publicznopraw-

nych,

13)  inne zasoby, dla których ustawa lub przepisy wydane na jej podstawie nakazują prowadzić ewidencję praw  
majątkowych na zasadach szczególnych.”;

13) w § 26:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b,

b) w pkt 2:
– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Agencji Nieruchomości Rolnych,”,
– uchyla się lit. g,

c) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,”;

14) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, które stanowią wkład 
założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych, a w szczególności:

1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych,

2) fundusz założycielski agencji wykonawczych,

3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji,

4) fundusz zasadniczy w uczelniach publicznych,

5) fundusz statutowy w instytutach badawczych,

6) fundusz instytucji kultury,

7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

8) fundusz w państwowych funduszach celowych posiadających osobowość prawną,

9) fundusz w instytucji gospodarki budżetowej,

10) fundusz statutowy w parku narodowym.”;

15) w § 28 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. b.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




