
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 września 2015 

Poz. 1508 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezalicza-

nych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 126, 633 

i 1859) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu 

Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości 

tzw. „Policy Cycle” – projekt pod nazwą „EMPACT Narkotyki Syntetyczne”.”, 

b) w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, oraz inne podmioty wy-

stępujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych bądź Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako stro-

ny – w przypadku środków wymienionych w pkt 13.”; 

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kwalifikowalności wydatków projektów finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5, 9, 11 oraz 

13;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358 . 




