
 

 

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006.05.25 

 ST1-4834-598/06  

Pani, Panowie 
Prezesi  
Regionalnych Izb Obrachunkowych 
 
wszyscy 

 
 
 

W zwi�zku z licznymi w�tpliwo�ciami i zapytaniami jednostek samorz�du 
terytorialnego, dotycz�cymi interpretacji przepisu art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), przedstawiam poni�ej 
stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie: 

 
 
Przepis art. 14 ustawy o finansach publicznych okre�la obowi�zki zarz�du 

jednostki samorz�du terytorialnego wynikaj�ce z zasad jawno�ci i przejrzysto�ci 
finansów publicznych , zawartych w Rozdziale 2 ustawy. 

W ramach realizacji zasady jawno�ci gospodarowania �rodkami publicznymi, 
zarz�d jednostki samorz�du terytorialnego jest zobowi�zany, mi�dzy innymi, do 
podawania do publicznej wiadomo�ci: 

• wykazu udzielonych por�cze� i gwarancji, z wymieniem podmiotów, których 
gwarancje i por�czenia dotycz�, 

• wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono ulg, odrocze�, umorze� lub rozło�ono spłat� na raty (dotyczy opłat 
publicznoprawnych), 

• wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 
(dotyczy  wszystkich jednostek, którym udzielono pomocy). 
 
Omawiany przepis nało�ył na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 

starostów i marszałków województw  obowi�zek słu��cy realizacji zasady jawno�ci i 
przejrzysto�ci finansów publicznych -  tej samej zasady -  któr� Minister  Finansów 
realizuje w sposób okre�lony w art. 13.  W przypadku informacji, które Minister 
Finansów obowi�zany jest poda� do publicznej wiadomo�ci, ustawa okre�la, �e wykaz 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym umorzono zaległo�ci 
podatkowe (...), powinien wskazywa� wysoko�� umorzonych (znacznych) kwot oraz 
przyczyny umorzenia. Natomiast wysoko�� i sposób ustalania kwot oraz sposób 
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podawania do publicznej wiadomo�ci, z uwzgl�dnieniem podmiotów, których 
informacje dotycz�, zostanie okre�lony w rozporz�dzeniu Rady Ministrów. 

 
   Przepis art. 14 ustawy o finansach publicznych nie zawiera szczegółowych 

regulacji, dotycz�cych obowi�zku podawania do publicznej wiadomo�ci wykazu, 
sporz�dzanego przez jednostk� samorz�du terytorialnego, o którym mowa w  pkt 2 lit. 
d, e i f. Ustawa okre�la  jedynie termin, w jakim maj� one by� podawane do publicznej 
wiadomo�ci. Zgodnie z art. 14 pkt 2 - informacj� obejmuj�c� ww. wykaz,  zarz�d 
jednostki samorz�du terytorialnego podaje do publicznej wiadomo�ci  za rok 
bud�etowy -  w terminie do dnia 31 maja roku nast�pnego. 

  
Zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych, gospodarka �rodkami 

publicznymi jest jawna. Zasada jawno�ci gospodarowania �rodkami publicznymi jest 
realizowana, mi�dzy innymi, przez jawno�� debaty nad sprawozdaniem z wykonania 
bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego i udost�pnianie wykazu podmiotów, 
którym została umorzona nale�no�� wobec jednostki samorz�du terytorialnego. 

Skoro wi�c ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu ogólnej zasady 
jawno�ci, jako obligatoryjnej w działalno�ci jednostek samorz�du terytorialnego, to s� 
one obowi�zane j� respektowa�, natomiast ustalenie sposobu realizacji tej zasady 
nale�y ju� do organów  jednostek samorz�du terytorialnego, przy uwzgl�dnieniu 
powszechnie obowi�zuj�cych przepisów. 

Zgodnie z ustawami "ustrojowymi", jednostki samorz�du terytorialnego 
samodzielnie prowadz� gospodark� finansow�, w ramach bud�etu. Odpowiedzialnym 
za realizacj� bud�etu jest organ wykonawczy. W ramach wykonywania bud�etu, wójt, 
burmistrz (prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa powinien 
podejmowa� ró�nego rodzaju działania, zmierzaj�ce do prawidłowej i terminowej 
realizacji zada�, obj�tych tym bud�etem.  

Informacje zawarte w podanym do wiadomo�ci publicznej wykazie, o 
którym mowa w art. 14 pkt 2 lit. d, e i f ustawy o finansach publicznych, powinny 
umo�liwia�  identyfikacj� podmiotów, z uwzgl�dnieniem ogranicze� 
wynikaj�cych z innych ustaw (mi�dzy innymi o ochronie danych osobowych, 
ochronie informacji niejawnych, o post�powaniu w sprawach dotycz�cych 
pomocy publicznej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa). 

 
Przy ustalaniu zasad sporz�dzania i podawania do publicznej wiadomo�ci 

omawianego wykazu nale�y zwróci� uwag� na: 
 

• przepis art. 293 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w my�l którego 
indywidualne dane zawarte w deklaracjach i innych  dokumentach składanych 
przez podatników, płatników lub inkasentów stanowi� tajemnic� skarbow�. 
Przepis art. 298 tej ustawy enumeratywnie wskazuje podmioty, którym organy 
podatkowe udost�pniaj� akta spraw podatkowych  nie zawieraj�cych jednak 
informacji, o których mowa w art. 182 Ordynacji podatkowej, natomiast pkt 7 
tego przepisu umo�liwia udost�pnianie akt spraw podatkowych innym organom 
– w przypadkach i na zasadach okre�lonych w odr�bnych ustawach.  Zgodnie z 
art. 299 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, organy podatkowe zobowi�zane s� 
do udost�pniania informacji z akt spraw podatkowych – w zakresie i na 
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zasadach okre�lonych w odr�bnych przepisach. Wymogi art. 299 §2 spełnia 
przepis art. 14 pkt 2 lit. d, e i f, który jest przepisem szczególnym, 
nakładaj�cym na wójta obowi�zek podania do publicznej wiadomo�ci 
przedmiotowego wykazu, 

• przepis art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o post�powaniu w 
sprawach dotycz�cych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który 
stanowi, �e  informacje dotycz�ce beneficjenta pomocy publicznej oraz 
podmiotu ubiegaj�cego si� o pomoc, z wyj�tkiem informacji o wielko�ci i 
formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a 
tak�e podmiotach udzielaj�cych pomocy, s� obj�te tajemnic� słu�bow� w 
rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. 
  
Z uwagi na fakt, i� ustawa o finansach publicznych nie zawiera przepisów 

przej�ciowych pozwalaj�cych na stosowanie przepisów tego artykułu dopiero w roku 
nast�pnym od dnia wej�cia w �ycie ustawy o finansach publicznych (dzie� 1 stycznia 
2006 r.) - wykazy powinny by� sporz�dzane i podawane do publicznej wiadomo�ci  
w terminie okre�lonym w art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych. 
  
 Skoro ustawa o finansach publicznych nie okre�la sposobu i miejsca publikacji 
informacji, o których mowa w art. 14, pozostawiaj�c ich ustalenie organom jednostek 
samorz�du terytorialnego – to nale�y przyj��, �e  informacje zarz�du jednostki 
samorz�du terytorialnego, które s� przeznaczone dla mieszka�ców danej jednostki 
samorz�du, powinny by� ogłaszane w sposób przyj�ty zwyczajowo. 


