ZARZ1\DZENIE Nr 2 !
MINISTRA FINANS6w
z dnia ,/7,-,i.))IC
.'d'c:.~2009 r.
'I
'

zmieniaj~ce zarz~dzenie

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Ministerstwu Finansow

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 Radzie Ministr6w
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z p6Zn. zm.l)) zarz'ldza si~, co nast~puje:

§1.
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finans6w, stanowi'lcym za1'lcznik
do zarz'ldzenia Nr 10 Ministra Finans6w z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finans6w (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58
oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 40), wprowadza si~ nast~puj'lce zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 dodaje si~ pkt 9 w brzmieniu:
,,9) Koordynator Krajowy Budzetu Zadaniowego.";
2) w § 11 dodaje si~ pkt 25 i 26 w brzmieniu:
,,25) wsp61praca z Biurem Administracyjnym w opracowywaniu, w wymaganej
formie i w okreslony spos6b, informacji dla cel6w ewidencji i statystyki
dotycz'lcej
obrotu
towarowego
z
pallstwami
czlonkowskimi
Unii Europejskiej (zgloszenia INTRASTAT);
26) wsp61praca z Biurem Administracyjnym w zakresie przekazywania
wlasciwemu organowi podatkowemu informacji 0 przypadkach
nieuiszczenia naleznej oplaty skarbowej.";
3) w § 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Departament Reformy Finans6w Publicznych odpowiada za usprawnianie
systemu finans6w realizuj'lc zadania w zakresie wdrazania budzetu
zadaniowego, analizy i oceny ekonomicznej i prawnej funkcjonowania
istniej'lcych rozwi'lZall w zakresie finans6w publicznych, inicjowania
nowych rozwi'lZall w zakresie finans6w publicznych, koordynacji
i ewaluacji zmian w systemie finans6w publicznych pod wzgl~dem
ich zgodnosci z polityk'l spoleczno-gospodarcz'l Rz'ldu. Departament
Reformy Finans6w Publicznych zapewnia obslug~ merytoryczn'l
i techniczn'lKoordynatora Krajowego Budzetu Zadaniowego.",
b) w ust. 2 dodaje si~ pkt lOw brzmieniu:
,,10) zapewnienie obslugi merytorycznej i technicznej Koordynatora Krajowego
Budzetu Zadaniowego, w zakresie prac nad planowaniem zadaniowym.";

4) w § 46 w ust. 2 dodaje

si~

pkt 7 i 8 w brzmieniu:

,,7) opracowywanie,

8)

we

wsp6lpracy

z

wlasciwymi

kom6rkami

organizacyjnymi, oraz przekazywanie organom celnym, w wymaganej
formie i w okreslony spos6b, informacji dla ce16w ewidencji i statystyki
dotycz~cej
obrotu towarowego
z
pailstwami
czlonkowskimi
Unii Europejskiej (zgloszenia INTRASTAT);
przekazywanie wlasciwemu organowi podatkowemu, we wsp61pracy
z kom6rkami organizacyjnymi, informacji 0 przypadkach nieuiszczenia
naleznej oplaty skarbowej.";

5) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za sprawy wynikaj~ce z zadail
Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji Ministerstwa, zarz~dzania
zasobami ludzkimi, zarz~dzania srodkami na wynagrodzenia i szkolenia
pracownik6w oraz gospodarowania srodkami zakladowego funduszu
swiadczeil socjalnych. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia obslug~
organizacyjn~ Kierownika kom6rki audytu wewn~trznego, podleglego
bezposrednio Dyrektorowi Generalnemu.".

§ 2.
Zarz~dzenie

wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

MINISTER FINANS6w

I) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, pOZ. 717, z 2004 r. Nr 238,
pOZ. 2390 i Nr 273, pOZ. 2703, z 2005 r. Nr 169, pOZ. 1414 i Nr 249, pOZ. 2104, z 2006 r. Nr 45, pOZ. 319, Nr 170, poz.1217
i Nr220, poz.1600, z 2008 r. Nr227, poz. 1505 orazz2009 r. Nr42, pOZ. 337 i Nr98, pOZ. 817.

Uzasadnienie

Niniejszym zarzlldzeniem wprowadza

si~

zmiany w regulaminie orgamzacYJnym

Ministerstwa Finans6w, stanowiC\:cym zalC\:cznik do zarzC\:dzenia Nr 10 Ministra Finans6w
z dnia

10

lipca

2008

r.

w

spraWle

nadania

regulaminu

organizacyjnego

Ministerstwu Finans6w (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58, z p6zn. zm.), w zakresie
wskazania zadan Departamentu Reformy Finans6w Publicznych, Biura Administracyjnego
i Biura Dyrektora Generalnego.
Zadanie zapewnienia obslugi merytorycznej i technicznej Koordynatora Krajowego
Budzetu Zadaniowego, w zakresie prac nad planowaniem zadaniowym, jest zwi'lZane
z art. 95 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajC\:ce

ustaw~ 0

finansach

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Departament Reformy Finans6w Publicznych

publicznych
odpowiada za

realizacj~

zadan w zakresie wdrazania budzetu zadaniowego, w zwi'lZku

z czym zadanie obslugi Koordynatora Krajowego Budzetu Zadaniowego zostalo nalozone
na ten Departament.
Zadanie polegajC\:ce na opracowywanm, we wsp61pracy z wlasciwymi kom6rkami
organizacyjnymi, oraz przekazywaniu organom celnym, w wymaganej formie i w okreslony
spos6b, informacji dla cel6w ewidencji i statystyki dotyczC\:cej obrotu towarowego
z panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej (zgloszenia INTRASTAT), wynikajC\:ce
z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622,
z p6zn. zm.) nie bylo wyszczeg61nione w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa
Finans6w, w zwi'lZku z czym nalezalo dodac je do zakresu zadan Biura Administracyjnego.
Zadanie
informacji

0

dotyczC\:ce

przekazywania

wlasciwemu

organowl

podatkowemu

przypadkach nieuiszczenia naleznej oplaty skarbowej, wynikajC\:ce z art. 11 ust. 1

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

0 oplacie_~karbowej

(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

r6wniez nie bylo wyszczeg61nione w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finans6w,
w zwiC\:zku z czym nalezalo dodac je do zakresu zadan Biura Administracyjnego.
MajC\:c na

wzgl~dzie

koniecznosc zapewnienia sprawnego realizowania przez Biuro

Administracyjne nalozonych zadan, koniecznym stalo

si~

r6wniez rozszerzenie katalogu

zadan realizowanych przez kom6rki organizacyjne Ministerstwa Finans6w, w zakresie
ich wlasciwosci,

0 wsp61prac~

z Biurem Administracyjnym w przedmiotowym zakresie.

Zmiana dotyczC\:ca zadan Biura Dyrektora Generalnego, jest zwi'lZana z koniecznosciC\:
odmiennego

usytuowania

w

strukturze

organizacyjnej

audytora

zgodnie z przepisami art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

0

wewn~trznego,

finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pain. zm.). Zaproponowana zmiana jest takze zgodna

z art. 280 i art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

0

finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), kt6ra wejdzie w zycie w dniu 1 stycznia 2010 r. Obowiqzki
Kierownika kom6rki audytu

wewn~trznego,

podlegaj~cego

Generalnemu, wykonuje Naczelnik Wydzialu Audytu

bezposrednio Dyrektorowi

Wewn~trznego

wyodr~bnionego

w strukturze organizacyjnej Biura Dyrektora Generalnego. Biuro Dyrektora Generalnego
zapewnia natomiast obslug~

organizacyjn~ Kierownika

kom6rki audytu wewn~trznego.
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