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WWoojjcciieecchh  BBoożżeekk  

Depozyt u Ministra Finansów – stan obecny i przyszłe zmiany 

 

Streszczenie 

W opracowaniu dokonano wieloaspektowej analizy instytucji depozytu  

u Ministra Finansów. Autor skupia się na omówieniu zarówno zasady 

swobody lokowania wolnych środków, jej zakresu podmiotowego  

i przedmiotowego, jak i przyjętych rozwiązań technicznych związanych  

z praktycznym funkcjonowaniem depozytu u Ministra Finansów. Dokonano 

również analizy ewolucji art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych, od dnia wejścia w życie ww. ustawy i ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 26 września 

2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw, obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. Nowelizacja, o której mowa 

wyżej, stanowi realizację drugiego etapu konsolidacji zarządzania 

płynnością jednostek sektora finansów publicznych. Autor dokonuje oceny 

podjętych działań ustawodawczych, dostrzegając zalety, jak i wady 

przyszłych i obecnych rozwiązań prawnych, podejmując dyskusję nad 

efektywnymi działaniami podejmowanymi w skali państwa, zmierzającymi 

do ograniczenia zadłużenia sektora finansów publicznych. Przyjęte metody 

badawcze obejmują analizę tekstów podstawowych aktów prawnych,  

z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu. Praca uwzględnia stan 

prawny na dzień 21 listopada 2014 r. 

 

Słowa kluczowe: depozyt u Ministra Finansów, wolne środki, jednostki 

sektora finansów publicznych. 

 

Wprowadzenie 

Zgodnie z zasadą lokowania wolnych środków wyrażoną w art. 48 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 2014 r.
526

 poszczególne jednostki sektora finansów 

                                                           
526

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

2013, poz. 885 ze zm.), dalej: ufp. 
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publicznych
527

 mają możliwość (ust. 1) albo obowiązek (ust. 2) lokowania 

wolnych środków w depozyt u Ministra Finansów
528

. 

Ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych i niektórych innych ustaw
529

 dokonano istotnej nowelizacji ww. 

przepisu, w ramach realizowania tzw. drugiego etapu konsolidacji 

zarządzania płynnością jsfp, który zostanie sfinalizowany z chwilą wejścia  

w życie przepisów ww. ustawy, tj. 1 stycznia 2015 r. Nowelizacja dotyczy 

przede wszystkim zakresu podmiotowego zasady swobody lokowania 

wolnych środków i polega na znacznym rozszerzeniu kręgu podmiotów 

zobowiązanych do lokowania wolnych środków w depozycie u MF,  

jak i powiązanych z powyższym zmianach w katalogu podmiotów sektora 

finansów publicznych do tego uprawnionych. Oddanie w depozyt wolnych 

środków służyć ma sprawnemu, efektywnemu oraz nowoczesnemu 

zarządzaniu płynnością budżetu państwa, w celu obniżenia poziomu długu 

publicznego oraz kosztów jego obsługi. Przyjęte rozwiązania stanowią 

również kontynuację działań wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia  

2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw
530

, czyli tzw. pierwszego etapu konsolidacji zarządzania płynnością 

jsfp. 

W opracowaniu skupiono się na omówieniu zmian wywołanych ww. 

nowelizacją, uznając wybór tematu niniejszego opracowania za uzasadniony 

ze względu na aktualność tej problematyki i podejmowane próby skutecznej 

walki z rosnącym zadłużeniem publicznym. Nadto, w literaturze przedmiotu 

występują nieliczne opracowania poświęcone tematyce depozytu u MF. 

 

 

 

 

Podstawa prawna i ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących 

depozytu u Ministra Finansów  

                                                           
527

 Dalej: jsfp. 
528

 Dalej: MF. 
529

 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  

i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1626),  dalej: ustawa zmieniająca. 
530

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726 ze zm.),  

dalej: ustawa z 16 grudnia 2010 r. 
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Zgodnie z art. 216 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
531

 środki 

finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób 

określony w akcie prawnym o randze ustawy
532

. 

Główne znaczenie z punktu widzenia analizowanego zagadnienia ma 

ufp. Zasada gospodarowania środkami publicznymi odnosząca się do 

instytucji depozytu u Ministra Finansów została bowiem określona w art. 48 

ufp oraz stanowiących jego rozwinięcie art. 78a-c oraz 78e-h ufp. Niestety, 

w ufp nie określono wprost charakteru prawnego środków pochodzących  

z przyjętych przez Skarb Państwa depozytów, niemniej, w doktrynie 

wskazuje się, że ze względu na zwrotny charakter depozytów, należałoby je 

uznać za źródło przychodów
533

. 

Znaczną część kwestii technicznych, dotyczących przyjmowania 

wolnych środków w depozyt u MF uregulowano w wydanym w granicach 

upoważnienia z art. 78e ufp rozporządzeniu MF, określającym szczegółowe 

warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków w depozyt lub 

zarządzanie przez MF, w tym terminy przekazywania środków i terminy ich 

zwrotu; a nadto, wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków 

przyjętych w depozyt, szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub 

zwrotu środków przed terminem, na jaki został utworzony depozyt oraz 

sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt MF  

i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu przed terminem, na jaki 

został on utworzony. Substratem ww. upoważnienia ustawowego jest 

rozporządzenie MF z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków 

niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez 

Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
534
. Podkreślić przy tym 

                                                           
531

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.), dalej: KRP. 
532

 Szerzej: M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 216 Konstytucji RP, (w:) J. Boć 

(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., 

Wrocław 1998, s. 318, R. Balicki, M. Bartoszewicz, K. Complak, M. Haczkowska, 

A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Warszawa 2014, lexis.pl (dostęp: 21.11.2014 r.). 
533

 P. Panfil, Komentarz do art. 78a, (w:) H. Dzwonkowski (red.), Ustawa  

o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Warszawa 2014, s. 209-

210. 
534

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie 

wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
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należy, że w ww. rozporządzeniu dano wyraz potrzebie zapewnienia 

bezpieczeństwa środków publicznych i terminowej realizacji zadań 

finansowanych z tych środków przez jsfp oraz zwiększenia efektywności 

zarządzania środkami publicznymi i dbałości o finanse publiczne. Minister 

Finansów w wydanym rozporządzeniu, mając na względzie kwestie 

wysokości oprocentowania przyjętych w depozyt wolnych środków, 

kierował się również terminami, na jakie środki są przekazywane w depozyt 

oraz potrzebą ujednolicenia składanych dokumentów, a także 

możliwościami wykorzystania systemów teleinformatycznych 

uwzględniając kwestie składania dyspozycji MF. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że ww. rozporządzenie odnosi się obecnie wyłącznie do agencji 

wykonawczych, Narodowego Funduszu Zdrowia
535

 i państwowych osób 

prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych o czym mowa w art. 9 pkt 14 

ufp
536

.Wskutek dokonanej nowelizacji, potrzebna będzie kolejna inicjatywa 

prawotwórcza MF na poziomie aktów wykonawczych, zmierzająca do 

uregulowania zagadnienia przyjmowania w depozyt wolnych środków od 

„nowych” jsfp.  

Rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące obowiązku, o którym 

mowa w art. 48 ust. 2 ufp, z kolei, w przypadku wolnych środków 

przekazywanych MF w depozyt na zasadzie dobrowolności, warunki ich 

przyjmowania określa umowa
537
, która „będzie czynnością właściwą 

stosunkom cywilnym, wolicjonalną i odpłatną”
538

. 

Dokonując analizy treści art. 48 ufp, w pierwszej kolejności 

nadmienić należy, że pierwotna wersja tego przepisu nie różniła się od  

art. 38 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
539

 i nie 

przewidywała możliwości lokowania wolnych środków w depozycie  

                                                                                                                                        
przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz.U. 2011 r., 

Nr 81, poz. 443), dalej: rozporządzenie. 
535

 Dalej: NFZ. 
536

 Dalej: państwowe osoby prawne. 
537

 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 

2011, s. 428. 
538

 M. Tyniewicki, Komentarz do art. 78b ufp, (w:) E. Ruśkowski, J.M. Salachna 

(red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2013, s. 348-349. 
539

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r.,  

Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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u Ministra Finansów
540

. Na jego mocy, jsfp z wyłączeniem organów władzy 

publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów, a nadto, pozostałych 

jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, mogły 

dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących  

z dotacji z budżetu
541

 w trzech alternatywnych i enumeratywnych 

formach
542
: w skarbowych papierach wartościowych; w obligacjach 

emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach 

bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej
543

. 

Dopiero ustawą z 16 grudnia 2010 r. wprowadzono do polskiego 

porządku finansowoprawnego instytucję depozytu u Ministra Finansów, 

działającego w imieniu Skarbu Państwa, mając na względzie dążenie do 

obniżenia poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi m.in. 

poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, wynikające  

z wykorzystania aktywów finansowych jsfp w zarządzaniu płynnością 

budżetu państwa
544
. Powyższy cel miał zostać osiągnięty poprzez 

wprowadzenie obowiązku lokowania wolnych środków wybranych jsfp 

właśnie w formie depozytu prowadzonego przez MF lub też poprzez 

oddawanie w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe 

Skarbu Państwa (wyłącznie przez państwowe fundusze celowe), a nadto, 

umożliwienie takiego lokowania w przypadku innych jsfp. Zwrócono 

bowiem uwagę na to, że znaczna część środków jsfp lokowana była przede 

wszystkim w sektorze bankowym, z kolei Skarb Państwa w celu 

finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozyskiwał na rynku 

                                                           
540

 Szerzej: E. Ruśkowski, Komentarz do art. 48 ufp, (w:) E. Ruśkowski, J.M. 

Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2013, s. 232. 
541

 Ze względu na to, że stanowią one wydatki budżetu podlegające szczególnym 

zasadom rozliczania, które przeznaczone są na realizację określonych celów.  
542

 Szerzej: Z. Ofiarski, Komentarz do art. 78 ufp, (w:) M. Karlikowska,  

W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 

Wrocław 2010, s. 146-147. 
543

 Dalej: RP. 
544

 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, www.orka.sejm.gov.pl (dostęp: 

21.11.2014 r.). 

 



270 

 

środki poprzez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych. Cześć 

środków ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych pochodziła  

z sektora bankowego, a zatem również ze środków lokowanych przez jsfp  

w bankach. Sytuację powyższą uznano za nieefektywną z punktu widzenia 

zarządzania płynnością Skarbu Państwa i całego sektora finansów 

publicznych, co powodowało powstanie niepotrzebnych kosztów w postaci 

różnicy pomiędzy kosztem zaciąganych przez Skarb Państwa zobowiązań  

a oprocentowaniem krótkoterminowych lokat jsfp.  

Obecna konstrukcja art. 48 ust. 1 i 2 ufp, wprowadzona ww. ustawą 

z 16 grudnia 2010 r. i obowiązująca do końca 2014 r., wskazuje, że depozyt 

u MF może mieć charakter fakultatywny (ust. 1) lub obligatoryjny (ust. 2  

z wyjątkami wskazanymi w ust. 5).  

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 48 ust. 1 ufp niektóre jsfp, takie 

jak: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, instytucje gospodarki 

budżetowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego 

fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze 

zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne oraz 

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, 

państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje 

filmowe, a także samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 

przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa 

handlowego, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem 

środków pochodzących z dotacji z budżetu, w skarbowych papierach 

wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę 

na terytorium RP oraz w formie depozytu u MF. 

Niezależnie od powyższego, agencje wykonawcze, Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz państwowe osoby prawne, muszą dokonywać lokat 

wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu, 

w formie depozytu u MF, przy czym, obowiązek ten dotyczy wolnych 

środków tych jednostek znajdujących się w ich dyspozycji, tj. środków, 

które nie są wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz 

funkcjonowanie jsfp. Co istotne, wolne środki nie obejmowały również 

środków w walutach obcych, bowiem, środki te mogły być lokowane na 
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rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium RP
545

. 

Można zatem stwierdzić, że zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2010 

r. stanowiły próbę doprecyzowania pojęcia „wolnych środków”, bowiem do 

dnia wejścia w życie ww. nowelizacji, ufp nie zawierała ich legalnej 

definicji. Przed wejściem w życie przepisu art. 48 ust. 3 ufp, w literaturze 

przedmiotu wskazywano, że wolne środki to takie, które okresowo nie są 

angażowane do realizacji wydatków lub rozchodów
546
. Odnosząc się do 

powyższych zmian, E. Ruśkowski wskazał jednak, że „Trudno więc 

stwierdzić, że ustawodawca w komentowanym artykule zdefiniował pojęcie 

„wolnych środków”; podał tylko ich dodatkowe znaczenia, wprowadzając 

przez to jeszcze większy bałagan w obowiązujących przepisach u.f.p.”
547

. 

W kolejnej noweli
548
, do art. 48 ufp dodano ustęp 5 stanowiący,  

że wolne środki agencji płatniczych (Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego) będące środkami 

europejskimi w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej przekazywane 

agencjom płatniczym przez Bank Gospodarstwa Krajowego
549

 w oparciu  

o umowę zawartą z MF oraz środki przeznaczone na współfinansowanie 

realizacji zadań finansowanych z udziałem tych środków nie są objęte 

obowiązkiem lokowania w formie depozytu u MF. Agencje płatnicze mogą 

je zatem lokować w dowolnych alternatywnych czterech instrumentach, 

określonych w art. 48 ust. 1 ufp. Warto dodać, że przesłanką wprowadzenia 

ww. wyjątku, był fakt dokonywania przez agencje płatnicze dużej ilości 

przelewów oraz specyfiki ich działalności
550

. 

Od dnia 1 stycznia 2015 r., obowiązują przepisy ustawy 

zmieniającej, na mocy których dokonano istotnej nowelizacji 

                                                           
545

 Krytycznie do tego rozwiązania odniósł się T.M. Budzyński w Opinii o ustawie 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 

senacki nr 1062), s.7, www.senat.gov.pl (dostęp: 21.11.2014 r.). 
546

 Z. Ofiarski, Komentarz do art. 78 ufp…, s. 226. 
547

 Szerzej: E. Ruśkowski, Komentarz do art. 48 ufp…, s. 234. Autor zwrócił 

uwagę, np. na definicję „wolnych środków” z art. 217 ufp. 
548
Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych  

z realizacją ustawy budżetowej, Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707. 
549

 Dalej: BGK. 
550

 Por.: uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 

związanych z realizacją ustawy budżetowej, druk sejmowy nr 29, www.sejm.gov.pl 

(dostęp: 21.11.2014 r.). 
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dotychczasowego zakresu podmiotowego zasady swobody lokowania 

wolnych środków jsfp. 

W pierwszej kolejności należy odnieść się do podmiotów 

uprawnionych do lokowania wolnych środków (z wyłączeniem środków 

pochodzących z dotacji z budżetu) w instrumentach wymienionych w art. 48 

ust. 1 ufp. Katalog tych podmiotów został znacznie zmodyfikowany poprzez 

wyłączenie z niego instytucji gospodarki budżetowej, samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym 

jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, lub 

uczelnia medyczna; Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią 

jednostek organizacyjnych; jak również państwowych instytucji kultury oraz 

- ze względu na ich zupełne usunięcie z katalogu art. 9 ufp - państwowych 

instytucji filmowych
551

. 

Ponadto, nowelizacja wprowadza istotne zmiany w art. 48 ust. 2 ufp. 

Katalog podmiotów zobowiązanych do lokowania wolnych środków  

w depozyt u MF został bowiem znacznie rozszerzony. Poza wymienionymi 

wyżej agencjami wykonawczymi, NFZ oraz państwowymi osobami 

prawnymi, zasada swobody lokowania wolnych środków nie będzie 

dotyczyć również takich jsfp jak: instytucje gospodarki budżetowej; Polska 

Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; państwowe 

instytucje kultury; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, 

wojewoda, oraz uczelnia medyczna. Jednostki te zobowiązane będą 

dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących  

z dotacji z budżetu, wyłącznie w formie depozytu u MF. Zachowane przy 

tym zostało rozwiązanie polegające na umożliwieniu ww. jednostkom 

lokowania środków w walutach obcych na rachunkach bankowych w banku 

mającym siedzibę na terytorium RP, z czym związana jest jedynie 

redakcyjna zmiana ust. 4 w art. 48 ufp. 

Na marginesie warto również zasygnalizować, że wskutek 

uchwalenia ustawy zmieniającej samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby 

prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ufp, z wyłączeniem wojewódzkich 
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 Państwowe instytucje filmowe zostały skomercjalizowane. 
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funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będą mogły dokonywać 

lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji  

z budżetu, także w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego, 

które to zagadnienie pozostaje poza przyjętymi ramami niniejszego 

opracowania. 

 

Depozyt wolnych środków u Ministra Finansów 

Jak już wyżej wskazano, przedmiotem depozytu u MF mogą być 

wolne środki danej jsfp, znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są 

wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz jej 

funkcjonowanie. Środki te, służą nadrzędnemu celowi sfinansowania potrzeb 

pożyczkowych budżetu państwa oraz zarządzaniu długiem Skarbu Państwa 

Zgodnie z ufp, MF przyjmuje wolne środki przekazywane mu  

w depozyt na zasadzie dobrowolności (art. 48 ust. 1 ufp) na warunkach 

określonych w umowie.  

Z kolei, w przypadku jsfp zobowiązanych do powyższego działania, 

ich wolne środki są przyjmowane w depozyt na czas oznaczony i podlegają 

zwrotowi zgodnie z dyspozycją danej jednostki. Uwzględniając powyższe, 

ustawodawca w art. 78e ufp uzależnił wysokość i sposób liczenia 

oprocentowania wolnych środków, od kryterium czasu, tj. terminu na jaki 

zostają one przekazane w depozyt u MF. Warto podkreślić, że wysokość 

oprocentowania określona w tym przepisie ma jedynie charakter minimalny.  

W pierwszej grupie znajdują się wolne środki przekazane w depozyt 

na okres do 3 dni, a ich oprocentowanie nie może być niższe niż stopa 

depozytowa Narodowego Banku Polskiego
552
. Dodać należy, że przyjęcie 

wolnych środków w depozyt na okres do 3 dni może nastąpić wyłącznie, 

jeżeli bankową obsługę jsfp prowadzi BGK, co podyktowane jest względami 

organizacyjnymi i technicznymi. Z kolei, wolne środki przyjęte w depozyt 

na okres dłuższy niż 3 dni i nie dłuższy niż 6 dni są oprocentowane według 

stawki wynikającej z równania prostej wyznaczonej przez stopę depozytową 

NBP dla depozytu na okres 3 dni oraz przez stopę równą iloczynowi 
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 Dalej: NBP. Według stanu na dzień 21 listopada 2014 r. stopa depozytowa 

wynosi 1% (od 4 lipca 2013 r.). 
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mnożnika, który nie może być niższy niż 0,9
553

, i stopy procentowej za 

depozyty na warszawskim rynku międzybankowym, notowanej przez 

agencję informacyjną (WIBID
554
), dla 1 tygodnia. Ostatnią kategorię 

stanowią wolne środki przyjmowane przez MF w depozyt na okres od 7 dni. 

Oprocentowanie tych środków stanowi wysokość iloczynu stawki WIBID 

właściwej dla danego okresu lokowania i mnożnika, o którym mowa 

powyżej. 

Każda z jsfp może żądać zwrotu przekazanych w depozyt wolnych 

środków w każdym czasie. Jednakże, w przypadku rozwiązania depozytu lub 

zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed upływem terminu, na 

jaki został utworzony depozyt, odsetki nie przysługują. Oznacza to zatem 

brak możliwości wypłaty nawet części wynagrodzenia
555

. W doktrynie
556

 

podkreśla się istotę ustawowego określenia oprocentowania wolnych 

środków przyjętych w depozyt przez MF, która sprowadza się do 

wyeliminowania ewentualnych konfliktów pomiędzy jsfp zobligowaną do 

ww. działania, a MF. 

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 maja 2011 r. nowego 

instrumentu lokowania wolnych środków oraz możliwością zlecenia przez 

MF, w drodze umowy i za wynagrodzeniem BGK dokonywania wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych związanych z przyjmowaniem wolnych 

środków w depozyt oraz ich zwrotem, powstał wyjątek od zasady 

prowadzenia rachunków budżetu państwa przez NBP. W ślad za 

powyższym, wszystkie podmioty zobowiązane do lokowania wolnych 
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 Wysokość mnożnika – jednakową dla wszystkich jsfp (zarówno 

zobowiązanych jak i uprawnionych do lokowania środków w depozyt u MF) ustala 

MF i ogłasza ją w formie komunikatu na stronach internetowych urzędu 

obsługującego MF. Obecnie, zgodnie z komunikatem w sprawie wysokości 

mnożnika dla oprocentowania środków jednostek sektora finansów publicznych 

przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, Minister 

Finansów ustalił, że od dnia 15 października 2013 r. wysokość mnożnika wynosi 

0,95, http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/komunikaty (dostęp: 21.11.2014 

r.). Powyższe wskazuje na to, że wysokość oprocentowania z art. 78e ufp może być 

wyższa. 
554

 WIBID, tj. Warsaw Interbank Bid Rate, stanowi roczną stopę procentową 

płaconą przez banki komercyjne za środki przyjęte w depozyt od innych banków 

komercyjnych. 
555

 Szerzej: L. Lipiec-Warzecha, Ustawa…, 428. 
556

 Tamże, s. 426. 
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środków w depozyt u MF, musiały założyć rachunek bankowy w BGK
557

. 

Nie sposób nie zauważyć, że zakres obsługi, możliwy do powierzenia BGK, 

jest bardzo szeroki, gdyż może on dotyczyć „wszelkich czynności prawnych 

i faktycznych” związanych z przyjmowaniem i zwrotem wolnych środków. 

Niezależnie od stwierdzonej powyżej konieczności zmiany 

rozporządzenia, warto pokrótce przybliżyć regulacje w nim zawarte, które 

dotyczą wyłącznie jsfp zobowiązanych – zgodnie z brzmieniem art. 48 ust. 2 

ufp do końca 2014 r. – do lokowania wolnych środków w depozyt u MF.  

W § 3 rozporządzenia wskazano, że agencje wykonawcze, NFZ oraz 

państwowe osoby prawne dokonują lokat wolnych środków w formie 

depozytu terminowego lub depozytu overnight. 

W celu utworzenia depozytu terminowego jednostka składa do BGK 

dyspozycję utworzenia depozytu terminowego w dni robocze do godz. 14
00

 

nie później niż na dwa dni robocze przed wskazanym w tej dyspozycji 

dniem utworzenia depozytu. Wszelkie dyspozycje utworzenia depozytu 

terminowego są przyjmowane w kolejności ich składania przez jednostkę  

i realizowane do wyczerpania przekazanych środków. W rozporządzeniu 

wskazano również trzy przypadki, w których MF nie zrealizuje dyspozycji 

utworzenia depozytu terminowego. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy co 

prawda została złożona dyspozycja utworzenia ww. depozytu, ale na jej 

podstawie miałby zostać utworzony depozyt terminowy w kwocie większej 

niż kwota środków przekazanych na rachunek MF w dniu realizacji 

dyspozycji, zaś w drugim przypadku - na podstawie której miałby zostać 

utworzony depozyt terminowy na okres dłuższy niż jeden rok. Ponadto, 

niezrealizowanie dyspozycji utworzenia depozytu terminowego następuje 

również w sytuacji, gdy dyspozycja została złożona po terminie, o którym 

mowa wyżej. 

Dążąc do realizacji dyspozycji utworzenia depozytu terminowego 

właściwa jsfp ma obowiązek zapewnić wolne środki na swoim rachunku  

w BGK do godz. 10
00

 w dniu utworzenia depozytu, bowiem MF tworzy 

depozyt terminowy w kwocie wynikającej z dyspozycji, pod warunkiem 

przekazania przez jsfp na jego rachunek w BGK środków w tej kwocie do 

godz. 10
00

 w dniu realizacji dyspozycji.  
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 Tamże, s. 428-429. 
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Sposób obliczenia odsetek od utworzonego depozytu terminowego 

jest skomplikowany i dokonuje go MF, ogłaszając ich wysokość w formie 

komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W celu 

uzupełnienia dodać również można, że przy ww. wyliczeniach przyjmuje 

się, że rok liczy 365 dni i uwzględnia się rzeczywistą liczbę dni 

kalendarzowych utrzymywania depozytu, łącznie z dniem przekazania 

środków na rachunek MF, a z wyłączeniem dnia zwrotu środków na 

rachunek jsfp
558

. Odsetki od depozytu terminowego nie podlegają 

kapitalizacji. Minister Finansów zwraca środki, z tytułu depozytu 

terminowego wraz z odsetkami, do godz. 9
00

 w dniu zwrotu środków  

z depozytu określonym w dyspozycji utworzenia depozytu terminowego,  

na rachunek jsfp w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt. 

Jednakże, jeżeli dzień zwrotu środków z depozytu nie jest dniem roboczym, 

środki są zwracane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

Każda z jednostek wymienionych w art. 48 ust. 2 ufp może, przed dniem 

zwrotu środków z depozytu (określonym w dyspozycji utworzenia depozytu 

terminowego), złożyć do BGK, do godz. 14
00

 w danym dniu roboczym
559

, 

dyspozycję wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego w całej 

kwocie nominalnej, przy czym zwrot takich środków następuje do godz. 9
00

 

drugiego dnia roboczego od dnia złożenia tej dyspozycji, na rachunek 

jednostki w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt.  

Wolne środki, które nie zostały przekazane w depozyt terminowy  

i jednocześnie nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 15
00

,  

są przekazywane przez jsfp do BGK z wykorzystaniem instytucji stałego 

zlecenia przekazywania każdego dnia roboczego z rachunku tej jednostki  

w BGK takich środków w depozyt overnight. Przekazanie wolnych środków 

w tym przypadku nie wymaga złożenia dyspozycji. Depozyty overnight 

oprocentowane są według stopy depozytowej NBP obowiązującej w dniu 

utworzenia tego depozytu, przy czym odsetki od depozytu overnight nie 

podlegają kapitalizacji. Zwrotu środków z tytułu depozytu overnight wraz  

z odsetkami dokonuje się do godz. 9
00

 następnego dnia roboczego,  

na rachunek jsfp w BGK, z którego te środki zostały przekazane w depozyt. 
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 Szczegółowy sposób obliczania odsetek od depozytów terminowych określono  

w § 7 ust. 2 rozporządzenia. 
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 Minister Finansów nie realizuje dyspozycji wcześniejszego rozwiązania 

depozytu terminowego złożonych po tym terminie. 
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Agencje wykonawcze, NFZ oraz państwowe osoby prawne składają 

stosowne dyspozycje, o których mowa wyżej, w postaci elektronicznej,  

a w przypadku awarii środków komunikacji elektronicznej jednostki te 

składają pisemne dyspozycje za pomocą faksu na numer wskazany na 

stronach internetowych urzędu obsługującego MF oraz BGK, a ponadto 

oryginał dyspozycji przekazują do BGK, przy czym, w tym przypadku 

można wystąpić do BGK o niezwłoczne potwierdzenie jej otrzymania. 

 

Podsumowanie 

W literaturze przedmiotu podkreślano, że z wprowadzeniem do ufp nowego 

instrumentu zarządzania płynnością budżetu państwa w maju 2011 r. wiązać 

się będą pewne niebezpieczeństwa, takie jak osłabienie bodźców do 

oszczędnego gospodarowania przez jednostki objęte tym mechanizmem, 

zmniejszenie wolumenu udzielanych przez banki kredytów i zaostrzenie 

kryteriów ich przyznawania, czy też gwałtowny odpływ środków 

finansowych z sektora bankowego
560

. 

Nie można również przeceniać znaczenia tego stosunkowo nowego 

instrumentu w polskim porządku prawnym, bowiem wartość wolnych 

środków, które znajdują się w dyspozycji poszczególnych jsfp  

w porównaniu z rzeczywistymi problemami przyrostu państwowego długu 

publicznego, a tym samym w porównaniu z potrzebami pożyczkowymi 

budżetu państwa, jest niewielka. Wskazać należy, że wprowadzone od  

1 stycznia 2015 r. rozwiązania dotyczące rozszerzenia katalogu jsfp objętych 

obowiązkiem konsolidacji wraz z wprowadzeniem instytucji depozytu 

sądowego, zmniejszy potrzeby pożyczkowe budżetu państwa o ok. 4,5 mld 

PLN
561

 w skali roku, co oznacza, że wprowadzone rozwiązanie umożliwi 

jedynie częściowe finansowanie pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. 

Warto w tym miejscu wskazać, że przyrost zadłużenia publicznego  

                                                           
560

 Opinia Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, s. 2, 

www.sejm.gov.pl (dostęp: 21.11.2014 r.). 
561

 Docelowo o 5,5 mld PLN. Por.: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy 

zmieniającej ustawę o finansach publicznych oraz niektóre inne ustawy, druk 

sejmowy nr 2509, www.sejm.gov.pl (dostęp: 21.11.2014 r.). 
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w drugim kwartale 2014 r. wyniósł ponad 11,46 mld zł w porównaniu do 

pierwszego kwartału 2014 r. (1,5%)
562

.  

Doceniając zalety przyjętego rozwiązania, można wskazać,  

że nowelizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystywania 

wolnych środków zgromadzonych w sektorze publicznym, dzięki czemu 

możliwe będzie nieznaczne obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu 

państwa, a przez to zmniejszenie poziomu długu publicznego oraz kosztów 

jego obsługi (szacunek wpływu proponowanych rozwiązań na poziom 

państwowego długu publicznego w 2015 r. wskazuje na możliwość 

obniżenia tego długu o ok. 0,2% w relacji do Produktu Krajowego Brutto,  

a także nieznacznej poprawy wyniku całego sektora finansów publicznych).  

Zasada swobody lokowania wolnych środków ma na celu 

zmotywowanie jsfp do racjonalnego i gospodarnego zarządzania środkami 

publicznymi
563
, z uwzględnieniem faktu, że przyjęte depozyty stanowią 

jeden z tytułów dłużnych składających się na państwowy dług publiczny 

(art. 72 ust. 1 pkt 3 ufp). 

Zauważyć należy nadto, że z uwagi na możliwość okresowego 

korzystania z wolnych środków jsfp, zmniejszą się nieznacznie potrzeby 

podejmowania przez Skarb Państwa działań pożyczkowych na rynku 

finansowym. 

Pozytywnie należy ocenić sam fakt poszukiwania wszelkich 

środków skutecznej walki ze wzrostem państwowego długu publicznego. 

Niemniej, patrząc obiektywnie na rzeczywiste możliwości zmniejszenia 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, rozwiązanie to należy ocenić za 

marginalne, aczkolwiek potrzebne. 
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INVESTMENTS OF FREE MEASURES FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE LOCAL GOVERNMENT UNITS 

 

Summary 

Author of the article attempts to show the institution of deposit in public 

finance from the perspective of the local government units. The author 

analyzes the basic rules and thematically adequate financial acts relevant for 

the issues discussed as well as analyzes the reasons for the created new 

institution in public finance which are the deposits at Minister of finance. In 

the resume the author arrives at the conclusion that changes are positive and 

necessary, but expectations before the deposit at Minister of finance are too 

high. Also the effects of improving the current situation of public finances of 

Poland with use this institution should not be spectacular and sufficient.  

 

Keywords: deposit at Minister of finance, free measures, public finance 

sector units. 


