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Departament Ochrony Ludności  
i Zarządzania Kryzysowego 

DOLiZK-WUSKŻ-7740-20/2022   Warszawa, dnia 7 lipca 2022 roku  

 

Pan                                                                        
Sławomir Dyl                                                                                
Dyrektor Wydziału Programów  
Infrastrukturalnych i Rolnictwa  

Małopolski Urząd Wojewódzki 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

odpowiadając na pismo z dnia 3 czerwca br., znak: WR-III.637.4.13.2022 dot. działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa lub z państwowych funduszy celowych, wyjaśniam co następuje. 

Przepis § 5 ust. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 

z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, z późn. zm.) określa 

wymogi w zakresie wymiarów tablicy informacyjnej, której umieszczenie jest wymaganym (przez § 2 

pkt 1 rozporządzenia) działaniem informacyjnym, dotyczącym finansowania lub dofinansowania  

z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych zadań w zakresie infrastruktury drogowej, 

kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, 

przesyłowej lub komunalnej, prac budowlanych oraz zakupu środków trwałych. Zgodnie z § 5 ust. 13 

pkt 1 rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji zadań w zakresie zakupu środków trwałych,1 umieszcza 

się tablicę informacyjną o wymiarach 180 x 120 cm. Stosownie zaś do § 5 ust. 13 pkt 2 rozporządzenia, 

w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii organu 

zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca 

umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest 

możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części 

budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach              

90 x 60 cm.  

Omawiana sprawa dotyczy zadań współfinansowanych ze środków budżetu państwa z rezerwy celowej 

przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (część 83, poz. 4). 

Planowanie środków tej rezerwy na dany rok budżetowy, w tym ich rozdysponowanie jest w gestii 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 

(art. 154 ust. 1) podziału rezerw celowych dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi 

ministrami lub innymi dysponentami części budżetu państwa. Wnioskowanie o środki finansowe                          

z rezerwy celowej odbywa się przez Informatyczny System Obsługi Państwa (TREZOR). Właściwy 

dysponent części budżetowej (w tym przypadku wojewoda małopolski) występuje, z wnioskiem                         

w systemie TREZOR o przeniesienie środków finansowych z części 83 – rezerwy celowe, poz. 4 do części 

                                                 
1 a tym samym w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b rozporządzenia.  
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85/12 – województwo małopolskie, do Ministra Finansów przy współakceptacji Ministra SWiA.                        

Po dokonaniu przez Ministra Finansów odpowiednich zmian w planie budżetu państwa, wojewoda 

podpisuje umowę dotacyjną z jst na realizację przedsięwzięcia. 

Pojęcie „dysponenta części budżetowej” definiuje przepis art. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym przez dysponenta części budżetowej należy rozumieć kierowników jednostek  

oraz organy wymienione w art. 139 ust. 2 [2], właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, 

wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 114 

ust. 3 pkt 2 [3], dysponujących częściami budżetu państwa.  

Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych zasilają w pierwszej kolejności część budżetową, której dysponentem jest wojewoda, 

który z kolei zawiera umowę z beneficjentem, na którym ciążą obowiązki informacyjne określone                        

w rozporządzeniu. Zatem można przyjąć, że z formalnego punktu widzenia w analizowanej sytuacji                 

w roli dysponenta części budżetowej występuje wojewoda, który jest dysponentem własnej części 

budżetowej stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia 

ich dysponentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 907; dalej: „rozporządzenie o klasyfikacji”). Z kolei Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w analizowanym przypadku nie jest dysponentem części budżetowej, lecz 

wyłącznie jednej z rezerw celowych, gdy tymczasem w świetle § 1 rozporządzenia klasyfikacyjnego 

„część budżetową” tworzą wszystkie rezerwy celowe łącznie (część 83). Natomiast konkretna, wskazana 

wyżej rezerwa celowa, którą dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowi jedynie 

element tej części budżetowej, oznaczony jako pozycja nr 44.  

Odnosząc się do powyższego uprzejmie informuję, że dysponentem części budżetowej w przywołanej 

sytuacji odpowiedzialnym za wydanie zgody na umieszczenie tablicy wskazanej w § 5 ust. 13 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, z późn. zm.),  

winien być wojewoda. 

 

       

                                                                                                     Z poważaniem  

                                                                                                                    Wojciech Radecki 
                                                                                                                             Dyrektor 
                                                                                                        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

                   

                    
 

                                                 
2 m.in. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba 
Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowa Rada Sądownictwa, etc. 
3 tj. państwowych jednostek organizacyjnych, które nie są organami władzy lub administracji rządowej. 
4 por. wykaz wydatków budżetu państwa, określony w załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 270). 


