Do zakresu działania Departamentu Budżetu należy, w szczególności:
1) wykonywanie zadań dysponenta części budżetowych pozostających we właściwości Ministra, w tym
również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, w szczególności w zakresie:
a) sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów drugiego i trzeciego stopnia
podległych bezpośrednio dysponentowi części budżetowych,
b) planowania i realizacji przez dysponentów, o których mowa w lit. a, zadań finansowanych
z budżetu w ujęciu rzeczowym;
2) opracowywanie:
a) projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień
wydatków w zakresie części budżetowych,
b) projektów aktów normatywnych i wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie
dodatkowych środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;
3) sporządzanie w zakresie właściwości Ministra:
a) analiz oraz materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu, w ujęciu finansowym
i rzeczowym,
b) projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o jego realizacji,
c) jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) resortu spraw
wewnętrznych i administracji,
d) jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetu
państwa, wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i wydatków budżetu środków europejskich,
e) łącznych i zbiorczych sprawozdań o stanie zobowiązań i stanie należności jednostek budżetowych,
funduszy celowych oraz jednostek posiadających osobowość prawną nadzorowanych przez
Ministra;
4) inicjowanie i proponowanie rozwiązań systemowych i normatywnych z zakresu gospodarki
finansowej, rachunkowości, zatrudnienia oraz wynagrodzeń i uposażeń;
5) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy służb
podległych i nadzorowanych przez Ministra, rozpatrywanych przez komórki finansowe tych służb;
6) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz dokonywanie finansowej oceny realizacji
zadań przez te jednostki;
7) wykonywanie funkcji dysponenta Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;
7a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu celowego – Fundusz Rekompensacyjny;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących:
a) odzyskiwania środków stanowiących należności z tytułu zwrotu dotacji udzielonych jednostkom
zaliczanym i niezliczanym do sektora finansów publicznych,
b) odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL oraz PO WER,
c) udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno –
prawnym,

d) odszkodowań na podstawie przepisów o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących
w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz wypadków i chorób pozostających
w związku ze służbą żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych
podporządkowanych Ministrowi,
e) przyznania w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego na wniosek byłych funkcjonariuszy lub
członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy;
9) prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg w spłacie należności budżetowych o charakterze
cywilnoprawnym;
10) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra czynności wynikających
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tytułu zwrotu dotacji oraz środków
podlegających zwrotowi w ramach PO KL i PO WER;
11) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zakładem Emerytalno – Rentowym
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 25 pkt 9.

