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U S TAWA  

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony 

środowiska
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 305, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 110 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. W roku s, o którym mowa w art. 112d ust. 3, budżet państwa nie określa 

kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.”; 

2) w art. 112aa: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa 

w art. 9 pkt 1–3, 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

pkt 9 i 15, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana 

według wzoru: 

𝑊𝑌𝐷𝑛 = 𝑊𝑌𝐷𝑛−1
∗ ∙ 𝐸𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑛)∙[𝑊𝑃𝐾𝐵𝑛 + 𝐾𝑛] + 𝐸𝑛(𝛥𝐷𝐷𝑛) 

przy czym: 

𝑊𝑌𝐷𝑛−1
∗ = 𝑊𝑌𝐷𝑛−1 ∙ 

𝐶𝑃𝐼𝑛−2

𝐸𝑛−1(𝐶𝑃𝐼𝑛−2)
∙

𝐸𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑛−1)

𝐸𝑛−1(𝐶𝑃𝐼𝑛−1)
 

𝑊𝑃𝐾𝐵𝑛 = √
𝑃𝐾𝐵𝑛−2

𝑃𝐾𝐵𝑛−8
 ∙  𝐸𝑛 (

𝑃𝐾𝐵𝑛−1

𝑃𝐾𝐵𝑛−2
) ∙ 𝐸𝑛 (

𝑃𝐾𝐵𝑛

𝑃𝐾𝐵𝑛−1
)
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

 

                                                           
1)

 Niniejsza ustawa uzupełnia wdrożenie dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w 

sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, str. 

41). 
2)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 

1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283. 
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n – rok, na który jest obliczana kwota wydatków, 

n–1 – rok poprzedzający rok n,  

n–2 – rok poprzedzający rok n o dwa lata, 

n–8 – rok poprzedzający rok n o osiem lat, 

𝑊𝑌𝐷𝑛 – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na 

rok n przedłożonym Sejmowi, 

𝑊𝑌𝐷𝑛−1
∗  – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na 

rok n–1 przedłożonym Sejmowi, skorygowana zgodnie z 

aktualizacją prognoz średniorocznego wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych, a w przypadku gdy w roku n–1 zostały 

spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1, kwota 

wydatków, o której mowa w art. 112d ust. 2, skorygowana 

zgodnie z aktualizacją prognoz średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, 

𝑊𝑌𝐷𝑛−1 – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na 

rok n–1 przedłożonym Sejmowi, a w przypadku gdy w roku n–1 

zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1, 

kwota wydatków, o której mowa w art. 112d ust. 2, 

𝐶𝑃𝐼𝑛−2 – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w roku n–2; jeżeli wskaźnik jest niższy od 1, przyjmuje się, że 

wynosi 1, 

𝐸𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑛−1) – prognozowany w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n–1; 

jeżeli wskaźnik jest niższy od 1, przyjmuje się, że wynosi 1, 

𝐸𝑛−1(𝐶𝑃𝐼𝑛−2) – prognozowany w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok n–1 przedłożonego Sejmowi średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n–2; 

jeżeli wskaźnik jest niższy od 1, przyjmuje się, że wynosi 1, 

𝐸𝑛−1(𝐶𝑃𝐼𝑛−1) – prognozowany w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok n–1 przedłożonego Sejmowi średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n–1; 

jeżeli wskaźnik jest niższy od 1, przyjmuje się, że wynosi 1, 
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𝐸𝑛(𝐶𝑃𝐼𝑛) – prognozowany w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej 

na rok n przedłożonego Sejmowi średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w roku n; jeżeli wskaźnik jest 

niższy od 1, przyjmuje się, że wynosi 1, 

𝑊𝑃𝐾𝐵𝑛 – wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych określony w uzasadnieniu 

projektu ustawy budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi z 

dokładnością do setnych części procentu, 

𝐾𝑛 – wielkość korekty kwoty wydatków określona w uzasadnieniu 

projektu ustawy budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi, 

𝑃𝐾𝐵𝑛−2/𝑃𝐾𝐵𝑛−8 – ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego zgodnie z art. 38b pkt 2 łączna dynamika wartości 

produktu krajowego brutto; jeżeli w latach od n–8 do n–2 

zawierają się rok s lub lata i, o których mowa w art. 112d ust. 3, 

wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6, 

𝐸𝑛(𝑃𝐾𝐵𝑛−1/𝑃𝐾𝐵𝑛−2) – prognozowana w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi roczna dynamika 

wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku  

n–1; jeżeli w latach n–1 i n–2 zawierają się rok s lub lata i, o 

których mowa w art. 112d ust. 3, wskaźnik ten oblicza się 

zgodnie z art. 112d ust. 6, 

𝐸𝑛(𝑃𝐾𝐵𝑛/𝑃𝐾𝐵𝑛−1) – prognozowana w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi roczna dynamika 

wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n; 

jeżeli w latach n i n–1 zawierają się rok s lub lata i, o których 

mowa w art. 112d ust. 3, wskaźnik ten oblicza się zgodnie z art. 

112d ust. 6, 

𝐸𝑛(𝛥𝐷𝐷𝑛) – prognozowana wartość ogółem działań dyskrecjonalnych, o 

których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97/WE z 

dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji 

budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, 

w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, o 

których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
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europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w 

Unii Europejskiej, planowanych na rok n, jeżeli wartość każdego 

z nich w okresie 12 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca 

wejścia w życie działania dyskrecjonalnego przekracza 0,03% 

wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w 

uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n przedłożonego 

Sejmowi; w przypadku planowanej w roku n rezygnacji z działań 

dyskrecjonalnych dokonanych w latach poprzednich w 

prognozowanej wartości ogółem działań dyskrecjonalnych w 

roku n uwzględnia się wpływ na kwotę WYDn dokonanych 

działań dyskrecjonalnych, który wystąpiłby w przypadku braku 

rezygnacji z tych działań w roku n, z tym że w przypadku 

dokonywania w roku n aktualizacji wartości działań 

dyskrecjonalnych uwzględnionych w latach poprzednich nie ma 

zastosowania warunek przekroczenia przez każde z nich 0,03% 

wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w 

uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n przedłożonego 

Sejmowi.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Wydatki i koszty organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, 

pomniejsza się o przepływy finansowe między tymi organami i jednostkami a 

funduszami utworzonymi, powierzonymi lub przekazanymi Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, które nie są objęte 

nieprzekraczalnym limitem wydatków określonym w ust. 3.”, 

c) w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– oraz powiększona o kwotę prognozowanych na rok n działań 

jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, o których mowa w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 

wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 

gospodarczych, jeżeli wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości 

produktu krajowego brutto prognozowanej w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi, stanowi nieprzekraczalny limit 

wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1, państwowych 

jednostek budżetowych z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa 
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w art. 139 ust. 2, pkt 7 i 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, oraz z wyłączeniem Funduszu Pomocy, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”, 

d) w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) minus półtora punktu procentowego – jeżeli: 

a) wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto 

jest w roku n–2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż −3% oraz 

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n–2 

większa od 43%, a nie większa od 48% oraz prognozowana w 

uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n przedłożonego 

Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty 

procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym 

mowa w ust. 1, albo 

b) wartość relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto 

jest w roku n–2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż −3% oraz 

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n–2 nie 

większa niż 43% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku 

n–2 mniejsza od −6% oraz prognozowana w uzasadnieniu projektu 

ustawy budżetowej na rok n przedłożonego Sejmowi dynamika 

wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie 

jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika 

średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto 

w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, albo 
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3) plus półtora punktu procentowego – jeżeli wartość relacji wyniku 

nominalnego do produktu krajowego brutto jest w roku n–2, o którym 

mowa w ust. 1, nie mniejsza niż −3% oraz wartość relacji, o której mowa 

w art. 38a pkt 4, jest w roku n–2 nie większa niż 43% oraz suma, 

obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n–2 większa od 6% oraz 

prognozowana w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n 

przedłożonego Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto 

w cenach stałych w roku n nie jest większa o więcej niż dwa punkty 

procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w ust. 1, 

albo”; 

3) w art. 112d: 

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– jeżeli prognozowana w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok, na 

który jest obliczana kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, 

przedłożonego Sejmowi lub w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej 

ustawę budżetową na rok, na który jest obliczana kwota wydatków, o której 

mowa w art. 112aa ust. 1, przedłożonego Sejmowi roczna dynamika wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa 

punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa 

w art. 112aa ust. 1, określonego w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 

ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w niniejszym 

ustępie, przedłożonego Sejmowi.”, 

b) w ust. 3 objaśnienie symbolu 𝑆𝑠 otrzymuje brzmienie: 

„𝑆𝑠 – suma prognozowanych w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej 

na rok s przedłożonego Sejmowi lub w uzasadnieniu projektu 

ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok s przedłożonego 

Sejmowi skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków 

wynikających z działań dyskrecjonalnych bezpośrednio 

nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu, o którym 

mowa w ust. 1, i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie 

wsparcie dotkniętych nim podmiotów,”, 

c) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
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„1) drugi – jeżeli średnia dynamika wartości produktu krajowego brutto 

w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz roku 

następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowana w 

uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa 

w ust. 3, przedłożonego Sejmowi lub w uzasadnieniu projektu ustawy 

zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa w ust. 3, 

przedłożonego Sejmowi nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty 

procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa 

ust. 1, określonego w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na ostatni 

rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, 

przedłożonego Sejmowi, albo 

2) trzeci – jeżeli średnia dynamika wartości produktu krajowego brutto 

w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz roku 

następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowana w 

uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa 

w ust. 3, przedłożonego Sejmowi lub w uzasadnieniu projektu ustawy 

zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa w ust. 3, 

przedłożonego Sejmowi jest mniejsza o więcej niż dwa punkty 

procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa 

ust. 1, określonego w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na ostatni 

rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, 

przedłożonego Sejmowi, oraz jeżeli średnia dynamika wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych w roku s, o którym mowa w ust. 3, 

oraz dwóch latach następujących po roku s, o którym mowa w ust. 3, 

prognozowana w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na rok n, 

o którym mowa w ust. 3, przedłożonego Sejmowi lub w uzasadnieniu 

projektu ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa 

w ust. 3, przedłożonego Sejmowi, nie jest mniejsza o więcej niż dwa 

punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa 

w art. 112aa ust. 1, określonego w uzasadnieniu projektu ustawy 
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budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki 

określone w ust. 1, przedłożonego Sejmowi, albo”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Obliczając kwotę wydatków, o której mowa w ust. 3 oraz art. 112aa 

ust. 1, roczną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych 

w roku s, o którym mowa w ust. 3, oraz latach i, o których mowa w ust. 3, 

zastępuje się wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto w cenach stałych WPKBn, o którym mowa w art. 112aa 

ust. 1, określonym w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na ostatni rok, 

w którym nie zostały spełnione warunki określone w ust. 1, przedłożonego 

Sejmowi, z dokładnością do setnych części procentu.”; 

4) w art. 142 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) omówienie scenariusza makroekonomicznego na rok budżetowy i trzy 

kolejne lata, w szczególności założeń makroekonomicznych dotyczących 

prognozy: 

a) produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: 

– wielkości eksportu netto, 

– popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, 

– nakładów brutto na środki trwałe, 

b) średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

c) kursu walutowego, 

d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 

e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia, 

f) salda obrotów bieżących 

– wraz z przewidywanym wykonaniem dla roku poprzedzającego rok 

budżetowy;”, 

b) pkt 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b) informacje o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5, wielkości 

wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego 

brutto, wielkości korekty kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa 

ust. 1, o każdym dyskrecjonalnym działaniu przekraczającym 0,03% 

wartości produktu krajowego brutto, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, o 

aktualizacji wartości działań dyskrecjonalnych, o których mowa w art. 
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112aa ust. 1, oraz o każdym jednorazowym i tymczasowym działaniu po 

stronie dochodów przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego 

brutto, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1260) w art. 400q: 

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Projekt rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu jest 

opracowywany przez Zarząd Narodowego Funduszu w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw klimatu oraz przekazywany do uzgodnienia ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 czerwca roku 

poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Narodowego Funduszu ma 

obowiązywać. 

3b. Projekt rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu podlega 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w terminie 30 

dni od dnia jego przekazania.”; 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Narodowy Fundusz w ramach rocznego planu finansowego sporządza 

plan dochodów i wydatków ujmowanych w terminie ich zapłaty.”. 

Art. 3. 1. Do obliczenia kwoty wydatków Wydn, o której mowa w art. 112aa ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok budżetowy 

2023 przyjmuje się kwotę wydatków Wyd
*

n-1, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, równą iloczynowi liczby 1 

100 962 424 tys. zł i wskaźnika korekty. 

2. Wskaźnik korekty, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według wzoru: 

𝑊𝐾 =
𝐸2023(𝐶𝑃𝐼2022)

1,091
∙ √

𝐸2023(
𝑃𝐾𝐵2022
𝑃𝐾𝐵2021

)

1,0314

8

  

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

WK – wskaźnik korekty, 

𝐸2023(𝐶𝑃𝐼2022) – prognozowany w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 

rok 2023 przedłożonego Sejmowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych w roku 2022; jeżeli wskaźnik jest niższy od 1, 

przyjmuje się, że wynosi 1, 
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𝐸2023(𝑃𝐾𝐵2022/𝑃𝐾𝐵2021) – prognozowana w uzasadnieniu projektu ustawy 

budżetowej na rok 2023 przedłożonego Sejmowi roczna dynamika wartości 

produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku 2022; jeżeli rok 2022 

zawiera się w roku s lub latach i, o których mowa w art. 112d ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wskaźnik ten 

oblicza się zgodnie z art. 112d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 4. 1. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz w projekcie ustawy 

zmieniającej ustawę budżetową na rok 2023, w przypadku zmiany ustawy budżetowej na 

ten rok: 

1) prognozowaną kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, pomniejsza się o prognozowaną kwotę wydatków jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ich związków i związków metropolitalnych, o 

których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1; 

2) planowaną kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, pomniejsza się o planowaną kwotę wydatków inwestycyjnych 

organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1;  

3) planowane kwoty wydatków, o których mowa w art. 112aa ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 

zmienianej w art. 1, pomniejsza się o planowane wydatki inwestycyjne Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.
3)

), i Funduszu Pomocy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.
4)

). 

2. W projektach ustaw, o których mowa w ust. 1, do wydatków organów i jednostek 

objętych nieprzekraczalnym limitem wydatków, obliczonym zgodnie z art. 112aa ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wlicza się: 

1) planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, oraz planowanych wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem 

                                                           
3)

  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 

2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64 i 202.  
4) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 

1087. 
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na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

2) planowanych wydatków inwestycyjnych państwowych funduszy celowych lub 

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego na podstawie odrębnych ustaw 

– z wyłączeniem wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpłat organów i 

jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych.  

Art. 5. 1. Przepisy art. 112aa ust. 1–2a i 3–5 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu 

ustawy budżetowej na rok 2023. 

2. W przypadku zmiany ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 270) mają zastosowanie przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis art. 112aa ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Do sporządzenia sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022 

stosuje się także przepis art. 112aa ust. 2b ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 6. Przepisy art. 400q ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektu planu finansowego 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2024. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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