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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o finansach publicznych 

(druk nr 420) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa zawiesza stosowanie w roku 2013, wynikającej z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, pierwszej procedury ostrożnościowej (zwanej także przedsanacyjną). 

Zgodnie z treścią tego przepisu w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu 

publicznego do produktu krajowego brutto   jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %, to 

na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja 

deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja 

deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z 

ustawy budżetowej. Ponieważ procedura ta miała już zastosowanie przy uchwalaniu ustawy 

budżetowej na rok 2013, w przypadku konieczności nowelizacji ustawy budżetowej na ten 

rok, niezbędne jest zawieszenie jej stosowania. 

Zawieszeniu na rok 2013 ulega również wydatkowa reguła dyscyplinująca określona w 

art. 112a ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tą regułą kwota wydatków budżetu 

państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich 

realizację w roku poprzednim, powiększona o prognozowany wskaźnik cen, powiększony o 

punkt procentowy. Reguła ta służy ograniczeniu wydatków budżetowych tzw. elastycznych 

oraz sztywnych (prawnie zdeterminowanych). Wobec perspektywy nowelizacji budżetu jej 

zastosowanie byłoby wysoce utrudnione (dotyczy to także zawieszenia stosowania art. 112b 

dotyczącego opracowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i przygotowywania 

projektu ustawy budżetowej.) 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona przez Radę Ministrów i została przez Sejm uchwalona bez 

poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Zakres zmian procedur ostrożnościowych określonych w ustawie o finansach 

publicznych musi być oceniany w kontekście art. 216 ust. 5 Konstytucji. Przepis ten nakłada 

na organy władzy publicznej zakaz zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń 

finansowych, w następstwie których państwowy dług publicznych przekroczyłby 3/5 wartości 

rocznego produktu krajowego brutto.  Naruszenie tego zakazu stanowi delikt konstytucyjny  i 

powoduje odpowiedzialność prawną osób, które się do tego naruszenia przyczyniły. 

Ponieważ w przypadku tej nowelizacji zawieszono jedynie procedurę przedsanacyjną, nie 

dochodzi do sprzeczności z wyżej wymienionym przepisem Konstytucji.  

Ustawa umożliwi nowelizację budżetu na rok 2013 oraz zaplanowanie ustawy 

budżetowej na rok 2014 z pominięciem ograniczeń wynikających z art. 86 ust. 1 pkt 1.  

Ustawa posługuje się jednak niewłaściwą techniką legislacyjną polegającą na wprowadzaniu 

do ustawy o finansach publicznych przepisów o charakterze incydentalnym, które będą miały 

zastosowanie wyłącznie w jednym roku budżetowym. Nowelizacja tego rodzaju powinna być 

przeprowadzona w specjalnej ustawie ograniczającej się wyłącznie do temporalnego 

zawieszenia stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych -  sui generis ustawie 

okołobudżetowej do nowelizacji budżetu na rok 2013 lub po prostu nowelizacji ustawy 

okołobudżetowej na rok 2013 (czyli ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej). 
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