BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 487)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 i 938)
Art. 38a.
Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":
1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego,
ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań
wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z
walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni
robocze roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w art. 38
pkt 1 lit. a,
2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu
państwa w kolejnym roku budżetowym,
3) kwotę obliczoną jako różnica kwoty, o której mowa w pkt 1, oraz kwoty, o której
mowa w pkt 2,
4) relację kwoty, o której mowa w pkt 3, do produktu krajowego brutto
- według stanu na koniec roku budżetowego.
<Art. 38b.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 16
kwietnia:
1) wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do
wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009
z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej
nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.), zwany dalej
„wynikiem nominalnym”, za ostatnie cztery lata;
2) łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za
ostatnie sześć lat.
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Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 16
kwietnia, wysokość kosztów reformy emerytalnej wskazanych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru
pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L
306 z 23.11.2011, s. 12) za ostatnie cztery lata.>
Art. 50.
1. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem
finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek
sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów, zawierają w uzasadnieniu:
1) określenie wysokości tych skutków;
2) wskazanie źródeł ich sfinansowania;
3) opis celów nowych zadań i mierników określających stopień realizacji celów.
1a. W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem
finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa
się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10
lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od
pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na:
1) budżet państwa;
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
3) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.
1b. W przypadku projektów ustaw, które przewidują obowiązywanie przepisów w okresie
krótszym niż 10 lat budżetowych, maksymalne limity wydatków, o których mowa w ust.
1a, określa się na ten okres. Przepisu ust. 1c nie stosuje się.
1c. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, trzy lata przed upływem okresu, o którym mowa w
ust. 1a, projekt zmiany ustawy określającej maksymalne limity wydatków jednostek
sektora finansów publicznych, wyrażone kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych
wykonywania ustawy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.
2. Projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek
samorządu terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania
źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
3. Rada Ministrów, przekazując do Sejmu projekt ustawy, o którym mowa w ust. 2, dołącza
opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
4. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1a, zawiera mechanizmy korygujące, mające
zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, polegające na:
1) limitowaniu liczby udzielanych świadczeń w zależności od środków przeznaczonych
na ten cel w ustawie budżetowej lub
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kryterium dochodowego lub majątkowego uprawniającego do nabycia świadczeń
finansowanych ze środków publicznych, lub
3) zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli.
5. W projekcie ustawy, o której mowa w ust. 1a, określa się właściwy organ, który
monitoruje wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania publicznego przez
jednostki sektora finansów publicznych oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmów
korygujących.
[6. Do przyjmowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy, którego skutkiem może być
zwiększenie wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 112a ust. 2, w stosunku
do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, nie stosuje się zasad określonych
w ust. 1a i 4.]
<6. Przepisów ust. 1a–1c, 4 i 5 nie stosuje się do przyjmowanego przez Radę Ministrów
projektu ustawy, której skutkiem może być zwiększenie, w stosunku do wielkości
wynikających z obowiązujących przepisów, następujących wydatków budżetu
państwa:
1) na obsługę długu publicznego;
2) środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych
do organizacji międzynarodowych;
3) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich;
4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
5) składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach
wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne;
6) świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich
rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku;
7) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur
Pomostowych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalnorentowych gwarantowanych przez państwo.>
7. Wejście w życie przepisów wykonawczych nie może skutkować zmianą limitu wydatków
jednostek sektora finansów publicznych określonego w ustawie, na podstawie której
wydawane są przepisy wykonawcze.
8. Przepisów ust. 1a-1c, 4, 5 oraz ust. 7 nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:
1) stanu wojennego;
2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 86.
1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu
krajowego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 38:
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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;]
2) jest większa od 55%, a mniejsza od 60%, to:
a) na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym:
– nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom
różnicy dochodów i wydatków budżetu państwa, zapewniający, że relacja
długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na
koniec roku budżetowego, którego dotyczy projekt ustawy, będzie niższa od
relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. b, ogłoszonej zgodnie z art. 38,
– nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery
budżetowej, w tym pracowników jednostek, o których mowa w art. 139 ust.
2,
– waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego
wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny
Urząd Statystyczny za poprzedni rok budżetowy,
– wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa z
wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich,
– nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach, o których mowa w art.
139 ust. 2, na poziomie wyższym niż w administracji rządowej,
b) Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych
środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu programów
wieloletnich,
c) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu
obniżenie relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,
d) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale
budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o
kwotę związaną z realizacją zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3,
e) Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu
przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom
dochodów budżetu państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od
towarów i usług,
f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację
celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z
późn. zm.), w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego
zadania na dany rok,
g) organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania na
przygotowanie inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udziałem
środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na maksymalnym
dopuszczalnym poziomie, określonym w przepisach lub procedurach
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kosztów, z tym że ograniczenia te nie dotyczą:
– odbudowy lub przebudowy dróg krajowych w celu usunięcia zagrożenia
naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– inwestycji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z
2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 i Nr 148, poz. 993),
– przygotowania, wdrożenia, budowy lub eksploatacji systemów
elektronicznego poboru opłat, o których mowa w art. 13i ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843),
– zobowiązania z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687);
3) jest równa lub większa od 60%, to:
a) stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2 lit. a, b oraz e-g,
b) Rada Ministrów, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia relacji, o
której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi program sanacyjny
mający na celu ograniczenie tej relacji do poziomu poniżej 60%,
c) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale
budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu,
d) poczynając od siódmego dnia po dniu ogłoszenia relacji, o której mowa w art. 38
pkt 1 lit. a, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą udzielać nowych
poręczeń i gwarancji.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Ministrów, w drodze uchwały, może
wyrazić zgodę na realizację inwestycji przewidzianych do finansowania ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1
pkt 2 lit. g.
[3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, procedur, o których mowa w tych
przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4, nie przekracza
odpowiednio 50% lub 55%.]
<3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 procedur, o których mowa w tym
przepisie, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4, nie
przekracza 55%.>
[Art. 103.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów budżetu państwa sporządzany na cztery lata budżetowe.]
<Art. 103.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na dany rok budżetowy i trzy
kolejne lata.>
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-6[Art. 103a.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości
makroekonomicznych.]
[Art. 104.
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa określa:
1) prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa;
2) kwoty wyniku i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich
sfinansowania;
3) prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich;
4) wynik budżetu środków europejskich;
5) prognozę wyniku sektora finansów publicznych;
6) prognozę kwoty państwowego długu publicznego.
2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym
Państwa według głównych kategorii dochodów, z wyszczególnieniem:
1) dochodów podatkowych:
a) podatków pośrednich,
b) podatków bezpośrednich;
2) dochodów niepodatkowych;
3) cła;
4) środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na
realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 4 lit. b tiret drugie, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek
dochodów budżetu państwa.
3. Prognozę wydatków budżetu państwa ujmuje się w Wieloletnim Planie Finansowym
Państwa w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i miernikami stopnia
wykonania danej funkcji.]
<Art. 104.
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa:
1) zawiera Program Konwergencji, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru
pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.
Urz. WE L 209 z 02.08.1997, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 10, t. 1, s. 84, z późn. zm.);
2) określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym
główne funkcje państwa.
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa w części zawierającej Program Konwergencji
określa dodatkowo:
1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej;
2) planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora
instytucji rządowych i samorządowych, o których mowa w rozporządzeniu
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w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, s. 1), w tym na długookresową
stabilność finansów publicznych;
3) planowaną wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1;
4) zmiany w zakresie podejmowanych działań i celów, w stosunku do poprzedniego
Programu Konwergencji;
5) wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych wraz
z założeniami stanowiącymi podstawę jej opracowania.>
Art. 105.
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy
budżetowej na kolejny rok budżetowy.
[2. W projekcie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, przedstawianym przez Radę
Ministrów Sejmowi, poziom deficytu nie może być większy niż poziom deficytu ustalony
na ten rok budżetowy w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest uwzględnienie wyższego poziomu
deficytu. W tym przypadku Rada Ministrów jest obowiązana przedstawić Sejmowi
szczegółowe wyjaśnienie.]
Art. 106.
1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu
Finansowego Państwa.
[2. Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ogłasza go w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.]
<2. Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w terminie do dnia
30 kwietnia, i ogłasza go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.>
[Art. 107.
1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest aktualizowany przez Radę Ministrów, w drodze
uchwały, raz w roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, i uwzględnia prognozę obejmującą
dany rok budżetowy i trzy kolejne lata.
2. Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletnim Planie
Finansowym Państwa do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy lub, w
uzasadnionych przypadkach, do zgodności z danymi dotyczącymi przewidywanego
wykonania ustawy budżetowej za poprzedni rok budżetowy.
3. Aktualizacja polega również na skorygowaniu Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa w dalszych latach jego realizacji, w celu zapewnienia zgodności z kierunkami
polityki społeczno-gospodarczej i średniookresową strategią rozwoju kraju.]
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-8[Art. 108.
1. Ministrowie, w terminie do dnia 15 kwietnia, przedkładają Ministrowi Finansów
informacje o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, w tym o stopniu
realizacji celów.
2. Minister Finansów łącznie ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej przedkłada
Radzie Ministrów informację o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa.
3. Informację, o której mowa w ust. 2, Rada Ministrów ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.]
<Art. 108.
Ministrowie, w terminie do dnia 15 kwietnia, przedkładają Ministrowi Finansów
informację o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie
określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2.>
Art. 110.
Budżet państwa określa:
1) łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu
państwa;
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;
<2a) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1, oraz
kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;>
3) kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
4) łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich;
5) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich;
6) wynik budżetu środków europejskich;
7) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa;
8) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa;
9) planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa;
10) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych.
[Art. 112a.
1. Kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota
środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona w stopniu
odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, przyjętego w założeniach stanowiących
podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), powiększonego o
punkt procentowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) wydatków na obsługę długu publicznego;
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-92) środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do
organizacji międzynarodowych;
3) wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym wydatków budżetu środków europejskich;
4) wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
5) składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach
wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne;
6) świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich
rodzin oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku;
7) dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i
Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na
sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez
państwo.]
<Art. 112aa.
1. Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–
3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i w pkt 9 oraz Funduszu
Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi
Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana według
wzoru:

przy czym:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
CPI – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
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,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 10 WYDn – kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n
przedłożonym Sejmowi,
WYD*n-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,
CPIn-2 – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n-2,
En(CPIn-1) – prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym
Sejmowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku
n-1,
En-1(CPIn-2) – prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n-1
przedłożonym Sejmowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w roku n-2,
En-1(CPIn-1) – prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n-1
przedłożonym Sejmowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w roku n-1,
En(CPIn) – prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym
Sejmowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku
n,
WPKBn – wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego
brutto w cenach stałych określony w projekcie ustawy budżetowej na rok n
przedłożonym Sejmowi z dokładnością do setnych części procentu,
Kn – wielkość korekty kwoty wydatków określonej w projekcie ustawy budżetowej
na rok n przedłożonym Sejmowi,
PKBn-2/PKBn-8 – ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
zgodnie z art. 38b pkt 2 łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto,
En(PKBn-1/PKBn-2) – prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n
przedłożonym Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto
w cenach stałych w roku n-1,
En(PKBn/PKBn-1) – prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n
przedłożonym Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto
w cenach stałych w roku n,
En(∆DDn) – prognozowana wartość ogółem działań dyskrecjonalnych, o których
mowa w rozporządzeniu wymienionym w art. 104 ust. 1 pkt 1, 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 europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych w Unii Europejskiej planowanych na rok n, jeżeli wartość
każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto
prognozowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym
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.
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- 11 2. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 1, i w kwocie, o którą pomniejsza się tę
kwotę zgodnie z ust. 3, nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich
oraz wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. W
kwocie wydatków, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się również przepływów
finansowych między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, z tytułu
dotacji i subwencji.
3. Kwota wydatków, o której mowa w ust. 1, pomniejszona o kwotę:
1) prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi
wydatków jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2 i samorządowych jednostek
budżetowych, uwzględniających założenia makroekonomiczne, o których mowa
w art. 142 pkt 2 lit. a i b, oraz wieloletnie prognozy finansowe tych jednostek, a
także wysokość wydatków wykonanych w latach poprzednich, po odjęciu kwot
odpowiadających wielkościom planowanych do otrzymania kwot dotacji i
subwencji od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1,
2) planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2,
3) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia określonych w planie
finansowym Funduszu, po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom
planowanych do otrzymania kwot dotacji od organów i jednostek, o których
mowa w ust. 1
– stanowi nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 1 i państwowych jednostek budżetowych z wyłączeniem organów
i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, w pkt 8 z wyłączeniem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, oraz Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie
odrębnych ustaw.
4. Wielkość korekty kwoty wydatków, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1) minus dwa punkty procentowe – jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego
powiększonego o koszty reformy emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, do
produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. 1, mniejsza
od -3%, albo jeżeli wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku
n-2 większa od 55% albo
2) minus półtora punktu procentowego – jeżeli:
a) wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy
emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, 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 50%, a
nie większa od 55% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na
rok n przedłożonym 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, o którym mowa w ust. 1, albo
b) wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy
emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, 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 50%
oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 mniejsza od -6% oraz
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- 12 prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym
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, o którym
mowa w ust. 1, albo
3) plus półtora punktu procentowego – jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego
powiększonego o koszty reformy emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, 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 50% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku
n-2 większa od 6% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n
przedłożonym 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, o
którym mowa w ust. 1, albo
4) zero punktu procentowego – w pozostałych przypadkach.
5. Minister Finansów oblicza sumę corocznych różnic między wartością relacji wyniku
nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu
budżetowego określonego w Programie Konwergencji opracowanym zgodnie
z rozporządzeniem, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, aktualizując sumę różnic
z uwzględnieniem rewizji danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Coroczna różnica jest zaokrąglana z dokładnością do setnych części
procentu.>
[Art. 112b.
Przepisy art. 112a stosuje się do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i
przygotowania projektu ustawy budżetowej, w okresie od dnia skierowania do
Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich uchylenia.
Art. 112c.
W okresie od dnia skierowania do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o których mowa w art.
126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich uchylenia Rada
Ministrów nie może przyjmować projektów ustaw:
1) określających zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może być
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do
wielkości wynikających z obowiązujących przepisów;
2) powodujących zwiększenie wydatków, o których mowa w art. 112a ust. 2,
wynikających z obowiązujących przepisów.]
[Art. 112d.
Przepisów art. 112a-112c nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:
1) stanu wojennego;
2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
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- 13 <Art. 112d.
1. Przepisów art. 112aa nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:
1) stanu wojennego;
2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów oblicza kwotę
wydatków i wielkość wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu
krajowego brutto, o których mowa w art. 112aa ust. 1, oraz sumę, o której mowa
w art. 112aa ust. 5.>
Art. 138.
[1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na
rok następny, uwzględniające ustalenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym
Państwa oraz kierunki działań zawarte w przyjętym przez Radę Ministrów Programie
Konwergencji, opracowanym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7
lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i
koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 84, z późn. zm.).]
<1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu
państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte w
Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.>
2. Materiały do projektu ustawy budżetowej opracowują i przedstawiają Ministrowi
Finansów dysponenci części budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów finansowanych z
udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5,
opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków, o których mowa w art.
122 ust. 1 pkt 2 lit. c, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4,
opracowuje i przedstawia Ministrowi Finansów odpowiednio minister właściwy do spraw
rybołówstwa lub minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
5. Właściwe organy oraz kierownicy jednostek opracowują i przedstawiają projekty planów
finansowych właściwym ministrom w terminach określonych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie ust. 6.
6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i terminy
opracowania materiałów, o których mowa w ust. 2-5, w tym:
1) planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych,
2) projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych na
rok budżetowy,
3) zestawienia programów wieloletnich,
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- 14 4) wykazu wydatków związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych
programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2,
5) wzory formularzy,
6) projektów rocznych planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14,
dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji
rządowej,
7) materiałów do opracowania zestawienia i planu, o których mowa w art. 142 pkt 10
i 11,
[8) materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa oraz informacji o przebiegu jego wykonania]
<8) materiałów do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz
informacji o jego realizacji w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2>
- kierując się koniecznością uwzględniania klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych, opracowania budżetu w układzie zadaniowym oraz zakresem
podmiotowym i przedmiotowym spraw wymagających ujęcia w projekcie ustawy
budżetowej.
Art. 142.
Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1) główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem
Finansowym Państwa;
2) założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące
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) poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
c) kursu walutowego,
d) przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
e) poziomu zatrudnienia i bezrobocia,
f) salda obrotów bieżących;
3) kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące
średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i
polityki gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia;
4) przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy poprzedzający rok
budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;
5) omówienie projektowanych:
a) przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych,
b) przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych,
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d) wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
6) omówienie przewidywanych dochodów i wydatków, nadwyżki lub deficytu oraz
długu sektora finansów publicznych;
<6a) omówienie kwoty planowanych wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1
oraz kwoty planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;
6b) informacje o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5, wielkości wskaźnika
średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto oraz o każdym
dyskrecjonalnym działaniu przekraczającym 0,03% wartości produktu
krajowego brutto, o których mowa w art. 112aa ust. 1;>
7) omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków ujętych w
budżecie środków europejskich;
8) informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji,
według przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego poprzedzającego
rok budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej;
9) kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
10) zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy;
11) skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych
jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych,
instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których
mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w
art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.
Art. 182.
1. Wykonanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sejmu.
2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31
maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej oraz:
1) sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu
administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, i
innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami;
2) zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) ocenę realizacji założeń makroekonomicznych;
4) ocenę przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;
5) informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym.
3. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać:
1) dochody, wydatki oraz nadwyżkę albo deficyt sektora finansów publicznych;
2) dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone
według szczegółowości i układu ustawy budżetowej;
3) przychody i koszty państwowych funduszy celowych;
4) przychody i koszty agencji wykonawczych;
5) przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej;
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4. Do sprawozdania dołącza się:
1) omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między
wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;
2) informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
3) omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem różnic
między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi;
4) informacje dotyczące otrzymanych i wydatkowanych środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
[5) informację o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.]
<6) informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1
oraz kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;
7) informację o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5.>
5. Zbiorcza informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinna
zawierać, odrębnie dla każdego stopnia jednostki samorządu terytorialnego:
1) zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł;
2) zestawienie wydatków według działów;
3) zestawienie wydatków według ważniejszych rodzajów wydatków;
4) zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
5) omówienie wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
6) kwotę nadwyżki albo deficytu jednostek samorządu terytorialnego.
[6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków
na inwestycje i dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
oraz wydatków na programy wieloletnie, powinna zawierać:
1) omówienie realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym, w tym realizacji
założonych celów;
2) zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację zadań;
3) zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację podzadań;
4) zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji
celów.]
<6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem
wydatków na programy wieloletnie, powinna zawierać:
1) omówienie realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie
określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2;
2) omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz
planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów
sporządzane w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3.>
7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów dołącza:
1) sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady stanowiącej, że kwota państwowego
długu publicznego nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu
krajowego brutto w danym roku budżetowym;
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których mowa w art. 38.
Art. 240.
1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej
przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym
mowa w art. 238 ust. 1.
2. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub
zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1,
regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala
budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań
zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą
gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1.
<Art. 240a.
1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–
244, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu
terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę
samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania
naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do regionalnej
izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program
postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat
budżetowych.
3. Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności:
1) analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie
przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
2) plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania,
zmierzających do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz
zachowania relacji określonej w art. 242–244;
3) przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych,
wraz z określeniem sposobu ich obliczania.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią
prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w
art. 242–244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który
uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym
niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień
uchwalenia programu postępowania naprawczego.
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terytorialnego:
1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką
lub emisją papierów wartościowych;
2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu
terytorialnego;
3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków
własnych.
6. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty
program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania
naprawczego wysokość wydatków:
1) na diety radnych,
2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego
– nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego
rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania
naprawczego.
7. Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone
w ust. 5 i 6.
8. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu
postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby
obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba
obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonej w art.
242–244. Przepis art. 240 ust. 3 stosuje się odpowiednio.>
Art. 243.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu,
którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym
po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1
pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z
obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i
pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów
papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4
oraz art. 90,
O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w
art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok
budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla
poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań
rocznych.
3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
[1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w
związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z
wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,]
<1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,>
<1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i
dyskontem,>
2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym
zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
[- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z tych środków.]
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- 20 <– w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do
odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa
w pkt 1 i 1a.>
<3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów
wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i
dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową
zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej
wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku
programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład
krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia
zdyskontowanego dochodu.>
[4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie
zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka
samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać
kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o
której mowa w ust. 1.]
<4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy
określone w umowie o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
nie zostały przekazane albo po ich przekazaniu został orzeczony ich zwrot,
jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych,
zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia
relacji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań
związaną z:
1) nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono
zwrot;
2) niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a.>

USTAWA

z

dnia

7

października

1992

r.

O

REGIONALNYCH

IZBACH

OBRACHUNKOWYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)
Art. 11.
1. W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb
obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek
samorządu terytorialnego w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian;
2) budżetu i jego zmian;
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- 21 3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki
samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa;
6) absolutorium;
7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.
2. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet tej
jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz
zadań zleconych.
<2a. Izba ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych
oraz zadań zleconych także w przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad
określonych w art. 242–244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).>
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie
stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że
wydano je z naruszeniem prawa.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu
terytorialnego.
Art. 13.
Do zadań izby należy ponadto:
1) wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych;
2) (uchylony);
3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego;
4) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania
budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i
objaśnieniami,
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie
uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;
9) rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego
księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania
kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami;
10) rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;
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sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
12) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach
finansowych[.]<;>
<13) wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek
samorządu terytorialnego.>
Art. 18.
1. Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:
[1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa
w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o
których mowa w art. 11 ust. 1;]
<1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekanie o
nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;>
2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2;
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej
izby;
4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy;
5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu
pracy izby, w tym planu kontroli;
5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium;
5c) wybór kandydata na prezesa izby;
5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.
3. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu
określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ
O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.)
Art. 39n.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy
Funduszu.
2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:
1) przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z art. 39f ust. 1-3 i 5;
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- 23 2) przewidywaną sumę środków przeznaczonych do refundacji dla inwestycji
realizowanych w ramach programów operacyjnych ujętych w wykazie, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, przekazywanych z budżetu państwa;
3) przewidywaną kwotę finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6;
4) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania poręczeń i gwarancji, o których
mowa w art. 39j.
3. [Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 października roku
poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia
projekt tego planu do:] <Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15
czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma
obowiązywać, przedstawia projekt tego planu do:>
1) uzgodnienia:
a) ministrowi właściwemu do spraw transportu,
b) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie
finansowym;
2) zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie
środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów
operacyjnych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
[4. Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31 października
roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.]
<4. Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31 lipca roku
poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.>
5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu
oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji
obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w
skład sprawozdania finansowego tego banku;
2) składa ministrom, o których mowa w ust. 3, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego
Funduszu.

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. O POŻYCZKACH I KREDYTACH STUDENCKICH (Dz.
U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.)
Art. 13.
[1. Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie
finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, ustalonego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych.]
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planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, ustalonego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który
plan jest ustalany.>
1a. Projekt planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do
spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o
zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).
<1b. Projekt planu finansowego Funduszu na dany rok jest przekazywany organom, o
których mowa w ust. 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego.>
2. Roczny plan finansowy zawiera w szczególności:
1) podział środków na fundusz obsługi odsetek, z którego dokonywane będą wypłaty
zgodnie z art. 4 pkt 2, fundusz rezerwowy, z którego dokonywane będą wypłaty
umorzeń spłaty kredytów studenckich zgodnie z art. 4 pkt 3, oraz fundusz pożyczek,
z którego dokonywane będą wypłaty zgodnie z art. 4 pkt 1,
2) wysokość kosztów, o których mowa w art. 4 pkt 6.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek
zysków i strat.
<Art. 13a.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu w danym roku do
dnia 30 kwietnia roku następnego.>

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O FUNDUSZU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
I FUNDUSZU REZERWOWYM (Dz. U. Nr 199, poz. 1672)
Art. 11.
1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu
opinii Komisji Nadzoru Bankowego oraz mając na uwadze zadania nałożone na Bank
Gospodarstwa Krajowego ustawą, dostosuje odpowiednio, w drodze rozporządzenia,
statut tego banku.
2. Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu i Funduszu Rezerwowego sprawuje
Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego z udziałem przedstawiciela ministra
właściwego do spraw transportu.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego:
[1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu oraz Funduszu
Rezerwowego opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu;]
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Funduszu Rezerwowego opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu
do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;>
<1a) przekazuje organom, o których mowa w pkt 1, projekt planu finansowego
Funduszu i Funduszu Rezerwowego na dany rok do dnia 15 czerwca roku
poprzedniego;>
2) sporządza dla Funduszu oraz Funduszu Rezerwowego odrębny bilans oraz rachunek
zysków i strat wchodzących w skład sprawozdania finansowego banku;
3) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego
Funduszu oraz Funduszu Rezerwowego[.]<;>
<4) składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Funduszu i Funduszu Rezerwowego w danym
roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.>
4. Szczegółowe warunki współpracy w zakresie gospodarowania środkami Funduszu i
Funduszu Rezerwowego określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw
transportu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA
KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ (Dz. U. Nr 230,
poz. 1922, z późn. zm.)
Art. 5.
1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej
"Funduszem".
2. Środki Funduszu tworzą:
1) nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3;
2) zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2;
3) dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty
bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy
zastawne oraz w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym
mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.
U. Nr 146, poz. 1546);
4) środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
5) inne wpływy.
3. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) dopłaty;
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dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu
własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z późn. zm.);
1b) finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844);
1c) dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową
wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej
oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, o których
mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.);
2) pokrycie kosztów działania Funduszu.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat;
2) wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa
Krajowego;
3) przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji
planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym
kwartale.
[5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Prezesem
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom
wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.]
<5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku
poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany.
6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom
wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego.>

USTAWA z dnia 2 października 2003 r. O ZMIANIE USTAWY O SPECJALNYCH
STREFACH EKONOMICZNYCH I NIEKTÓRYCH USTAW (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z
późn. zm.)
Art. 8.
1. W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2023 tworzy się Fundusz Strefowy.
<1a. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych informacje o:
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poprzedniego;
2) o realizacji wydatków Funduszu w danym roku – do dnia 30 kwietnia roku
następnego.>
2. Środki Funduszu są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z
utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w
przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji
bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie
sposobu świadczenia usług, z wyłączeniem kosztów uwzględnionych przy ustaleniu
dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w art. 5 ust. 2.
3. Wsparcia nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, realizowanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się, z zastrzeżeniem ust. 11:
1) podatnikowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1, albo przedsiębiorcy, który na podstawie
art. 93 i art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr
137, poz. 926, z późn. zm.) wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa
podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu - w razie
przekształcenia podatnika wymienionego w art. 7 ust. 1;
2) przedsiębiorcy, w którego kapitale zakładowym podatnik lub przedsiębiorca, o
których mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 25 %;
3) przedsiębiorcy, w którego kapitale zakładowym podmiot dominujący w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), wobec podatnika lub przedsiębiorcy, o
których mowa w pkt 1, posiada udział wynoszący co najmniej 90 %.
4. Wsparcie nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, jest udzielane w formie
bezzwrotnego wsparcia finansowego w okresie nie dłuższym niż okres, o którym mowa
w art. 7 ust. 6, jednorazowo lub sukcesywnie, w rocznych transzach, przy czym:
1) łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty środków, o których mowa w art.
7, gromadzonych na rachunku Funduszu wyodrębnionym dla danego podatnika i
maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, określonej zgodnie z
rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 8;
2) wsparcie przekazane w danym roku nie może przekroczyć kwoty środków
zgromadzonych na rachunku Funduszu wyodrębnionym dla danego podatnika
określonych według stanu na dzień ostatniego rocznego rozliczenia podatkowego, z
wyłączeniem wpłaconych do tego dnia zaliczek na podatek dochodowy.zenia
podatkowego, z wyłączeniem wpłaconych do tego dnia zaliczek na podatek
dochodowy.
5. Otrzymane wsparcie nowej inwestycji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym.
6. Organem udzielającym wsparcia nowej inwestycji jest minister właściwy do spraw
gospodarki.
7. Wsparcie nowej inwestycji jest udzielane na wniosek podatnika albo przedsiębiorcy, o
których mowa w ust. 3, z tym że w przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jest konieczne wyrażenie zgody przez podatnika
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potwierdzające prawo wnioskodawcy do uzyskania wsparcia.
8. Rada Ministrów określi, mając na względzie zapewnienie zgodności z zasadami
udzielania pomocy publicznej oraz sprawnego udzielania wsparcia, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki udzielania wsparcia;
2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji, o której mowa
w ust. 2;
3) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy;
4) rodzaje działalności gospodarczej, na którą nie udziela się wsparcia;
5) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, oraz wymagane dokumenty;
6) termin składania i rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 7;
7) sposób i terminy przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielonego
wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę oraz
informowania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach
podatku dochodowego podatnika.
9. Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw
gospodarki z otrzymującym wsparcie. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
udzielone wsparcie lub roczną transzę wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika
lub przedsiębiorcę oraz informuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego,
właściwego w sprawach podatku dochodowego podatnika.
10. Umowa, o której mowa w ust. 9, określa wartość i harmonogram inwestycji oraz liczbę
zatrudnionych pracowników. Umowa określa także wielkość i szczegółowe
przeznaczenie oraz zasady rozliczania wsparcia i przyczyny zwrotu udzielonego
wsparcia.
11. Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić, w drodze decyzji, udzielenia
wsparcia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego udzielenie w istotny sposób mogłoby
naruszyć lub grozić naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych
przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.)
Art. 120.
[1. Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych oraz z ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 15
czerwca sporządza coroczną prognozę przychodów na kolejne 3 lata.
2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazują informację dotyczącą
prognozowanych kosztów oddziałów w terminie do dnia 20 czerwca na podstawie
prognozy, o której mowa w ust. 1.
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oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 30 czerwca sporządza
coroczną prognozę kosztów na kolejne 3 lata na podstawie informacji przekazanych przez
dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
4. Prezes Funduszu w terminie do dnia 5 lipca informuje dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Funduszu o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich Funduszu.
5. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przekazują Prezesowi Funduszu w terminie do dnia
10 lipca projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.]
<1. Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 1
czerwca sporządza coroczną prognozę przychodów na kolejne 3 lata.
2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazują informację dotyczącą
prognozowanych kosztów oddziałów w terminie do dnia 5 czerwca na podstawie
prognozy, o której mowa w ust. 1.
3. Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia
15 czerwca sporządza coroczną prognozę kosztów na kolejne 3 lata na podstawie
informacji przekazanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.
4. Prezes Funduszu w terminie do dnia 20 czerwca informuje dyrektorów oddziałów
wojewódzkich Funduszu o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich
Funduszu.
5. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przekazują Prezesowi Funduszu w terminie do
dnia 25 czerwca projekty planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.>
6. Prognozy, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz projekty planów, o których mowa w ust. 5,
są podstawą do sporządzenia projektu planu finansowego na rok następny.
7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy
administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne
instytucje udzielają nieodpłatnie Funduszowi informacji koniecznych do sporządzenia
prognoz, o których mowa w ust. 1 i 3.
Art. 121.
1. [Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego Funduszu i przedstawia go, w
celu zaopiniowania, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, którego
dotyczy ten plan:] <Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego
Funduszu i przedstawia go, w celu zaopiniowania, w terminie do dnia 1 lipca roku
poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan:>
1) Radzie Funduszu;
2) komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw
zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu planu finansowego jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
[3. Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostały wydane,
sporządza plan finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z tymi opiniami w terminie do
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właściwemu do spraw zdrowia.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Funduszu w terminie do dnia 14
sierpnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaże w terminie, o którym mowa w ust. 3,
planu finansowego Funduszu, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala, w drodze zarządzenia, plan
finansowy Funduszu do dnia 14 sierpnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten
plan.]
<3. Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostały
wydane, sporządza plan finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z tymi opiniami
w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan,
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy Funduszu w terminie do
dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaże w terminie, o którym mowa w ust.
3, planu finansowego Funduszu, minister właściwy do spraw zdrowia w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala,
w drodze zarządzenia, plan finansowy Funduszu do dnia 31 lipca roku
poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.>

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. O KRAJOWYM FUNDUSZU KAPITAŁOWYM (Dz. U.
Nr 57, poz. 491, z późn. zm.)
Art. 6a.
Obsługę bankową Krajowego Funduszu Kapitałowego prowadzi BGK w przypadku gdy w
jego posiadaniu znajdują się akcje Krajowego Funduszu Kapitałowego w liczbie:
1) uprawniającej do wykonywania co najmniej 50 % ogólnej liczby głosów lub
2) stanowiącej co najmniej 50 % kapitału zakładowego.
<Art. 6b.
Krajowy Fundusz Kapitałowy przekazuje BGK oraz ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych informację o:
1) planowanych wydatkach Funduszu na dany rok – do dnia 15 czerwca roku
poprzedniego;
2) realizacji wydatków Funduszu w danym roku – do dnia 30 kwietnia roku
następnego.>
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USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z późn. zm.)
Art. 6.
[1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu
Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać
nieodpłatnie temu ministrowi akcje w spółkach publicznych, stanowiące własność Skarbu
Państwa, z uwzględnieniem zakresu finansowania ze środków Funduszu przewidzianego
w Programie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz wartości tych
akcji.]
<1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w
imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu,
przekazać nieodpłatnie temu ministrowi akcje w spółkach publicznych, stanowiące
własność Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zakresu finansowania ze środków
Funduszu przewidzianego w planie finansowym, o którym mowa w art. 9a, oraz
wartości tych akcji.>
2. Akcje Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw Skarbu
Państwa zbywa na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
3. Do przekazania akcji, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 493, z późn. zm.).
Art. 7.
[1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować
obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu, z przeznaczeniem na realizację zadań
inwestycyjnych wynikających z Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków
Funduszu, zwanego dalej "Programem".
2. W celu realizacji zadań wynikających z Programu na zobowiązania Banku Gospodarstwa
Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.).]
<1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować
obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu, z przeznaczeniem na realizację
zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu.
2. W celu realizacji zadań wynikających z planu finansowego Funduszu, o którym
mowa w art. 9a, na zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji mogą być
udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
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198).>
3. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 2, są zwolnione z opłat prowizyjnych.
[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do
odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji
zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredytu, pożyczki lub środków pochodzących z
emisji obligacji na realizację zadań wynikających z Programu na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 tej ustawy, oraz
dochodzi spłaty tych kwot ze środków Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5.]
<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające
do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub
gwarancji zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredytu, pożyczki lub środków
pochodzących z emisji obligacji na realizację zadań wynikających z planu
finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 9a, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 tej ustawy, oraz
dochodzi spłaty tych kwot ze środków Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5.>
5. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego
poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub
części.
[6. W latach 2011-2015 w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu
niezbędnych do terminowej obsługi zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3a, w zakresie
wynikającym z Programu, Bank Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
może finansować ich realizację ze środków własnych.
7. Spłaty udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa
w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania, dokonuje się ze środków Funduszu.]
[Art. 9.
1. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw transportu w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w porozumieniu z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego na okres od roku do sześciu lat.
2. Program określa:
1) wykaz zadań w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, ze
wskazaniem przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz
pozostałych źródeł finansowania tych zadań;
2) wykaz poszczególnych kolejowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem
przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz pozostałych
źródeł finansowania tych projektów;
3) wykaz zbędnych linii kolejowych przewidywanych do likwidacji, ze wskazaniem
przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu;
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bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu
infrastrukturą kolejową;
4) (uchylony);
5) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na finansowanie lub
współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów
kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w podziale na lata i
województwa;
6) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od
PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA;
7) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych w 2012 r. na współfinansowanie
zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych, w podziale na województwa, jeżeli będą przeznaczone na ten cel;
8) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od
PKP SA w 2010 r. przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR.
3. Program zatwierdza Rada Ministrów w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego dany rok budżetowy.
3a. Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra informację o zatwierdzeniu Programu przez Radę Ministrów
oraz o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, w tym na zadania, o
których mowa w ust. 2 pkt 6 i 8.
4. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw transportu może dokonać przesunięć środków Funduszu
pomiędzy zadaniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w ramach limitu środków
określonego w Programie na te zadania, z zastrzeżeniem ust. 6. O dokonanych
przesunięciach minister właściwy do spraw transportu informuje Radę Ministrów oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia dokonania przesunięcia.
6. Przesunięcie środków, które powoduje zwiększenie wydatków na określone zadanie, nie
może być większe niż 20 % wartości kosztorysowej tego zadania.
7. Przesunięcia środków, o których mowa w ust. 5, nie wymagają zatwierdzenia zmiany
Programu przez Radę Ministrów.]
<Art. 9a.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan
finansowy Funduszu.
2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:
1) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na:
a) przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty
i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych oraz
wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą
kolejową,
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2) przychody Funduszu;
3) limity środków ze sprzedaży akcji, o których mowa w art. 6;
4) przewidywane wydatki z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wykonania
przez Skarb Państwa umowy gwarancji lub poręczenia, o której mowa w art. 7
ust. 2.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku
poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać,
przedstawia projekt tego planu do uzgodnienia:
1) ministrowi właściwemu do spraw transportu;
2) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie projektów
realizowanych z udziałem środków europejskich;
3) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym.
4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, następują do dnia 31 lipca roku
poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.
5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków
Funduszu oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz
przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) składa ministrom wskazanym w ust. 3, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego
Funduszu;
2) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu
finansowego Funduszu za poprzedni rok do dnia 30 kwietnia.>
[Art. 10.
1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w
odniesieniu do projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3, przewidzianych do
realizacji przez zarządców infrastruktury, oraz sposób wykorzystania środków, o których
mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a - określa się w umowach zawieranych przez zarządców
infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.
2. Sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 6 i 8, zostanie
określony w umowie zawartej przez ministra właściwego do spraw transportu z PKP SA.]
<Art. 10.
1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami planu
finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 9a, w odniesieniu do projektów
inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy linii kolejowych, zadań z zakresu
remontów i utrzymania linii kolejowych oraz zadań z zakresu likwidacji zbędnych
linii kolejowych, przewidzianych do realizacji przez zarządców infrastruktury, oraz
sposób wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie wydatków
bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu
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infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.
2. Sposób wykorzystania i wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie
nabycia od PKP SA na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw transportu
zgodnie z planem finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 9a, przez Skarb
Państwa akcji PKP PLK SA określa umowa zawarta przez ministra właściwego do
spraw transportu z PKP SA.>
Art. 11.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu,
dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz:
1) zarządców infrastruktury w wysokości i terminach wynikających z umów, o których
mowa w art. 10 ust. 1;
[2) województw, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust. 2
pkt 5 i 7;
3) PKP SA, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust. 2 pkt
6 i 8.]
<2) województw, zgodnie z ustaleniami planu finansowego Funduszu, o którym
mowa w art. 9a;
3) PKP SA, zgodnie z ustaleniami planu finansowego Funduszu, o którym mowa
w art. 9a.>
Art. 11a.
[1. Minister właściwy do spraw transportu informuje pisemnie województwa o tym, w jakiej
wysokości środki Funduszu przeznaczy na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 4, w
danym roku budżetowym, do dnia 31 lipca roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
2. Województwa, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedkładają corocznie,
do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy, ministrowi właściwemu
do spraw transportu projekty planów rzeczowo-finansowych wydatkowania środków, o
których mowa w ust. 1. W projekcie planu rzeczowo-finansowego ujmuje się wyłącznie
zadania określone przez zarząd województwa w drodze uchwały, przedkładanej łącznie z
projektem planu.
3. Minister właściwy do spraw transportu zgłasza zastrzeżenia, jeżeli środki nie są
przeznaczane na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia
złożenia projektów planów, o których mowa w ust. 2.
4. Województwa przedkładają ministrowi właściwemu do spraw transportu plany rzeczowofinansowe uwzględniające zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 31
października roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
5. W przypadku gdy województwo nie uwzględni w planie rzeczowo-finansowym zastrzeżeń,
o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu przyjmuje plan
rzeczowo-finansowy z pominięciem wydatków niezgodnych z zadaniami określonymi w
art. 3 ust. 4, o czym informuje województwo w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego dany rok budżetowy.]
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- 36 <1. Minister właściwy do spraw transportu informuje pisemnie województwa o tym, w
jakiej wysokości środki Funduszu przeznaczy na zadania, o których mowa w art. 3
ust. 4, w danym roku budżetowym, do dnia 15 marca roku poprzedzającego dany
rok budżetowy.
2. Województwa, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedkładają
corocznie, do dnia 15 kwietnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy,
ministrowi właściwemu do spraw transportu projekty planów rzeczowofinansowych wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1. W projekcie planu
rzeczowo-finansowego ujmuje się wyłącznie zadania określone przez zarząd
województwa w drodze uchwały, przedkładanej łącznie z projektem planu.
3. Minister właściwy do spraw transportu zgłasza zastrzeżenia, jeżeli środki nie są
przeznaczane na zadania, o których mowa w art. 3 ust. 4, do dnia 30 kwietnia roku
poprzedzającego dany rok budżetowy.
4. Województwa przedkładają ministrowi właściwemu do spraw transportu plany
rzeczowo-finansowe uwzględniające zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w
terminie do dnia 15 maja roku poprzedzającego dany rok budżetowy.
5. W przypadku gdy województwo nie uwzględni w planie rzeczowo-finansowym
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu
przyjmuje plan rzeczowo-finansowy z pominięciem wydatków niezgodnych z
zadaniami określonymi w art. 3 ust. 4, o czym informuje województwo w terminie
do dnia 30 maja roku poprzedzającego dany rok budżetowy.>
6. Środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być
wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2016 r. Środki
niewykorzystane do końca 2016 r. podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu.
[7. Województwa składają ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie z wydatkowania
przyznanych w Programie środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 5, w terminie do
dnia 31 marca roku następnego.]
<7. Województwa składają ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie
z wydatkowania przyznanych w planie finansowym Funduszu, o którym mowa
w art. 9a, środków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie zadań
w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych
przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o
świadczenie usług publicznych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.>
8. Niezłożenie przez województwo sprawozdania w terminie określonym w ust. 7 powoduje
wstrzymanie wypłaty środków z Funduszu do czasu jego przekazania.
Art. 12.
Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę
określającą:
1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu;
2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokowania
wolnych środków Funduszu, o których mowa w art. 8 ust. 1;
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ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym;
4) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 6;
[5) sposób potwierdzania przez PKP PLK SA finansowania ze środków Funduszu
wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a.]
<5) sposób potwierdzania przez PKP PLK SA finansowania ze środków Funduszu
wydatków bieżących związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu
infrastrukturą kolejową.>
[Art. 13.
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany
zgodnie z Programem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu;
2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w
skład sprawozdania finansowego tego banku;
3) składa ministrowi właściwemu do spraw transportu, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informacje o realizacji planu finansowego
Funduszu.]

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI
I REMONTÓW (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.)
Art. 26.
BGK:
[1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem
właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;]
<1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu
opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok,
na który plan jest opracowywany;>
<1a) przekazuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do uzgodnienia
organom wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;>
2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w
skład sprawozdania finansowego banku.
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1. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do końca miesiąca
następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii,
przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wysokości wypłaconych premii
odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii remontowych i premii
kompensacyjnych.
2. Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa ministrowi
właściwemu do spraw środowiska, w okresach rocznych, informację na temat
planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa oraz planowanego zmniejszenia
zapotrzebowania na energię, przewidywanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć
termomodernizacyjnych.
3. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w okresach kwartalnych,
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.
<4. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie
z realizacji planu finansowego Funduszu w poprzednim roku do dnia 30 kwietnia
roku następnego.>
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