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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 634) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa zmierza do realizacji następujących celów: obniżenie progów relacji 

kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto w tzw. mechanizmie 

korygującym reguły wydatkowej, ułatwienie konsolidacji przepływów finansowych między 

funduszami zarządzanymi przez ZUS, umożliwienie powierzenia prowadzenia gospodarki 

finansowej jednostki podległej Ministrowi Spraw Zagranicznych, położonej za granicą,  

kierownikowi innej podległej temu ministrowi oraz doprecyzowanie zasad zastępczego 

ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową. 

Obniżenie progów relacji kwoty państwowego długu publicznego (w istocie rzeczy 

długu przeliczonego na walutę polską i obniżonego o kwotę wolnych środków służących 

finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym) do 

produktu krajowego brutto w tzw. mechanizmie korygującym reguły wydatkowej polega na 

zmniejszeniu tych progów odpowiednio z 55% do 48% oraz z 50% do 43%. Zaistnienie 

określonej wielkości progu powoduje konieczność zastosowania odpowiedniej korekty kwoty 

wydatków organów i jednostek finansów publicznych określonej w projekcie ustawy 

budżetowej przedłożonym Sejmowi. 

Konsolidacja przepływów finansowych miedzy funduszami zarządzanymi przez ZUS 

będzie polegała na wyłączeniu z kwoty wydatków ustalanych w oparciu o regułę wydatkową 

przepływów między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(wydatki samego ZUS-u  są wyłączone z reguły wydatkowej). 
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W zakresie zastępczego ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez 

regionalną izbę obrachunkową (dalej RIO) jednoznacznie przesądzono, iż zmiana przez 

jednostkę samorządu terytorialnego budżetu ustalonego przez RIO, w którym RIO ustaliło 

inne niż ustawowe ograniczenia wydatków, nie może powodować zmiany tych ograniczeń. 

Ponadto jednoznacznie przesądzono, iż w przypadku ustalenia budżetu przez RIO oraz zmian 

takiego budżetu będą miały zastosowanie ograniczenia z postępowania naprawczego tj.: 

zakaz podejmowania nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją 

papierów wartościowych, zakaz udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego, zakaz udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek, zakaz ponoszenia wydatków 

na promocję jednostki, zakaz tworzenia funduszu sołeckiego oraz nakaz ograniczenia 

realizacji zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych. Ponadto w 

takim budżecie nie będzie można podnosić wysokości wydatków na diety radnych oraz na 

wynagrodzenia zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do roku 

poprzedniego.  

RIO uzyskuje także uprawnienie do zastępczego ustalania budżetu w sytuacji, gdy 

jednostka samorządu nie może uchwalić wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu 

zgodnie z ustawowymi regułami ograniczającymi wydatki budżetowe, a nie zachodzi 

okoliczność, która powoduje konieczność podjęcia działań naprawczych tj. zagrożenie 

realizacji zadań publicznych.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa powstała na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów w dniu 28 

marca 2014 r. W wyniku prac legislacyjnych w Sejmie dokonano jedynie poprawek o 

charakterze porządkująco - redakcyjnym.   

 

Ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym. 
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