Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
(druk nr 26)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Celem ustawy jest modyfikacja tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz

umożliwienie zwiększenia limitu wydatków w przypadku prognozowanych działań
jednorazowych i tymczasowych.
Stabilizująca reguła wydatkowa jest uregulowana w art. 112aa ustawy. Nowelizacja
ustawy powoduje zastąpienie wskaźnika prognozowanego wzrostu cen (uzupełnionego o
korektę błędnych prognoz) wskaźnikiem celu inflacyjnego określanego przez Radę Polityki
Pieniężnej w założeniach polityki pieniężnej.
Drugi cel jest zrealizowany poprzez umożliwienie zwiększenia kwoty wydatków
obliczonych na podstawie reguły wydatkowej. Kwota ta będzie mogła ulec zwiększeniu o
kwotę prognozowanych działań jednorazowych i tymczasowych, o których mowa w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.
Pozostałe zmiany maja charakter porządkowy lub stanowią konsekwencję przyjętych
rozwiązań.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Ustawa została wniesiona jako projekt poselski w dniu 3 grudnia 2015 r. W wyniku prac

legislacyjnych przyjęto poprawki o charakterze porządkującym oraz dodano przepis art. 3
pozwalający na zastosowanie znowelizowanej ustawy do projektu ustawy budżetowej oraz
ustawy budżetowej na rok 2016.
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III.

Uwagi
Ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym, z wyjątkiem zawartego w art. 1

pkt 1 lit. c tiret drugim (dotyczącym części wspólnej ust. 3) odesłania do rozporządzenia
Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. W wyniku nowelizacji w
tym samym przepisie art. 112aa będą funkcjonowały dwa różne typy odesłań do tego samego
aktu prawnego. W ust. 1 w opisie symbolu En(∆DDn) i w ust. 5 (nie nowelizowanym ustawą
będącą przedmiotem niniejszej opinii) odesłanie ma charakter pośredni „rozporządzenie
wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1” natomiast w ust. 3 odesłanie to będzie miało charakter
bezpośredni.
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