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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa,  16 grudnia 2019 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2019 

(druk nr 22) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest: 

1) zwiększenie środków budżetowych: 

– o 2 mld zł na fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, z 

przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

– o 1 mld zł na wpłatę z budżetu państwa na Funduszu Wsparcia Policji; 

2) umożliwienie wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie na rok 2019 w roku 

2020 mimo upływu roku budżetowego: 

– 103 mln 681 tys. 320 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięć1, w 

ramach ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 

2017–2020”,  

– 20 mln 400 tys. zł przeznaczonych na zakup ambulansów dla ratownictwa 

medycznego, zaplanowane w budżecie państwa w części Zdrowie, 

                                                 
1) inwestycje budowlane,  zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu: transportowego, uzbrojenia i 

techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz  zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego 
funkcjonariuszy. 
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– 14 mln 202 tys. 272 zł przeznaczone na wydatki majątkowe dla samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 

Zgodnie z ustawą środki nie wygaszone z upływem roku budżetowego mogą zostać 

wykorzystane do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona do Sejmu przez Radę Ministrów 11 grudnia 2019 r. Rada 

Ministrów wniosła go w trybie pilnym co oznacza, iż Senat ma skrócony czas na rozpatrzenie 

ustawy do 14 dni, a Prezydent na podpisanie 7 dni. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Termin wejścia ustawy w życie został określony jako dzień następujący po dniu 

ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych „Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu 

dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.” Natomiast 

ust. 2 tego samego artykułu wprowadza wyjątek „W uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny 

interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie 

może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.”.  

W projekcie ustawy brakuje uzasadnienia skrócenia vacatio legis a stwierdzenie, iż 

„Wskazany termin umożliwi jednocześnie zachowanie minimalnej vacatio legis i nie naruszy 

zasad demokratycznego państwa prawa.” nie pozawala na ocenę określenia odpowiedniości 

vacatio legis dla tej ustawy.  

2) Ustalenia, iż wydatki budżetowe nie wygasają z upływem roku budżetowego można 

dokonać bez konieczności zmiany ustawy. Zgodnie z art. 181 ustawy o finansach publicznych 

niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają, z upływem roku budżetowego, 

chyba że nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów ustali, w 
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drodze rozporządzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do 

spraw budżetu, wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których zasady tej się nie stosuje. 

Ponieważ „niewygaśnięcia” dokonano w trybie ustawowym to należy zapewnić spójność z 

innymi ustawami dotyczącymi tej samej materii. Opiniowana ustawa, w dodawanym art. 15a 

powoduje, iż faktyczne wydatki z budżetu państwa przeznaczone realizację „Programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 

Państwa w latach 2017–2020” w roku 2020 będą wyższe niż maksymalne wydatki założone 

w ustawie ustanawiającej ten program, w zawiązku z tym należy w tym zakresie dokonać 

zmian we wspominanej ustawie: 

Propozycja poprawki: 

Dodaje się art. 1a w brzmieniu:  

„Art. 1a. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 

2017-2020” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2198) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 4 w ust. 1  pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)   2019 r. - 2 983 005 tys. zł; 

4)   2020 r. - 2 913 436 tys. zł.”; 

2)   w art. 7 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)   2019 r. -  2 983 005 tys. zł; 

4)   2020 r. - 2 913 436 tys. zł;”.”. 

 

Adam Niemczewski 

Wicedyrektor 


