BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2020
(druk nr 60)

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1352 i 1907)
<Art. 5i.
W 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o
którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.>

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72)
Art. 37m.
1. Stawka opłaty paliwowej wynosi:
1) 138,49

(1)

zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania

tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1;
2) 306,34

(2)

zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych

olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o
których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3;
3) 170,55

(3)

zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4

pkt 4 i 5.
2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na następny rok
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
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-23. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego
kwartału, każdego roku.
3a. W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z
uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 25,00 zł
za 1000 l albo o 25,00 zł za 1000 kg. Kwota 25,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z
ust. 2.
3b. W latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z
uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 28,00 zł
za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z
ust. 2.
<3c. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki opłaty paliwowej, o których mowa w
ust. 1, obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, oraz kwot, o
których mowa w ust. 3b, są podwyższone odpowiednio o 17,00 zł za 1000 l albo o
17,00 zł za 1000 kg. Kwota 17,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z ust. 2.>
4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki opłaty paliwowej
obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając je w górę do
pełnych groszy.
[5. Minister właściwy do spraw transportu, ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki opłaty
paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 31-3b.]
<5. Minister właściwy do spraw transportu, ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki opłaty
paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 31–3c.>

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 537, 577, 730 i 1590)
Art. 15.
1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.
3. (uchylony).
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-33a. Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o
której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo
lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej
"opiekunem".
3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w
miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace
badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo
wykonywania zawodu. Lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do:
1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich
po konsultacji z opiekunem;
2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich;
3)

wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, a
po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas
nieokreślony na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;

4)

samodzielnego

stosowania zleconych

przez

lekarza posiadającego prawo

wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych,
których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna;
5)

wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas
nieokreślony stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających
podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów
operacyjnych, objętych programem stażu podyplomowego;

6)

prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji
medycznej;

7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta;
8) zlecania czynności pielęgnacyjnych;
9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a
jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę
możliwości, opinii jednego lekarza;
10) stwierdzania zgonu;
11) wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z
opiekunem treści zawartych w nich informacji.
3c. (uchylony).
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-43d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę,
zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację
programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a.
3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada ważną Kartę Polaka.
3f. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, odbywa staż podyplomowy na
podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której
mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na
czas jego odbywania.
3g. (uchylony).
4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego
przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami
polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób
będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa,
jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi
tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę.
4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
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-54d. W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4e. W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4f. W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4g. W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4h. W roku 2016 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4i. W roku 2017 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi
województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4j. W roku 2018 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi
województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4k. W roku 2019 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi
województwa

minister

właściwy

do

spraw

zdrowia

ze

środków

Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 7.
<4l. W roku 2020 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego,
o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje
marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków
Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 7.>
UWAGA:
pominięto ust. 5 – 12
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-6Art. 16j.
1. Rezydentura jest przyznawana i finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem.
1a. W roku 2012 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.
1b. W roku 2013 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.
1c. W roku 2014 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.
1d. W roku 2015 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków budżetu państwa do wysokości 60,75 mln zł oraz ze środków Funduszu Pracy.
1e. W roku 2016 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków budżetu państwa do wysokości 182 943 tys. zł oraz ze środków Funduszu
Pracy.
1f. W roku 2017 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.
1g. W roku 2018 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.
1h. W roku 2019 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
<1i. W roku 2020 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>
UWAGA:
pominięto ust. 2 – 5
Art. 16k.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których
jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym.
1a. W roku 2012 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
1b. W roku 2013 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
1c. W roku 2014 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
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-71d. W roku 2015 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
1e. W roku 2016 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
1f. W roku 2017 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
1g. W roku 2018 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
1h. W roku 2019 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
<1i. W roku 2020 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra
właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.>
2. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym
są przekazywane na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw
zdrowia a podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.
3. W przypadku gdy środki określone w ust. 2 stanowią dla podmiotu prowadzącego
szkolenie specjalizacyjne, będącego przedsiębiorcą, pomoc publiczną w rozumieniu art.
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako pomoc de
minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
4. Minister Obrony Narodowej może w ramach środków budżetu państwa, których jest
dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy
będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub pełniących służbę w podmiotach
leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288)

<Art. 29o.
W 2020 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie
jest waloryzowana.>
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-8USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473)

Art. 108.
UWAGA:
pominięto ust. 1 – 1fc
1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o
których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach
pielęgniarki i położnej.
<1fe. Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane:
1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy
dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach
pielęgniarki i położnej.>
1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na
rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach
2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa
w ust. 1h i 1i.
1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów
z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot
przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.
1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów
z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot
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-9przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących
stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j.
1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa
w art. 150f i art. 150g.
2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie
Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie
nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym
jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.
2a. Minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na
finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących
dłużnikami alimentacyjnymi.
3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki
finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia
bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla
bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności
gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

<Art. 108c.
1. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań
na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w
roku 2020 samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów
określonych w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1.
2. W roku 2020 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa
w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia
społeczne

od

wypłaconego

dofinansowania

do

wynagrodzeń

zasadniczych

pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą,
przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na
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- 10 podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W roku 2020 na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia
społeczne od wypłaconych pracownikom powiatowego urzędu pracy nagród
przeznacza się środki w wysokości 1% kwoty środków ustalonej dla województw na
podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Środki, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej
do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju
poniesionych w roku 2018 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań
statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy
i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce
publicznej.
5. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz
składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 2, jest przekazywana
samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej
na rok 2020.
6. Kwota środków, o której mowa w ust. 4, z przeznaczeniem na nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 3, jest przekazywana na wniosek
starosty, składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 30
czerwca 2020 r. po spełnieniu przez powiatowy urząd pracy łącznie następujących
warunków:
1) osiągnięciu za rok 2019 wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych
form aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b, na
poziomie wyższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
podstawowych

form

aktywizacji

zawodowej

uzyskana

we

wszystkich

powiatowych urzędach pracy;
2) osiągnięciu za rok 2019 wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form
aktywizacji zawodowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c, na poziomie
niższym niż średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych
form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach
pracy.
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- 11 7. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, nieprzekazana samorządom powiatów w
związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 6, pozostaje
w dyspozycji

ministra

właściwego do spraw

pracy z przeznaczeniem na

finansowanie:
1) kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród
specjalnych

wypłaconych

pracownikom

powiatowych

urzędów

pracy

realizującym zadania określone ustawą, które uzyskują najlepsze wskaźniki
efektywności, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2, z uwzględnieniem sytuacji na
lokalnym rynku pracy;
2) zadań określonych w ustawie.
8. Kwota środków, o której mowa w ust. 7, z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz
składki

na

ubezpieczenia

społeczne

od

nagród

specjalnych

wypłaconych

pracownikom powiatowych urzędów pracy, jest przekazywana na wniosek starosty,
składany za pośrednictwem marszałka województwa w terminie do dnia 15 września
2020 r.
9. Do wniosku o przyznanie środków, o którym mowa w ust. 8, dołącza się uzasadnienie
zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) osiągniętego za rok 2019 wskaźnika efektywności:
a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b,
b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c;
2) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności
zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.
10. Środki, o których mowa w ust. 2, 3 i ust. 7 pkt 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia
2020 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31
stycznia 2021 r.
11. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, 3 i ust.
7 pkt 1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
12. W roku 2020 nie wydaje się przepisów wykonawczych na podstawie art. 109 ust. 7l.>
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1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy,
samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań
realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11.
2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez
ministra właściwego do spraw pracy według algorytmu.
2a. Marszałek województwa może przeznaczyć w ramach kwoty środków (limitu) Funduszu
Pracy, o której mowa w ust. 2, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, nie więcej niż 5% kwoty
środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie realizacji
programów regionalnych, o których mowa w art. 66c.
2b. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw,
ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w
danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d.
2c. Kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać
zwiększone, na wniosek marszałka województwa, o środki rezerwy Funduszu Pracy
będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
2d. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w danym roku budżetowym zadań
realizowanych w ramach KFS, zwane dalej "środkami KFS", są określane w planie
Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 2% przychodów
Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed
rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy Funduszu
Pracy.
2e. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na
finansowanie w województwie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w
ramach środków KFS, o których mowa w art. 69a ust. 2, z wyłączeniem kwot środków na
finansowanie zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy oraz
wojewódzkie urzędy pracy, a następnie pomniejszone o 20% rezerwę, są określane przez
ministra właściwego do spraw pracy corocznie na podstawie wzoru podziału środków
ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku
Pracy.
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- 13 2f. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra informację o priorytetach, wzorze podziału i planie wydatkowania
środków KFS w danym roku budżetowym, w tym o dodatkowych priorytetach
wydatkowania lub przeznaczeniu środków rezerwy KFS, o których mowa w ust. 2e.
2g. Minister właściwy do spraw pracy określa w planie wydatkowania środków KFS
wysokość środków na finansowanie zadań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2-5,
realizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy i wojewódzkie urzędy pracy.
2h. Środki, o których mowa w ust. 2g, przeznaczane są w równej wysokości na realizację
działań finansowanych w ramach środków KFS przez urząd obsługujący ministra
właściwego do spraw pracy i każdy wojewódzki urząd pracy.
2i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wniosek marszałka województwa środki,
o których mowa w ust. 2g, na realizację działań finansowanych w ramach KFS przez
wojewódzki urząd pracy, na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa.
2j. Na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach
priorytetów ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy, zarząd województwa
dokonuje podziału kwot środków, o których mowa w ust. 2e, na działania na rzecz
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, o których mowa w art. 69a ust. 2.
2k. Minister właściwy do spraw pracy ustala limity środków KFS na finansowanie działań, o
których mowa w art. 69a ust. 2, na podstawie informacji marszałka województwa o
podziale dokonanym na podstawie ust. 2j.
2l. Kwoty środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2k, są przekazywane, na wniosek
starosty powiatu, przez ministra właściwego do spraw pracy, na wyodrębniony rachunek
bankowy samorządu powiatu.
2m. Samorząd powiatu za pośrednictwem marszałka województwa może wnioskować o
dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w ust. 2e, na finansowanie zadań
realizowanych w ramach KFS, po wyczerpaniu środków przyznanych w ramach limitów,
o których mowa w ust. 2k.
2n. W przypadku przekazania do ministra właściwego do spraw pracy informacji o braku
możliwości wykorzystania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o
której mowa w ust. 2e.
2o. W roku 2018 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym
Funduszu Pracy na rok 2018, jaka może być wydatkowana na realizację programów na
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- 14 rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w
województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej
sumie kwot środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust.
2p.
2p. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych
na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2o, przyjmuje się
kwotę środków w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotą środków określoną w
planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2018, jaka może być wydatkowana na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej a kwotą środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie, o
której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw pracy oraz kwotą środków przeznaczonych na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2r. W roku 2019 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym
Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań realizowanych w
województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości odpowiadającej
sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 7, na
realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i kwot
środków przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, ustalonych według algorytmu, o
którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2s.
2s. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy przeznaczonych
na realizację w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w ust. 2r, przyjmuje się
kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie środków określonej w planie
finansowym Funduszu Pracy na rok 2019, jaka może być wydatkowana na realizację
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zawodowej, pomniejszoną o kwotę środków w wysokości odpowiadającej 10% rezerwie,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11, będącej w dyspozycji
ministra właściwego do spraw pracy oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy,
o której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
<2t. W roku 2020 w kwocie środków Funduszu Pracy określonej w planie finansowym
Funduszu Pracy na rok 2020, jaka może być wydatkowana na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, minister właściwy do spraw pracy ustala na finansowanie zadań
realizowanych w województwie kwoty środków (limity) Funduszu Pracy w wysokości
odpowiadającej sumie kwot środków ustalonych na podstawie umowy, o której
mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego i kwot środków przeznaczonych na realizację programów na
rzecz

promocji

zatrudnienia,

łagodzenia

skutków

bezrobocia

i aktywizacji

zawodowej, ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem
ust. 2u.
2u. Do ustalenia według algorytmu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy
przeznaczonych na realizację w województwie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których
mowa w ust. 2t, przyjmuje się kwotę środków w wysokości odpowiadającej kwocie
środków określonej w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020, jaka może
być wydatkowana na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, pomniejszoną o kwotę
rezerwy, o której mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust.
11, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zmniejszonej w 2020
roku do wysokości 5%, oraz o kwotę środków ustaloną na podstawie umowy, o
której mowa w ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.>
UWAGA:
pominięto ust. 3 – 13
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- 16 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn.
zm.)
Art. 89.
1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:
1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701,
2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
2)

benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów
powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;(46)

3) (uchylony);
4)

benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników
odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 1822,00 zł/1000 litrów;

5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów;
6)

olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych
ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;(47)

7) (uchylony);
8) biokomponentów

stanowiących

samoistne

paliwa,

spełniających

wymagania

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników
spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów(48);
9)

olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19
43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i
oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

10) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do
2710 20 39:
a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w
temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych
na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi 232,00 zł/1000 litrów,
b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie
przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;
11)

(49)

olejów i preparatów smarowych:
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- 17 a) olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19
99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła)
oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
b) olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
c) preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów
plastycznych objętych tą pozycją
- 1180,00 zł/1000 litrów;
12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych
pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją
CN 2901:
– skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów(50),
– w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ)(51),
aa) gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł,
b) wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach:
– biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,
c) pozostałych - 14,22 zł/1 GJ(52);
13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją
CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
14) pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów(53);
15) pozostałych paliw opałowych:
a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000
kilogramów,
b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).
1a. W latach 2015-2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz
pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o
0,50 zł/1 gigadżul (GJ).
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- 18 1aa. (54) W latach 2020-2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i
c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 kilogramów
albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ).
<1ab. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt
2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, po obniżeniu zgodnie z przepisem ust. 1aa, są
obniżone dodatkowo odpowiednio o 17,00 zł/1000 litrów, 17,00 zł/1000 kilogramów
albo 0,4 zł/1 gigadżul (GJ).>
1b. (55) [Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w poszczególnych
latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a i 1aa, uwzględniając kwoty ich
obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a i 1aa:]
<Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki akcyzy, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w
poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a–1ab,
uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a–1ab:>
1) w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok z
tego okresu;
2) niezwłocznie - w przypadku zmiany ich wysokości.
UWAGA:
pominięto ust. 2 – 21

USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2203)
Art. 56.
1. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem
finansowym ustawy wynosi:
1) w 2013 r. - 0 zł,
2) w 2014 r. - 5.000.000 zł,
3) w 2015 r. - 7.000.000 zł,
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- 19 4) w 2016 r. - 7.000.000 zł,
5) w 2017 r. - 7.000.000 zł,
6) w 2018 r. - 7.000.000 zł,
7) w 2019 r. - 7.000.000 zł,
8) w 2020 r. - 7.000.000 zł,
9) w 2021 r. - 7.000.000 zł,
10) w 2022 r. - 7.000.000 zł
- pod warunkiem, że liczba osób skierowanych do Krajowego Ośrodka Zapobiegania
Zachowaniom Dyssocjalnym nie przekroczy 10.
2. Jeżeli liczba osób, o której mowa w ust. 1, zostanie przekroczona, wówczas, począwszy od
kolejnego roku (rok X), maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem
finansowym ustawy wynosi:
1) w roku X - 15.000.000 zł;
2) w roku X + 1 - 35.000.000 zł;
3) w roku X + 2 - 30.600.000 zł;
4) w roku X+3 - 59.370.000 zł;
[5) w roku X + 4 - 20.000.000 zł;]
<5) w roku X+4 – 65.375.000 zł;>
6) w roku X + 5 - 20.000.000 zł;
7) w roku X + 6 - 20.000.000 zł;
8) w roku X + 7 - 20.000.000 zł;
9) w roku X + 8 - 20.000.000 zł;
10) w roku X + 9 - 20.000.000 zł;
11) w roku X + 10 - 20.000.000 zł.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia monitoruje wykorzystanie zaplanowanych na dany
rok wydatków i dokonuje, co najmniej cztery razy w roku, według stanu na koniec
każdego kwartału, analizy stopnia wykorzystania zaplanowanych na dany rok wydatków.
4. W przypadku gdy wartość planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 albo 2, w
danym roku, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do
końca danego kwartału, została przekroczona:
1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 15%,
2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 10%,
3) po trzech kwartałach - co najmniej o 5%
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- 20 - minister właściwy do spraw zdrowia stosuje mechanizm korygujący, polegający na
ograniczeniu tych wydatków.

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173, z
2017 r. poz. 1774 oraz z 2018 r. poz. 2435)

Art. 6.
1. W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem
finansowym realizacji zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, o której mowa w
art. 2, wyniesie w:
1) 2017 r. - 258 mln zł;
2) 2018 r. - 251 mln zł;
3) 2019 r. - 198 mln zł;
[4) 2020 r. - 151 mln zł;]
<4) 2020 r. – 327 mln zł;>
5) 2021 r. - 155 mln zł;
6) 2022 r. - 159 mln zł;
7) 2023 r. - 163 mln zł;
8) 2024 r. - 167 mln zł;
9) 2025 r. - 171 mln zł;
10) 2026 r. - 175 mln zł.
2. Organem monitorującym wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, jest
minister właściwy do spraw zdrowia.
3. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków, o których mowa w ust. 1,
zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na zmianie kryteriów w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zmianie trybu udzielenia tego
zamówienia w celu zakupu szczepionek po najniższej możliwej do uzyskania cenie.
4. Organami właściwymi do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3,
są minister właściwy do spraw zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny.
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- 21 USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 17)
Art. 110.
1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na
dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat:
1) w 2018 r. - 1404 mln zł;
2) w 2019 r. - 1426 mln zł;
[3) w 2020 r. - 1483 mln zł;]
<3) w 2020 r. – 1 489 mln zł;>
4) w 2021 r. - 1534 mln zł;
5) w 2022 r. - 1610 mln zł;
6) w 2023 r. - 1671 mln zł;
7) w 2024 r. - 1732 mln zł;
8) w 2025 r. - 1785 mln zł;
9) w 2026 r. - 1832 mln zł;
10) w 2027 r. - 1856 mln zł.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów
wydatków na zadania, o których mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża
mechanizmy korygujące.
3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w
ust. 1, wyliczone zgodnie z kwotą roczną określoną odpowiednio w art. 109 ust. 1 lub w
art. 53 ust. 4, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu
określonego w ust. 1, do wyliczenia dotacji na ten rok ustala się skorygowaną kwotę
roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu na dany rok
budżetowy określonemu w ust. 1 oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości
dotacji.
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