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

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 grudnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 

na rok 2022 

(druk nr 570) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zaproponowane w ustawie regulacje są związane z ustawą budżetową na rok 2022. 

W ustawie proponuje się w szczególności: 

1) ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych 

pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, 

w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego 

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, stanowiąc 

o odmrożeniu podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021 

o jeden rok; 

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: ograniczenie wydatków jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez „zamrożenie” podstawy 

naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022; 

4) wprowadzenie w roku 2022 rozwiązania, zgodnie z którym odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową 

z dnia 1 stycznia 2019 r.; 

5) „zamrożenie” bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny dla 

emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb 

mundurowych, zapobiegające wzrostowi wydatków budżetu państwa – na poziomie 

wydatków na emerytury i renty ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2019; 
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6) wprowadzenie mechanizmu finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego 

i nauki, mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych 

w Polsce oraz ich znaczenie dla wydatkowania środków na badania i rozwój; 

7) wprowadzenie mechanizmów dodatkowego finansowania Agencji Badań Medycznych 

oraz Narodowego Funduszu Zdrowia;  

8) w 2022 r. szereg regulacji mających na celu zwiększenie źródeł finansowania zadań 

związanych z informatyzacją państwa; 

9) regulację określającą źródło pokrycia kosztów związanych z operacjami na skarbowych 

papierach wartościowych przekazanych Funduszowi Reprywatyzacji; 

10) uproszczenie procedury finansowania leków dla osób po 75. roku życia ze środków 

publicznych. 

Ustawa zmienia: 

1) ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;  

2) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

3) ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

4) ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego; 

5) ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego; 

6) ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz niektórych innych ustaw; 

7) ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; 

8) ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

9) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; 

10) ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw; 

11) ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; 

12) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na dzień 1 stycznia 2022 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 1 października 

2021 r. (druk sejmowy nr 1630). W tym samym dniu projekt został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu odbyło się w dniu 14 

października 2021 r. W tym samym dniu projekt został skierowany do Komisji Finansów 

Publicznych. 

Komisja Finansów Publicznych, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 

28 października 2021 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1708). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 42. posiedzeniu Sejmu w dniu 16 

listopada 2021 r. Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Finansów 

Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania.  

Komisja Finansów Publicznych, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych do projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r., przyjęła projekt i wniosła o jego 

uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w dodatkowym sprawozdaniu (druk 

sejmowy nr 1708–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 230 posłów, przy braku głosów wstrzymujących się i 205 głosach przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 – proponowany przepis wymaga doprecyzowania w części dotyczącej 

sformułowania „ustalonego w oparciu o kwotę bazową”. Z jego brzmienia nie wynika 

bowiem do czego się ono odnosi (co ma być ustalone w oparciu o kwotę bazową?). 

Analiza analogicznych regulacji art. 2 i art. 3 może wskazywać, że w rozpatrywanym 

przypadku chodzi o „średnie wynagrodzenia”. Jeżeli tak, to proponuje się przyjęcie 

poniższej propozycji poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 wyraz „ustalonego” zastępuje się wyrazem „ustalonych”. 
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2. Art. 4 – w proponowanym przepisie proponuje się doprecyzować odniesienie do 

wskazanej w nim kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., którą stosuje 

się do ustalenia w 2022 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli. Jeżeli jest nią kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, do której odnoszą się proponowane przepisy art. 1–3, to proponuje się 

przyjęcie poniższej propozycji poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 po wyrazach „kwotę bazową” dodaje się wyrazy „ , o której mowa w art. 30 ust. 3 

ustawy – Karta Nauczyciela,”. 

 

3. Art. 23, art. 26, art. 29, art. 53 i art. 55 ust. 1 – proponowany art. 23 należy 

doprecyzować w części odnoszącej się do „dysponenta środków Funduszu” przez 

przywołanie pełnej nazwy tego funduszu. Opiniowana ustawa nie zawiera bowiem ani 

jego skrótu ani definicji, które uzasadniałyby posługiwanie się w rozpatrywanym 

przypadku określeniem „Fundusz”. Zgodnie natomiast z § 10 Zasad techniki 

prawodawczej do oznaczania w ustawie jednakowych pojęć używa się jednakowych 

określeń. Analogiczna uwaga odnosi się odpowiednio do art. 26, art. 29, art. 53 i art. 55 

ust. 1 opiniowanej ustawy, dotyczących odpowiednio dysponenta Funduszu Wsparcia 

Straży Granicznej, dysponenta Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 

Funduszu oraz Instytutu. 

Propozycja poprawek: 

w art. 23 po wyrazach „środków Funduszu” dodaje się wyrazy „Wsparcia Policji”; 

w art. 26 po wyrazach „środków Funduszu” dodaje się wyrazy „Wsparcia Straży 

Granicznej”; 

w art. 29 po wyrazach „środków Funduszu” dodaje się wyrazy „Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej”; 

w art. 53 wyrazy „tego Funduszu” zastępuje się wyrazami „tego funduszu”; 

w art. 55 w ust. 1 wyrazy „tego Instytutu” zastępuje się wyrazami „ tego instytutu”. 

 

4. Art. 44 ust. 1, 2, 4, 9 i 10 – proponowane przepisy wymagają ujednolicenia w zakresie, 

w jakim odwołują się do uczelni oraz skarbowych papierów wartościowych, zgodnie 

z dyrektywą § 10 Zasad techniki prawodawczej (do oznaczenia jednakowych pojęć 

używa się jednakowych określeń).  
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A. Art. 44 ust. 1 odnosi się do uczelni, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dalsze przepisy art. 44 

odwołują się już do uczelni (ust. 2 i 9), do podmiotów, o których mowa w ust. 1 

(ust. 4), oraz do uczelni, o których mowa w ust. 1 (ust. 10).  

B. Mając na uwadze, że art. 389 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce nie tyle odwołuje się do uczelni jako takiej, co do zawierającego z nią 

umowę ministra, w proponowanym przepisie, przy odwoływaniu się do uczelni, 

zasadnym byłoby przyjęcie rozwiązania zastosowanego w art. 388 ust. 1 pkt 5 

i art. 395 ust. 1 ww. ustawy. Polega ono na odwołaniu się do uczelni będących 

stroną umowy, o której mowa w jej art. 389 ust. 1.  

C. W przepisach art. 44 ust. 4 i 10 przy odwołaniu się do uczelni, o których mowa 

w ust. 1, zastosowano tzw. odesłanie kaskadowe (odesłanie do odesłania) zakazane 

na gruncie § 157 Zasady techniki prawodawczej (nie odsyła się do przepisów, które 

już zawierają odesłania). Art. 44 ust. 1 odwołuje się bowiem do uczelni, o których 

mowa w art. 389 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

D. Jeżeli natomiast chodzi o skarbowe papiery wartościowe, to ust. 10, jako jedyny 

w art. 44, odnosząc się do nich nie stosuje odwołania do ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 44: 

a) w ust. 1 wyrazy „uczelniom, o których mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „uczelniom będącym stroną umowy, o której mowa w art. 389 ust. 1 tej 

ustawy”, 

b) w ust. 4 wyrazy „podmiotom, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazem 

„uczelniom”, 

c) w ust. 10 wyrazy „skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie” zastępuje się 

wyrazami „przez uczelnie skarbowymi papierami wartościowymi”. 

 

5. Art. 46 ust. 1 pkt 3–5 – proponowane przepisy art. 46 ust. 1 pkt 3–5 opiniowanej ustawy 

przewidują, że w 2022 r. minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zdrowia, przekaże nieodpłatnie skarbowe papiery wartościowe 

trzem konkretnym uczelniom (Uniwersytetowi Warszawskiemu, Katolickiemu 

Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II i Uniwersytetowi Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie) na działania związane z utworzeniem lub prowadzeniem 
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studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Należy więc zaznaczyć, że 

rozwiązanie, w którym środki publiczne przekazuje się tylko trzem uczelniom, 

z pominięciem innych uczelni (publicznych i niepublicznych) prowadzących studia na 

kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym budzi zasadnicze zastrzeżenia 

w kontekście określonej odpowiednio w art. 2 i art. 32 Konstytucji zasady 

demokratycznego państwa prawnego, zasady sprawiedliwości społecznej, zasady 

równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji. Zasada sprawiedliwości społecznej 

(Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 

zasady sprawiedliwości społecznej) powinna być pojmowana jako czynnik prowadzący 

do sprawiedliwego wyrażenia interesu ogółu (dobra wspólnego) i interesów jednostki 

(wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K8/98). Zgodnie z art. 32 Konstytucji racjonalny 

ustawodawca, stanowiąc obowiązujące normy prawne, powinien zapewnić równość ich 

praw (uprawnień) wszystkim podmiotom należącym do tej samej „kategorii 

relewantnej”. Jest to jeden z podstawowych, ustrojowych, elementów 

demokratycznego państwa prawa. A contrario, obowiązujące normy prawne nie mogą 

arbitralnie określać praw (uprawnień) skierowanych tylko do niektórych podmiotów 

należących do takiej kategorii. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego 

„Zasada równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm 

prawnych), charakteryzujący się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, 

mają być traktowani równo. A więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań 

zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Należy zatem najpierw ustalić, czy 

istnieje wspólna cecha relewantna pomiędzy porównywanymi sytuacjami, a więc czy 

zachodzi „podobieństwo” tych sytuacji, stanowiące przesłankę dla zastosowania zasady 

równości. Dopiero stwierdzenie, że sytuacje „podobne” zostały przez prawo 

potraktowane odmiennie, wskazuje na możliwość naruszenia zasady równości. 

Nie zawsze jednak odmienność potraktowania sytuacji podobnych jest konstytucyjnie 

niedopuszczalna, ponieważ mogą zachodzić przypadki, gdy odmienność tego 

potraktowania będzie usprawiedliwiona. Argumenty uzasadniające odstępstwa od 

nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą mieć: 1) charakter 

relewantny, a więc pozostawiać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią 

przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu 

i treści. Innymi słowy wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie 

uzasadniony; 2) charakter proporcjonalny, a więc waga interesu, któremu ma służyć 
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zróżnicowanie sytuacji adresatów normy musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do 

wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania 

podmiotów podobnych; 3) argumenty te muszą pozostawać w związku z innymi 

wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne 

traktowanie podmiotów podobnych” (wyrok TK z 22 lutego 2005 r. K 10/04). Należy 

przy tym zaznaczyć, że z uwagi, że omawiane przepisy zostały dodane do ustawy na 

etapie prac w Sejmie uzasadnienie do projektu opiniowanej ustawy nie zawiera 

wyjaśnień dotyczących ich relacji do przywołanych wyżej przepisów Konstytucji 

i wyrażonych w nich zasad i zakazów. 

 W związku z powyższym, racjonalny ustawodawca powinien rozważyć albo usunięcie 

proponowanych przepisów z opiniowanej ustawy albo rozszerzyć je o wszystkie 

uczelnie, na których są lub mogą być prowadzone w 2022 r. działania związane 

z utworzeniem lub prowadzeniem studiów na kierunku lekarskim lub  

lekarsko-dentystycznym. Należy przy tym zaznaczyć, że mimo rozszerzenia art. 46 

ust. 1 o wskazane przepisy pkt 3–5, kwota określająca wartość nominalną zobowiązań 

z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa 

w art. 46 ust. 1, nie zmieniła się w stosunku do określone w wersji projektu ustawy 

skierowanej przez Rząd do prac w Sejmie (druk nr 1630) i wynosi 1 000 000 tys. zł  

(1 mld zł). 

Propozycja poprawki: 

wariant I – zakładający rozszerzenie art. 46 o wszystkie uczelnie 

w art. 46: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uczelniom.”, 

– skreśla się pkt 4 i 5, 

b) w ust. 9 skreśla się pkt 4 i 5, 

c) w ust. 11 skreśla się wyrazy „i 5”, 

albo 

wariant II – usuwający z zakresu regulacji art. 46 wskazane trzy uczelnie 

w art. 46: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 3–5, 

b) w ust. 9 skreśla się pkt 3–5, 
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c) skreśla się ust. 11. 

 

6. Art. 47 ust. 1 – proponowany art. 47 jest lustrzanym odbiciem poprzedzającego go 

art. 46, z tą różnicą, że oprócz swojego fakultatywnego charakteru nie określa terminu 

przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także w ust. 1 celu, na który 

skarbowe papiery wartościowe mogą być przekazywane funduszowi. O ile różnicę 

w pierwszej części należy uznać za zasadną, bo wynikającą z przyjęcia 

w proponowanym przepisie fakultatywności co do przekazywania papierów 

wartościowych, o tyle zasadności tej nie dostrzega się w braku wskazania w ust. 1 celu, 

na który są przekazywane papiery wartościowe. W związku z tym przepis ten proponuje 

się ujednolicić z rozwiązaniem przyjętym w art. 46 ust. 1 opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego 

do spraw klimatu, może przekazać nieodpłatnie na cel wskazany w ust. 8, skarbowe papiery 

wartościowe Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanemu 

dalej „NFOŚiGW”.”. 

 

7. Art. 51 – proponowany art. 51 proponuje się doprecyzować w zakresie, w jakim odnosi 

się do papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 

sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw. Należy zaznaczyć, że odesłanie takie obejmuje zarówno papiery wartościowe 

wskazane w art. 76 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2021 (wyszczególnione w ww. art. 19 ust. 1 pkt 1), jak i skarbowe 

papiery wartościowe przekazywane na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Mając więc na 

uwadze, że proponowany przepis odnosi się również do skarbowych papierów 

wartościowych, o których mowa w ww. art. 76 ust. 1, należy przyjąć, że odwołanie do 

art. 19 ust. 1 powinno dotyczyć wyłącznie papierów wartościowych przekazywanych na 

wniosek Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli tak, to proponuje się go doprecyzować, 

szczególnie w kontekście art. 51 ust. 2, z którego można wnioskować, że w 2022 r. 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, może dokonać sprzedaży skarbowych papierów wartościowych zarówno 

tych z art. 76 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
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budżetowej na rok 2021, jak i przekazywanych na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 

o których mowa w art. 19 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 51: 

a) w ust. 1 wyrazy „art. 19 ust. 1” zastępuje się wyrazami „skarbowych papierów 

wartościowych przekazywanych Funduszowi Reprywatyzacji na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, o których mowa w art. 19 ust. 1”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „skarbowych papierów wartościowych” dodaje się wyrazy 

„przekazywanych Funduszowi Reprywatyzacji na wniosek Prezesa Rady Ministrów”. 

 

8. Art. 52–54 – w proponowanych przepisach art. 52–54 zastosowano różne sposoby 

zapisywania kwot wyrażonych w milionach. Mianowicie: art. 52 odnosi się do kwoty 

„700 000 tys. zł”, art. 53 do kwoty „138 500 000 zł”, art. 54 do kwoty „180 mln zł”. 

W związku z tym w należy je w tym zakresie ujednolicić, z uwzględnieniem innych 

przepisów opiniowanej ustawy określających kwoty dla przewidzianych w nich 

przypadków (art. 22 ust. 1, art. 34, art. 40, art. 44 ust. 2 i 3, art. 46 ust. 2 i 3, art. 47 ust. 2 

i 3 oraz art. 48 ust. 2).  

Propozycja poprawek: 

w art. 53 wyrazy „138 500 000 zł” zastępuje się wyrazami „138 500 tys. zł”; 

w art. 54 wyrazy „180 mln zł” zastępuje się wyrazami „180 000 tys. zł”. 

 

9. Art. 67 – proponowane przepisy art. 27 ust. 1 (wprowadzenie do wyliczenia oraz pkt 4) 

ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w zakresie w jakim odnoszą się do 

proponowanych w regule wydatkowej kwot „1341, 1 mln zł” oraz „148 mln zł” 

wymagają korekty redakcyjnej. Kwoty te należy zapisać w sposób spójny z zapisem 

przyjętym w pozostałych przepisach zmienianego art. 27 ust. 1, a więc ze wskazaniem 

dwóch liczb po przecinku. Zapis kwoty „1341,1 mln zł” zastąpić zapisem „1341,10 

mln zł” a kwoty „148 mln zł” zapisem „148,00 mln zł”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 67: 

a) w pkt 1 wyrazy „1341,1 mln zł” zastępuje się wyrazami „1341,10 mln zł”, 

b) w pkt 2, w pkt 4 wyrazy „148 mln zł” zastępuje się wyrazami „148,00 mln zł”. 
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Sławomir Szczepański 

Główny legislator 


