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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 

 na rok 2022 

 

(druk nr 570) 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 746) 

Art.  5j. 

W 2021 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. 

 

<Art. 5k. 

W 2022 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 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) 

Art.  108d. 

1. W roku 2021 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz 

aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom 

środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2. 

2. W roku 2021 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w 

przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 
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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 podstawie umów, o których mowa w art. 

109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do 

udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w 

roku 2019 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. 

4. Kwota środków, o których mowa w ust. 3, jest przekazywana samorządom powiatów w 

okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2021. 

5. Środki, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2021 r., podlegają 

zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2022 r. 

6. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, stanowią 

dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

<Art. 108e. 

1. W roku 2022 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz 

aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym 

samorządom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2. 

2. W roku 2022 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 

podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do 

udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych 

w roku 2020 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

4. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana samorządom powiatów w 

okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2022. 

5. Środki, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r., 

podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 

2023 r. 

6. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, 

stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1371) 

Art.  78. 

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym 

transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, 

morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych 

uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia [31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r> 

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. 

3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r. 

4. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r. 
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5. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r. 

6. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2020 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r. 

<7. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2021 r., wydane na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 

r.> 

Art.  79. 

1. Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i 

wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 

[31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r>, w krajowym transporcie drogowym. Do dnia 

[31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r>przepisy art. 30-37 nie mają zastosowania do 

regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. 

2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego 

regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie 

dłuższy niż do dnia [31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r> 

3. Organ właściwy w sprawach zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych 

przewozów osób w transporcie drogowym w okresie, o którym mowa w ust. 2, może 

odmówić wydania nowego zezwolenia, zmiany zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia, 

jeżeli na podstawie uchwalonego planu transportowego na usługę objętą zezwoleniem 

została podpisana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego. 

4. Do umów, na podstawie których może być wykonywana dotychczasowa działalność w 

zakresie krajowego regularnego przewozu osób, stosuje się przepisy art. 8 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 

Art.  80. 

Do dnia [31 grudnia 2021 r. ]<31 grudnia 2022 r>na sfinansowanie utraconych przychodów 

z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie 

kolejowym operatorowi przysługuje rekompensata, o której mowa w art. 56 ust. 1, w postaci 

dotacji przedmiotowej z budżetu państwa. 
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Art.  81. 

Operator publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym 

stosuje kasy rejestrujące, o których mowa w art. 57 ust. 1, od dnia [1 stycznia 2022 r.] 

<1 stycznia 2022 r.> 

Art.  82. 

1. Organizator publicznego transportu zbiorowego wydaje zaświadczenie na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego podmiotowi, który zawarł umowę na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przed dniem wejścia w 

życie ustawy. Zaświadczenie wydaje się przed dniem wygaśnięcia zezwolenia na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na okres 

ważności umowy. 

2. Operator publicznego transportu zbiorowego, który w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia [31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r>zawarł umowę o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zwolniony 

jest z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w 

krajowych transporcie drogowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym. 

Art.  85. 

1. Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym do organizatora publicznego 

transportu zbiorowego, właściwego ze względu na zasięg przewozów, od dnia 1 lipca 

2016 r. 

2. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 1, uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania przewozu w ramach publicznego 

transportu zbiorowego na określonej w tym potwierdzeniu linii komunikacyjnej od dnia 

[1 stycznia 2022 r.] <1 stycznia 2022 r.> 

 

Art.  87. 

1. W terminie do dnia [31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r>podmioty prowadzące 

działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać 

uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami. 
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2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, finansowanie ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego odbywa się na zasadach określonych w przepisach 

dotychczasowych. 

3. Umowy określające zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych 

przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych, zawarte na podstawie art. 8a ust. 4 pkt 3 

ustawy, o której mowa w art. 68 
4
 , zachowują ważność przez okres, na który zostały 

zawarte, jednak nie dłużej niż do dnia [31 grudnia 2021 r.] <31 grudnia 2022 r> 

 

Art.  90. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., z wyjątkiem art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 

2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 

[1 stycznia 2022 r.] <1 stycznia 2022 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 268) 

Art.  35. 

1. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach, których dysponentami są 

minister właściwy do spraw administracji publicznej, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych oraz wojewodowie w zakresie systemu, będących skutkiem 

finansowym ustawy, wynosi 1 053 814 533 zł, z tego:] 

<Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach, których dysponentami 

są minister właściwy do spraw administracji publicznej, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych oraz wojewodowie w zakresie systemu, będących skutkiem 

finansowym ustawy, wynosi 1 071 200 533 zł, z tego:> 

1) w 2014 r. - 26 000 000 zł; 

2) w 2015 r. - 63 643 706 zł; 

3) w 2016 r. - 75 052 587 zł; 

4) w 2017 r. - 77 702 565 zł; 

5) w 2018 r. -77 719 413 zł; 

6) w 2019 r. - 88 039 262 zł; 

7) w 2020 r. - 155 425 000 zł; 
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8) w 2021 r.- 159 360 000 zł; 

[9) w 2022 r. - 163 392 000 zł;] 

<9) w 2022 r. – 180 778 000 zł;> 

10) w 2023 r. - 167 480 000 zł. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według 

stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. 

Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, dokonuje minister 

właściwy do spraw administracji publicznej. 

3. Ustala się następujące mechanizmy korygujące w zakresie systemu powiadamiania 

ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy: 

1) ograniczenie lub wstrzymanie wydatków na upowszechnianie wiedzy o numerach 

alarmowych; 

2) ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów centrów; 

3) ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w 

szczególności ograniczenie wydatków na rozwój nowych usług tego systemu. 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, co 

najmniej jeden z mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, w przypadku 

gdy: 

1) nastąpi zagrożenie przekroczenia bądź przekroczenie limitu wydatków budżetowych 

przewidzianych na jeden rok, 

2) w okresie od początku roku kalendarzowego do końca okresu objętego ostatnim 

monitoringiem wydatków część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na 

ten okres została przekroczona co najmniej o 10% 

- mając na względzie zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu powiadamiania 

ratunkowego. 

5. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach, których dysponentem jest 

minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie dotyczącym współpracy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytorni medycznych i ministra właściwego do spraw 

zdrowia z systemem oraz wojewodów w zakresie dotyczącym współpracy Państwowej 

Straży Pożarnej z systemem, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 

342 173 239 zł, z tego: 

1) w 2014 r. - 0 zł; 
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2) w 2015 r. - 32 542 600 zł; 

3) w 2016 r. - 33 532 600 zł; 

4) w 2017 r. - 38 871 000 zł; 

5) w 2018 r. - 49 203 900 zł; 

6) w 2019 r. - 44 644 231 zł; 

7) w 2020 r. - 34 893 900 zł; 

8) w 2021 r. - 35 251 300 zł; 

9) w 2022 r. - 36 437 254 zł; 

10) w 2023 r. - 36 796 454 zł. 

6. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 5, zostaną 

zastosowane mechanizmy korygujące polegające na: 

1) ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Policji oraz Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, 

o których mowa odpowiednio w art. 20e ustawy zmienianej w art. 23 i art. 14g ustawy 

zmienianej w art. 24, w szczególności ograniczeniu wydatków na rozwój nowych 

usług tych systemów w zakresie dotyczącym współpracy z systemem powiadamiania 

ratunkowego; 

2) ograniczeniu wydatków związanych z modernizacją i wdrażaniem nowych usług w 

sieci teleinformatycznej w zakresie dotyczącym współpracy z systemem 

powiadamiania ratunkowego. 

7. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 5, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których 

mowa w ust. 6, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) 

 

Art.  88. 

1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy 

będzie wynosić: 

http://lex.senat.pl/#/document/16793593?unitId=art(20(e))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794312?unitId=art(23)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794312?unitId=art(14(g))&cm=DOCUMENT
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1) w części 31 - Praca: 

a) 2016 - 1 698,66 tys. zł, 

b) 2017 - 1 688,33 tys. zł, 

c) 2018 - 1 730,54 tys. zł, 

d) 2019 - 1 772,07 tys. zł, 

e) 2020 - 1 814,6 tys. zł, 

f) 2021 - 1 858,15 tys. zł, 

[g) 2022 - 1 902,75 tys. zł,] 

<g) 2022 – 1 975,75 tys. zł,> 

h) 2023 - 1 946,51 tys. zł, 

i) 2024 - 1 991,28 tys. zł, 

j) 2025 - 2 031,1 tys. zł; 

2) w części 85 - Wojewodowie: 

a) 2016 - 745 tys. zł, 

b) 2017 - 760,65 tys. zł, 

c) 2018 - 3 200,00 tys. zł, 

d) 2019 - 3 273,00 tys. zł, 

e) 2020 - 3 355,44 tys. zł, 

f) 2021 - 3 439,33 tys. zł, 

g) 2022 - 3 525,31 tys. zł, 

h) 2023 - 3 613,44 tys. zł, 

i) 2024 - 3 703,78 tys. zł, 

j) 2025 - 3 796,37 tys. zł. 

2. W przypadku wykorzystania przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu 

wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu 

kosztów rzeczowych, ponoszonych przez Biuro Rady Dialogu Społecznego oraz 

wojewódzkie rady dialogu społecznego, związanych z realizacją zadań wynikających z 

ustawy. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków oraz wdrożenia 

mechanizmu korygującego będzie minister właściwy do spraw pracy, w zakresie części 

budżetowej 31 - Praca, oraz wojewodowie, w zakresie części budżetowej 85 - 

Wojewodowie. 
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USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2400) 

 

Art.  9. 

1. W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem 

finansowym ustawy, wynosi w roku: 

1) 2017 - 276 mln zł; 

2) 2018 - 277 mln zł; 

3) 2019 - 223 mln zł; 

4) 2020 - 216 mln zł; 

5) (uchylony); 

[6) 2022 - 267 mln zł;] 

7) 2023 - 293 mln zł; 

8) 2024 - 293 mln zł; 

9) 2025 - 293 mln zł; 

10) 2026 - 293 mln zł. 

2. W przypadku przekroczenia w pierwszym półroczu danego roku 65% limitu określonego w 

ust. 1 lub w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu 

wydatków, wysokość tych wydatków w drugim półroczu obniża się do poziomu 

gwarantującego, że ten limit nie zostanie przekroczony. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

 

 

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, z 2018 r. poz. 2435 oraz z 2020 r. poz. 278 i 2400) 

 

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: 

http://lex.senat.pl/#/document/17507739?unitId=art(18)ust(5)&cm=DOCUMENT
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1)  2017 r. - 258 mln zł; 

2)  2018 r. - 251 mln zł; 

3)  2019 r. - 198 mln zł; 

4)  2020 r. - 327 mln zł; 

5)  2021 r. - 405 mln zł; 

[6) 2022 r. - 159 mln zł;] 

<6) 2022 r. – 555 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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1284 i 1535) 

 

Art.  46. 

1.   Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowania ustawy na 

lata 2017-2026 [wynosi 489 580 000 zł] <wynosi 610 780 000 zł>, z tym że w roku: 

1) 2017 - 1 580 000 zł; 

2) 2018 - 39 400 000 zł; 

3) 2019 - 60 800 000 zł; 

4) 2020 - 40 800 000 zł; 

5)  2021 - 143 000 000 zł; 
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[6) 2022 - 40 800 000 zł;] 

<6) 2022 – 162 000 000 zł;> 

7) 2023 - 40 800 000 zł; 

8) 2024 - 40 800 000 zł; 

9) 2025 - 40 800 000 zł; 

10) 2026 - 40 800 000 zł. 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, na 

dany rok budżetowy zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na 

ograniczeniu kosztów rzeczowych ponoszonych przez Narodowy Instytut. 

3. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w 

ust. 2, jest Prezes Rady Ministrów. 

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których 

mowa w ust. 1, jest Prezes Rady Ministrów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1930) 

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; 

4) w 2021 r. - 1584 mln zł; 

[5) w 2022 r. - 1610 mln zł;] 

<5) 2022 r. – 1630 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; 
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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. 

 

 

 

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

Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130 oraz z 2020 r. 

poz. 2400 i 2401) 

Art.  24. 

1. [W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji wojewodów wynosi 

1 336 690 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio w:] 

<W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji wojewodów wynosi 

1 361 753 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio w:> 

1) 2018 r. - 0 zł; 

2) 2019 r. - 2 434 tys. zł; 

3) 2020 r. - 2 413 tys. zł; 

4)  2021 r. - 185 170 tys. zł; 

[5) 2022 r. - 180 792 tys. zł;] 

<5) 2022 r. – 205 855 tys. zł;> 

6) 2023 r. - 186 586 tys. zł; 

7) 2024 r. - 188 056 tys. zł; 

8) 2025 r. - 193 966 tys. zł; 
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9) 2026 r. - 195 553 tys. zł; 

10) 2027 r. - 201 720 tys. zł. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia monitoruje wykorzystanie rocznych limitów 

wydatków, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku gdy wydatki, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego roku 

przekroczą 65% limitu przewidzianego na ten rok, wojewodowie wdrażają mechanizm 

korygujący polegający na tym, że wysokość wydatków ponoszonych na: 

1) administratorów wojewódzkich SWD PRM, 

2) wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych, 

3) dyspozytornie medyczne 

- obniża się w drugim półroczu o kwotę gwarantującą, że maksymalny limit wydatków, o 

których mowa w ust. 1, przyjęty na dany rok budżetowy nie zostanie przekroczony. 

4. Wojewodowie przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z 

wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, w terminie do 20. dnia 

miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1369) 

Art.  93. 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 21 - Gospodarka 

morska, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 388 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 404 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 404 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 404 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 404 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 404 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 404 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 404 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 404 tys. zł. 
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2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 22 - Gospodarka 

wodna, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 388 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 404 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 404 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 404 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 404 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 404 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 404 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 404 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 404 tys. zł. 

3. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27- Informatyzacja, 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 6450 tys. zł; 

2) w 2019 r. - 13 349 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 17 334 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 17 314 tys. zł; 

[5) w 2022 r. - 18 904 tys. zł;] 

<5) 2022 – 27 404 tys. zł;> 

6) w 2023 r. - 18 904 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 18 904 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 18 904 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 18 904 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 18 904 tys. zł. 

4. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 39 - Transport, 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 388 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 404 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 404 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 404 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 404 tys. zł; 
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7) w 2024 r. - 404 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 404 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 404 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 404 tys. zł. 

5. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 46 - Zdrowie, 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 388 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 404 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 404 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 404 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 404 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 404 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 404 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 404 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 404 tys. zł. 

6. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 47 - Energia, 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 758 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 789 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 789 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 789 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 789 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 789 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 789 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 789 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 789 tys. zł. 

7. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 57 - Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej 

ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r . - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 255 tys. zł; 
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3) w 2020 r. - 3605 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 5605 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 5605 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 9705 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 705 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 705 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 705 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 8705 tys. zł. 

8. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 70 - Komisja 

Nadzoru Finansowego, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, 

wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 758 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 789 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 789 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 789 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 789 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 789 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 789 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 789 tys. zł; 

10) w 2027 r. - 789 tys. zł. 

9. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 76- Urząd 

Komunikacji Elektronicznej, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej 

ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 0 zł; 

2) w 2019 r. - 203 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 212 tys. zł; 

4) w 2021 r. - 212 tys. zł; 

5) w 2022 r. - 212 tys. zł; 

6) w 2023 r. - 212 tys. zł; 

7) w 2024 r. - 212 tys. zł; 

8) w 2025 r. - 212 tys. zł; 

9) w 2026 r. - 212 tys. zł; 
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10) w 2027 r. - 212 tys. zł. 

10. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 42 - Sprawy 

wewnętrzne, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi: 

1) w 2018 r. - 242 tys. zł; 

2) w 2019 r. - 360 tys. zł; 

3) w 2020 r. - 0 zł; 

4) w 2021 r. - 0 zł; 

5) w 2022 r. - 0 zł; 

6) w 2023 r. - 0 zł; 

7) w 2024 r. - 0 zł; 

8) w 2025 r. - 0 zł; 

9) w 2026 r. - 0 zł; 

10) w 2027 r. - 0 zł. 

11. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętych na dany rok 

budżetowy maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1-6 i 8, zostaną 

zastosowane mechanizmy korygujące polegające na: 

1) ograniczeniu wydatków związanych z realizacją zadań organu właściwego do spraw 

cyberbezpieczeństwa w zakresie identyfikacji operatorów usług kluczowych oraz 

prowadzenia bieżącej analizy podmiotów w danym sektorze pod kątem uznania ich za 

operatora usługi kluczowej lub niespełniania warunków kwalifikujących podmiot jako 

operatora usługi kluczowej; 

2) zmniejszeniu liczby kontroli u operatorów usług kluczowych i dostawców usług 

cyfrowych; 

3) rezygnacji z organizowania albo uczestnictwa w ćwiczeniach w zakresie 

cyberbezpieczeństwa organizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii 

Europejskiej; 

4) ograniczeniu finansowania działalności sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa 

powołanego przez dany organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa. 

12. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 7, zostanie 

zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu liczby podmiotów 

wdrażających system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Internet, wskazanych w rocznym planie wdrożenia, opracowywanym przez Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

13. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 9, zostanie 

zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z 

realizacją zadań ustawowych dotyczących obsługi incydentów. 

14. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 10, zostanie 

zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z 

zapewnieniem wyposażenia niezbędnego do obsługi Zespołu. 

15. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach zgodna jest z 

planem finansowym, przepisów ust. 11-14 nie stosuje się. 

16. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według 

stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. 

Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej. 

17. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 2, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według 

stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. 

Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister 

właściwy do spraw gospodarki wodnej. 

18. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 3, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na 

koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia 

mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do 

spraw informatyzacji. 

19. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 4, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na 

koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia 

mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do 

spraw transportu. 
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20. Minister właściwy do spraw ochrony zdrowia monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 5, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według 

stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. 

Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister 

właściwy do spraw ochrony zdrowia. 

21. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 6, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec 

każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia 

mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje minister właściwy do 

spraw energii. 

22. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, 

o którym mowa w ust. 7, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na 

koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia 

mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 12, dokonuje Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

23. Komisja Nadzoru Finansowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 8, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na koniec 

każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia 

mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 11, dokonuje Komisja Nadzoru 

Finansowego. 

24. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 9, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według stanu na 

koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. Wdrożenia 

mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 13, dokonuje Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

25. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 10, i dokonuje oceny jego wykorzystania. Wdrożenia mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 14, dokonuje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 
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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2040) 

Art.  27. 

1. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy wynosi [1312 mln zł] <1341,1 mln zł>, z tym że w 

poszczególnych latach limit wynosi w: 

1) 2019 r. - 108,10 mln zł; 

2) 2020 r. - 132,00 mln zł; 

3) 2021 r. - 138,10 mln zł; 

[4) 2022 r. - 119,10 mln zł;] 

<4) 2022 r. – 148 mln zł;> 

5) 2023 r. - 121,90 mln zł; 

6) 2024 r. - 127,10 mln zł; 

7) 2025 r. - 132,60 mln zł; 

8) 2026 r. - 138,30 mln zł; 

9) 2027 r. - 144,30 mln zł; 

10) 2028 r. - 150,70 mln zł. 

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w 

ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków zastosowany zostanie mechanizm korygujący 

polegający na ograniczeniu wydatków osobowych, do poziomu zgodnego z limitem 

wydatków przyjętym dla danego roku budżetowego oraz kolejnych lat. 


