
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 2327 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2259) 

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu

w dniu l kwietnia 2014 r. - skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 

Publicznych do pierwszego czytania. 

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. 

Sprawozdawca 

1-1 Jakub Szulc 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych 

1-1 Dariusz Rosati 
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Projekt 

USTAWA 

z dnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Art. l. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885, 938 i 1646) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 53: 

a) ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kie
rownikiem jednostki", jest odpowiedzialny za całość gospodarki fi
nansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 4.", 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

"3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może, w drodze zarządze
nia, powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 
jednostki podległej temu ministrowi, mającej siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, kierownikowi innej jednostki podległej te
mu ministrowi. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Kierownik jednostki, któremu powierzono zgodnie z ust. 3 określone 
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej innej jednostki, jest od
powiedzialny za gospodarkę finansową tej jednostki w zakresie po
wierzonych obowiązków."; 

2) wart. 112aa: 

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"W kwocie wydatków, o której mowa w ust. l, nie uwzględnia się rów
nież przepływów finansowych między organami i jednostkami, o któ
rych mowa w ust. l, z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów fi~ 
nansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpie
czeń Społecznych.", 

b) w ust. 4 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

"1) minus dwa punkty procentowe- jeżeli wartość relacji wyniku nomi
nalnego powiększonego o koszty reformy emerytalnej, ogłoszone 
zgodnie z art. 38c, do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o 
którym mowa w ust. l, mniejsza od -3%, albo jeżeli wartość relacji, o 
której mowa wart. 38a pkt 4, jest w roku n-2 większa od 48% albo 
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2) minus póhora punktu procentowego-jeżeli: 

a) wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty re
formy emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, do produktu kra
jowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. l, nie 
mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a 
pkt 4, jest w roku n-2 większa od 43%, a nie większa od 48% oraz 
prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedło
żonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w 
cenach stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punk
ty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości 
produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. l, albo 

b) wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty re
formy emerytalnej, ogłoszone zgodnie z art. 38c, do produktu kra
jowego brutto jest w roku n-2, o którym mowa w ust. l, nie 
mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o której mowa wart. 38a 
pkt 4, jest w roku n-2 nie większa niż 43% oraz suma, obliczona 
zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 mniejsza od -6% oraz prognozo
wana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 
Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 
stałych w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty pro
centowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości pro
duktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. l, albo 

3) plus póhora punktu procentowego- jeżeli wartość relacji wyniku no
minalnego powiększonego o koszty reformy emerytalnej, ogłoszone 
zgodnie z art. 38c, do produktu krajowego brutto jest w roku n-2, o 
którym mowa w ust. l, nie mniejsza niż -3% oraz wartość relacji, o 
której mowa wart. 38a pkt 4, jest w roku n-2 nie większa niż 43% 
oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 większa od 6% 
oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedło
żonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w ce
nach stałych w roku n nie jest większa o więcej niż dwa punkty pro
centowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu 
krajowego brutto, o którym mowa w ust. l, albo"; 

3) wart. 226 w ust. l: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinan
sowaniajego spłaty;", 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

"6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu 
niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 
240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;"; 

4) w art. 240a dodaje się ust. 9 i l O w brzmieniu: 

"9. Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z 
ust. 8, bez zachowania relacji określonych w art. 242-244, nie może powo-
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dować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego bu
dżetu. 

l O. Do ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 8 
oraz do jego zmiany przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio."; 

5) po art. 240a dodaje się art. 240b w brzmieniu: 

"Art. 240b. l. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy fi
nansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, budżet jed
nostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obra
chunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji 
określonych wart. 242-244. Przepis art. 240 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Do zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalo
nego zgodnie z ust. l, bez zachowania relacji określonych w 
art. 242-244, przepis art. 240a ust. 9 stosuje się odpowied
nio.". 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektÓrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646) wart. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przepły
wów finansowych między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 
2, z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów finansowych między fundu
szami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.". 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 
l pkt l i 3-5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Pan 
Dariusz Rosatl 
Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych 
Sejm RP 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o 
finansoch publlr.z.nych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw ujętego w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych z dnia 23 
kwietnia 2014 r. (druk 2327) wyrałona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy 1. dnia 4 
września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póżn. 
zm.) w związku z art. 42 ust. 4 l art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego 

do spraw członkostwa Rreczypospolltej Polskiej w Unii Europejskiej 
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w sprawozdaniu Komi~ji Finuw .. uw PułJ/iunych z dnia ?3 hvietnia ?0.14 r. (druk 2327}. 
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