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SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  

             RM-10-182-19  
 

 

 Pani   

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

uprzejmie przedstawiam autopoprawkę do przekazanego w dniu 24 

grudnia 2019 r. rządowego projektu ustawy: 

 

- o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 

2020. 

 
 

 

             Z poważaniem 

Mateusz Morawiecki 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
 



A U T O P O P R AW K A  

do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 113) 

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową 

określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, obowiązującą od dnia 

1 września 2020 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem 

od dnia 1 września 2020 r.”. 



UZASADNIENIE 

1. Cel i potrzeba wniesienia autopoprawki oraz rzeczywisty stan w dziedzinie, która 

ma być unormowana  

Projektowany przepis ma na celu szczegółowe uregulowanie terminu wypłaty podwyżki 

wynagrodzenia nauczycieli o 6% przewidzianej od dnia 1 września 2020 r. Ustawa – Karta 

Nauczyciela w art. 30 ust. 11 określa termin wypłaty podwyższonego wynagrodzenia jedynie 

w przypadku, gdy wzrośnie ono od dnia 1 stycznia danego roku, natomiast brak jest regulacji 

dotyczącej wypłaty tego wynagrodzenia w związku z podwyżką zaplanowaną w ciągu roku 

kalendarzowego. Przepis ten ma zatem charakter stricte techniczny – określa termin wypłaty 

podwyżki wynagrodzenia nauczycieli oraz obowiązek ich wyrównania od dnia 1 września 

2020 r. 

 

2. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020 (druk sejmowy nr 113) kwestia ta nie była uregulowana.  

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne  

Zmiana wprowadzana autopoprawką nie wywrze skutków gospodarczych, finansowych 

ani prawnych. 

4. Źródła finansowania, jeżeli autopoprawka pociąga za sobą obciążenie budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

Autopoprawka nie doprowadzi do obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

5. Projekty podstawowych aktów wykonawczych  

Zmiana wprowadzana autopoprawką nie wymaga wydania aktów wykonawczych.  

6. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej  

Przedmiot autopoprawki nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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7. Ocena przewidywanego wpływu projektu ustawy na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców  

Zmiana wprowadzana autopoprawką nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców 

ani małych lub średnich przedsiębiorców.  

8. Wyniki przeprowadzanych konsultacji i informacja o przedstawionych 

wariantach i opiniach  

Rozwiązania przyjęte w autopoprawce stanowią dopełnienie rozwiązań 

zaproponowanych w autopoprawce do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 dotyczących 

podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 września 2020 r. Projekt tej ustawy 

został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. i skierowany do prac 

w parlamencie. Mając na uwadze charakter zmian zaproponowanych w autopoprawce oraz 

kalendarz prac nad budżetem na rok 2020, konieczne jest pilne procedowanie autopoprawki. 

W związku z powyższym nie prowadzono konsultacji projektu autopoprawki. W toku 

przygotowania autopoprawki uzyskano opinie wewnętrzne, których treść odzwierciedla 

uzasadnienie autopoprawki. 

9. Zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem 

ustawy w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), z informacją o kolejności 

wniesienia tych zgłoszeń 

Nie było tego rodzaju zgłoszeń. 
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