
 

 

Druk nr 1819-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy budżetowej  

na rok 2022 (druk nr 1624) 
 

 

Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1819 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek 

na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące wniosek i poprawki: 

 

odrzucić projekt ustawy 

– KP KO, 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

1) 

 

w art. 8 w ust. 1 skreślić pkt 4. 

 

– KP KO 

  – odrzucić 

 

 



2) 

 

w art. 9 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1762) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 900,07 

zł.”. 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki 2 i 14 należy głosować łącznie 

 

 

do załącznika nr 1: 

 

3) 

 

Zwiększyć dochody o łączną kwotę 20.000.000 tys. zł, z tego w części 51 – Klimat 

zwiększyć dochody o kwotę 6.000.000 tys. zł (dz. 900, dochody państwowych 

jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – sprzedaż uprawnień do emisji 

CO2) oraz w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 14.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na pozostałą 

działalność (rozdz. 85195, dotacje i subwencje) na zwiększenie dotacji podmiotowej 

dla NFZ na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym na leczenie szpitalne, 

szczególnie w zakresie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-

naczyniowego, opiekę psychiatryczną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i 

rehabilitację leczniczą. 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

4) 

 

Zwiększyć dochody łącznie o kwotę 10.500.000 tys. zł poprzez: 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 146.000 tys. zł w części 77 - Podatki i inne 

wpłaty na rzecz budżetu państwa (dz. 756, podatek od sprzedaży detalicznej), 

 zwiększenie dochodów o łączną kwotę 10.646.000 tys. zł, z tego: w części 51 - 

Klimat zwiększyć dochody o kwotę 3.030.300 tys. zł (dz. 900, dochody 

państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe), w części 61 

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  zwiększyć dochody o kwotę 3.700 

tys. zł (dz. 750, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody 

niepodatkowe), w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 

zwiększyć dochody o kwotę 7.611.261 tys. zł (dz. 756, z tego: podatek 

dochodowy od osób fizycznych o kwotę 2.310.000 tys. zł, podatek od towarów i 

usług o kwotę 2.212.161 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 

2.206.400 tys. zł, podatek akcyzowy o kwotę 482.700 tys. zł, podatek od 

wydobycia niektórych kopalin o kwotę 400.000 tys. zł) oraz w części 85/30 – 

Województwo wielkopolskie zwiększyć dochody o kwotę 739 tys. zł (dz. 851, 

dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe), 

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.475.400 tys. zł 

w następujących częściach: 



 w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć wydatki o 

kwotę 2.000 tys. zł na muzea (rozdz. 92118, dotacje i subwencje) na dotację 

podmiotową dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, 

 w części 45 - Sprawy zagraniczne zwiększyć wydatki o łączną kwotę 200.000 tys. 

zł na dyplomację publiczną i działania polonijne, z tego: na pomoc zagraniczną o 

kwotę 40.500 tys. zł (rozdz. 75079, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz 

na działalność radiową i telewizyjną o kwotę 159.500 tys. zł (rozdz. 92104, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 16 - Zobowiązania wymagalne Skarbu 

Państwa zwiększyć wydatki o kwotę 1.166.747 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych), 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej zwiększyć wydatki o łączną kwotę 6.400.000 tys. zł (rozdz. 75818, z 

tego: dotacje i subwencje – o kwotę 5.700.000 tys. zł oraz wydatki bieżące 

jednostek budżetowych – 700.000 tys. zł) na wydatki związane z realizacją 

działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe, 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 35 - Uzupełnienie środków na wypłatę i 

waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na 

wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie 

o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o 

Służbie Ochrony Państwa zwiększyć wydatki o łączną kwotę 360.000 tys. zł 

(rozdz. 75818, z tego: dotacje i subwencje o kwotę 200.000 tys. zł oraz 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 160.000 tys. zł) na waloryzację 

świadczeń emerytalno-rentowych, 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych 

zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa 

i zadania związane z poprawą finansów publicznych zwiększyć wydatki o łączną 

kwotę 142.653 tys. zł (rozdz. 75818, z tego: dotacje i subwencje o kwotę 93.440 

tys. zł, wydatki majątkowe o kwotę 35.000 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o kwotę 14.213 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe – 11.880 

tys. zł) na zadania związane z informatyzacją państwa, remonty, sfinansowanie 

kosztów związanych z zatrudnieniem w urzędach wojewódzkich członków 

korpusu służby cywilnej w wydziałach właściwych do spraw legalizacji pobytu, 

na realizację zadań związanych z obsługą wniosków cudzoziemców i 

prowadzeniem postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę, 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 45 - Środki na dofinansowanie zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego zwiększyć wydatki o kwotę 

200.000 tys. zł (rozdz. 75818, wydatki majątkowe) na inwestycyjne zadania 

samorządowe, 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 49 - Utrzymanie rezultatów niektórych 

projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy 

informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych 

zwiększyć wydatki o kwotę 400.000 tys. zł (rozdz. 75818, dotacje i subwencje) 

na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych, 

 w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre 

zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania zwiększyć wydatki o łączną kwotę 

604.000 tys. zł (rozdz. 75818, z tego: wydatki majątkowe o kwotę 491.000 tys. zł, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 103.000 tys. zł oraz dotacje i 

subwencje o kwotę 10.000 tys. zł) na zmiany organizacyjne i nowe zadania. 

 

Jednocześnie w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego 

energii elektrycznej nadać brzmienie „Wydatki związane z realizacją działań 



łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy 

wrażliwego energii elektrycznej”. 

 

Konsekwencją przyjęcia poprawki będzie zmniejszenie deficytu budżetu państwa 

prognozowanego na koniec 2022 roku o kwotę 1.024.600 tys. zł. 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

5) 

 

Zwiększyć dochody o łączną kwotę 8.000.000 tys. zł, z tego w części 51 – Klimat 

zwiększyć dochody o kwotę 3.000.000 tys. zł (dz. 900, dochody państwowych 

jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – sprzedaż uprawnień do emisji 

CO2) oraz w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć 

dochody o kwotę 5.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek dochodowy od osób prawnych),  

oraz zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 2.000.000 tys. zł w następujących częściach 

budżetowych: 

 - w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 60.000 tys. zł 

w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 

75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych),  

 - w części 04 - Sąd Najwyższy zmniejszyć wydatki o kwotę 19.500 tys. zł na 

działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (rozdz. 75114, z tego: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 44 tys. zł, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych o kwotę 19.224 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 232 tys. zł), 

 - w części 06 - Trybunał Konstytucyjny zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł w 

naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), 

 - w części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki o kwotę 

15.500 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

 - w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł w urzędach 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

 - w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 

100.000 tys. zł na działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (rozdz. 

50003, dotacje i subwencje), 

 - w części 83 - Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 1.740.000 tys. zł, 

z tego: o kwotę 600.000 tys. zł w poz. 8 - Rezerwa na realizację projektów 

współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze 

środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z 

udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej 

(rozdz. 75818, współfinansowanie projektów z udziałem środków UE), o kwotę 

500.000 tys. zł w poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania 

związane z poprawą finansów publicznych (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych) oraz o kwotę 640.000 tys. zł w poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe 

i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (rozdz. 75818, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), 



z przeznaczeniem łącznej kwoty 10.000.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 

83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Transformacja energetyczna” 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

6) 

 

W części 51 – Klimat zwiększyć dochody o kwotę 1.000.000 tys. zł (dz. 900, dochody 

państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – sprzedaż 

uprawnień do emisji CO2), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 

- Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Program dotacji na wymianę 

źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych” (rozdz. 

75818, wydatki majątkowe). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

7) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 10.000 000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia na przeciwdziałanie skutkom 

zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19, w szczególności na dodatki dla 

pracowników wszystkich zawodów medycznych za pracę na oddziałach covidowych 

oraz dofinansowanie szpitali powiatowych umożliwiające poprawę funkcjonowania 

pozostałych oddziałów" (rozdz. 85195, dotacje i subwencje). 

 

 – KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

8) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 10.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. „Dotacje dla placówek opieki zdrowotnej na świadczenia zdrowotne dla pacjentów 

i podniesienie jakości usług medycznych” (rozdz. 85195, dotacje i subwencje). 

 

 – KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

 

9) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 10.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 



pn. "Odnawialne źródła energii, rozwój sieci przesyłowych i magazynów energii" 

(rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

 – KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

 

10) 

 

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 6.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu 

terytorialnego na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

11) 

 

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 5.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Narodowy Program oddłużania szpitali" (rozdz. 85195, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

12) 

 

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 4.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Program antysmogowy" (rozdz. 75818, wydatki majątkowe). 

 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

13) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 4.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Subwencja rekompensująca dla jednostek samorządu terytorialnego" (rozdz. 

75818, dotacje i subwencje). 

 

 – KP Lewica 

– odrzucić 



14) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 3.500.000 tys. zł (dz. 756, wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego) oraz 

w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 29 - Zmiany systemowe w finansowaniu jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych zmniejszyć 

wydatki o kwotę 3.000.000 tys. zł (rozdz. 75818, dotacje i subwencje), z 

przeznaczeniem łącznej kwoty 6.500.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 

82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego na część oświatową 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje i 

subwencje) na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 1 stycznia oraz od 1 

września 2022 roku.  

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

15) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 3.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (rozdz. 85195, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

16) 

 

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 3.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Fundusz Klęskowy dla rolników" (rozdz. 75818, dotacje i subwencje) na wypłatę 

rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej. 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 16 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 17 

 

 

17) 

 

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 1.850.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Fundusz Klęskowy dla rolników" (rozdz. 75818, dotacje i subwencje) na wypłatę 

rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęski 

żywiołowej. 

 

 – KP KP 

– odrzucić 



18) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 1.000.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Fundusz odszkodowawczy dla rolników oraz producentów rolnych za poniesione 

straty w wyniku występowania afrykańskiego pomoru świń" (rozdz. 75818, dotacje i 

subwencje). 

 

 – KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

19) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 390.000 tys. zł (dz. 756, podatek akcyzowy), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rezerwa 

na wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturach” 

(rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

20) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 300.000 tys. zł (dz. 756, podatek akcyzowy), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Rezerwa 

na wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej” (rozdz. 

75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

21) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 280.000 tys. zł (dz. 756, podatek dochodowy od osób prawnych), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na 

utworzenie nowej pozycji pn. „Wsparcie dla 28 gmin województw podlaskiego i 

lubelskiego, objętych stanem wyjątkowym - po 10.000 tys. zł dla każdej gminy” 

(rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

22) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 200.000 tys. zł (dz. 756, podatek akcyzowy), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Wsparcie 



finansowe inspekcji weterynaryjnej - dodatki z tytułu zwalczania ASF i innych chorób 

zakaźnych” (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

23) 

 

W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 20.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Dofinansowanie działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie - 

Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza" (rozdz. 

85195, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

24) 

 

W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody o 

kwotę 20.000 tys. zł (dz. 756, podatek od towarów i usług), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Finansowanie działalności Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 

Michniowie" (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

  

do załącznika nr 2 i pozostałych załączników: 

 

25) 

 

W części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł w 

urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  (rozdz. 

75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), w części 13 - Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć 

wydatki o kwotę 50.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz 

w części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zmniejszyć 

wydatki o kwotę 30.000 tys. zł na Fundusz Kościelny (rozdz. 75822, dotacje i 

subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 130.000 

tys. zł w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. "Podwyżki dla 

pracowników administracji sądowej" (rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych). 

 

 – KP Polska 2050 

– odrzucić 



26) 

 

W części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 

tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

(rozdz. 75101, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. „Funkcjonowanie telefonu zaufania” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje).  

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

27) 

 

W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł (rozdz. 75101, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 46 - Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych) na program leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

28) 

 

W części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł na jednostki podległe 

IPN (rozdz. 75112, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. „Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie” (rozdz. 

75818, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

29) 

 

W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 

200.000 tys. zł na działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (rozdz. 

50003, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 32 

- Rolnictwo na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

(rozdz. 01026, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

30) 

 

W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 

100.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 

(rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 



pn. „Środki na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży” (rozdz. 85195, dotacje i 

subwencje). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

 

31) 

 

W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki o kwotę 80.000 

tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 

75001, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011, wydatki 

majątkowe), na budowę obwodnicy Radomska, województwo łódzkie. 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

32) 

 

W części 29 – Obrona narodowa przesunąć wydatki w kwocie 142.791 tys. zł poprzez: 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 970 tys. w urzędach naczelnych i centralnych 

organach administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych),  

- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.711 tys. zł na Wojska Lądowe (rozdz. 75201, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

 - zmniejszenie wydatków o kwotę 40.352 tys. zł na dowodzenie i kierowanie Siłami 

Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75213, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych), 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 49.523 tys. zł na dowodzenie i kierowanie Siłami 

Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75213, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 488 tys. zł na Wojska Specjalne (rozdz. 75219, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

 - zmniejszenie wydatków o kwotę 37.747 tys. zł na zabezpieczenie wojsk (rozdz. 

75220, świadczenia na rzecz osób fizycznych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 5 tys. zł na placówki zagraniczne (rozdz. 75057, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.879 tys. zł na Siły Powietrzne (rozdz. 75202, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.682 tys. zł na Marynarkę Wojenną (rozdz. 75203, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.117 tys. zł na Wojska Obrony Terytorialnej (rozdz. 

75206, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 403 tys. zł na Żandarmerię Wojskową (rozdz. 75207, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 160 tys. zł na Duszpasterstwa Wojskowe (rozdz. 

75208, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 



- zwiększenie wydatków o kwotę 14.542 tys. zł na cyberbezpieczeństwo i wsparcie 

kryptologiczne (rozdz. 75211, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 236 tys. zł na Wojskowe Misje Pokojowe (rozdz. 

75216, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 769 tys. zł na Służbę Wywiadu Wojskowego (rozdz. 

75217, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.722 tys. zł na Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 

(rozdz. 75218, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 86.049 tys. zł na zabezpieczenie wojsk (rozdz. 

75220, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 21.696 tys. zł na pozostałą działalność (rozdz. 

75295, wydatki bieżące jednostek budżetowych), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 531 tys. zł na sądy wojskowe (rozdz. 75503, wydatki 

bieżące jednostek budżetowych), 

na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych MON (członkowie korpusu 

służby cywilnej oraz osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń). 

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i paragrafy w załączeniu. 



 



 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

33) 

 

W części 34 - Rozwój regionalny przesunąć wydatki w kwocie 5.000 tys. zł poprzez:  

- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej  (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych, § 4000 - grupa wydatków bieżących jednostki), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej  (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - § 4020) 

w związku z koniecznością zaangażowania dodatkowych pracowników w nowe 

zadania, w tym związane z koordynacją wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i 

Zwiększenia Odporności (KPO). 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

34) 

 

W części 42 - Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 68.888 tys. zł na 

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75409, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych, w tym: w § 4050 o kwotę 61.186 tys. zł, w § 4060 o kwotę 

1.377 tys. zł, w § 4080 o kwotę 925 tys. zł i w § 4180 o kwotę 5.400 tys. zł), z 

przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 56 - 

Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 



(rozdz. 75818, dotacje i subwencje) na sfinansowanie skutków podwyższenia od dnia 

1 stycznia 2022 r. uposażeń oraz wydatków relacjonowanych strażaków pełniących 

służbę w komendach powiatowych (miejskich) wynikających z przedsięwzięcia pn. 

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, ujętego w ustawie 

z dnia 3 grudnia 2021 r. o ustanowieniu  "Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-

2025". 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

35) 

 

W części 42 - Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł, z tego 

o kwotę 4.675 tys. zł na Komendę Główną Policji (rozdz. 75402, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych), o kwotę 2.325 tys. zł na jednostki terenowe Policji (rozdz. 

75403, wydatki bieżące jednostek budżetowych) i o kwotę 5.000 tys. zł na komendy 

powiatowe Policji (rozdz. 75405, wydatki bieżące jednostek budżetowych) oraz w 

części 83 - Rezerwy celowe, poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania 

związane z poprawą finansów publicznych zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł 

(rozdz. 75818,  wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem łącznej 

kwoty 24.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 56 - Centralne Biuro 

Antykorupcyjne na Centralne Biuro Antykorupcyjne (rozdz. 75420, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych, § 4050) na podwyższenie funduszu uposażeń funkcjonariuszy 

CBA. 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

36) 

 

W części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne przesunąć 

wydatki w kwocie 1.100 tys. zł poprzez:  

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie kultury 

(rozdz. 92105, wydatki majątkowe, § 6230), 

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.100 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie kultury 

(rozdz. 92105, dotacje i subwencje, § 2820) na dotacje celowe na realizację zadań 

wynikających z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 823), służących 

podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

 

 

 



37) 

 

W części 55 - Aktywa państwowe przesunąć wydatki w kwocie 6 tys. zł poprzez: 

 - zmniejszenie wydatków o kwotę 6 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej (rozdz. 75001, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych); 

- wprowadzenie wydatków w dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe na pozostałą 

działalność (rozdz. 15095, wydatki majątkowe) na pokrycie kosztów związanych z 

nabywaniem w uzasadnionych przypadkach akcji i udziałów spółek, w celu ochrony 

interesów państwa, zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

38) 

 

W części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne zmniejszyć wydatki o kwotę 60.000 

tys. zł (rozdz. 75420, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 

60011, wydatki majątkowe) na budowę tunelu drogowego pod linią kolejową w 

Tomaszowie Mazowieckim w ciągu DK48. 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

39) 

 

W części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki o kwotę 100.000 tys. zł w ogólnej 

rezerwie budżetowej Rady Ministrów (rozdz. 75817, wydatki bieżące jednostek 

budżetowych), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 - Transport 

na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002, wydatki majątkowe), na budowę stacji 

kolejowej w powiecie rawskim na linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala 

Kolejowa), kilometr 40,122. 

 

 – KP KP 

– odrzucić 

 

 

40) 

 

W części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyć 

wydatki o kwotę 39.800 tys. zł na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego (rozdz. 75801, dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji 

pn. "Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech" (rozdz. 75818, z tego: 

dotacje i subwencje - 29.850 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych -

9.950 tys. zł). 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 



41) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 36 – Środki na realizację programów 

poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych 

gwarancjami Skarbu Państwa nadać brzmienie: "Środki na realizację programów 

poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych 

gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i 

innych operacji finansowych Skarbu Państwa". 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

42) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania 

związane z poprawą finansów publicznych zmniejszyć wydatki o kwotę 800.000 tys. 

zł (rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków 

w części 83 - Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pn. „Dopłaty dla rolników 

na zakup nawozów” (rozdz. 75818, dotacje i subwencje). 

 

 – KP KO 

– odrzucić 

 

43) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 44 - Dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania 

związane z poprawą finansów publicznych zmniejszyć wydatki o kwotę 1.969 tys. zł 

(rozdz. 75818, wydatki bieżące jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków w części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy w urzędach 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia osobowe 1.659 tys. 

zł) na zwiększenie wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

44) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 56 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre 

zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania zmniejszyć wydatki o kwotę 192.978 tys. 

zł (rozdz. 75818, świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę 4.774 tys. zł, 

wydatki bieżące jednostek budżetowych - o kwotę 146.906 tys. zł, w tym 

wynagrodzenia osobowe - o 134.572 tys. zł oraz wydatki majątkowe - o kwotę 41.298 

tys. zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 37 - Sprawiedliwość, w 

tym o kwotę 1.293 tys. zł na działalność dydaktyczną i badawczą (rozdz. 73014, 

dotacje i subwencje) oraz o kwotę 191.685 tys. zł na więziennictwo (rozdz. 75512, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych - o kwotę 4.731 tys. zł, wydatki bieżące 

jednostek budżetowych - o kwotę 145.656 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe - o  

 

 



133.407 tys. zł (w tym funkcjonariusze - o 126.507 tys. zł) i wydatki majątkowe - o 

kwotę 41.298 tys. zł) na sfinansowanie „Programu modernizacji Służby Więziennej w 

latach 2022-2025". 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

45) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre 

zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania zmniejszyć wydatki o kwotę 3.000 tys. zł 

(rozdz. 75818, wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 

części 83 - Rezerwy celowe, poz. 31 – Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 

2022 r., w tym 7.500 tys. zł na BELSAT TV (rozdz. 75818, dotacje i subwencje) na 

pomoc rozwojową dla państw Bałkanów Zachodnich.   

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

46) 

 

W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 67 – Środki na realizację zadań wynikających z 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach  związanych z organizacją w Rzeczypospolitej 

Polskiej XI sesji Światowego Forum  Miejskiego w Katowicach w roku 2022 nadać 

brzmienie: "Rezerwa na realizację zadań dotyczących organizacji XI sesji Światowego 

Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022". 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

 

47) 

 

W załączniku nr 12 - Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, planowi 

finansowemu Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość nadać brzmienie zgodnie z 

załącznikiem.  

Zmiana w planie finansowym wynika z konieczności dostosowania do zgłoszonych 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 (zgłoszone przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości). W konsekwencji zmianie ulegną następujące pozycje planu 

finansowego: Stan na początek roku: w tym: Środki obrotowe - zmniejszenie o 6.431 

tys. zł, Środki pieniężne - zmniejszenie o 6.386 tys. zł, Należności krótkoterminowe: 

zmniejszenie o 45 tys. zł, od jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o 

45 tys. zł; Koszty ogółem - zmniejszenie o 767 tys. zł; Koszty funkcjonowania - 

zmniejszenie o 767 tys. zł; Usługi obce - 752 tys. zł; Pozostałe koszty funkcjonowania 

- zmniejszenie o 15 tys. zł; wynik brutto (poz. II - III) - zwiększenie o 767 tys. zł; 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - zwiększenie o 145 tys. zł, Podatek 

dochodowy od osób prawnych - zwiększenie o 145 tys. zł; Wynik netto (poz. IV - V) 

- zwiększenie o 622 tys. zł; Stan na koniec roku: Środki obrotowe, w tym: 

zmniejszenie o 5.714.tys. zł; Środki pieniężne - zmniejszenie o 5.714 tys. zł; Wolne 

środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - 

zmniejszenie o 5.714 tys. zł;  depozyty overnight (O/N) - zmniejszenie o 5.714 tys. zł. 



 

Część A  Plan finansowy w układzie memoriałowym

 Plan

Lp. na

 2022 r.

w tys. zł

1 2 3

I STAN NA POCZĄTEK ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 0

1.1 Środki pieniężne 0

1.2 Należności krótkoterminowe: 0

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek 0

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 0

1.3 Zapasy 0

2 Należności długoterminowe: 0

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek 0

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 0

3 Zobowiązania: 0

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 0

3.2 wymagalne 0

II PRZYCHODY OGÓŁEM 7 909

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego: 7 909

1.1 Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 7 909

2 Dotacje i subwencje z budżetu państwa 0

III KOSZTY OGÓŁEM 7 142

1 Koszty funkcjonowania 7 142

1.1 Amortyzacja 50

1.2 Materiały i energia 245

1.3 Usługi obce 2 000

1.4 Wynagrodzenia, z tego: 3 845

1.4.1 osobowe 3 695

1.4.2 bezosobowe 150

1.5 Składki, z tego na: 782

1.5.1 ubezpieczenie społeczne 636

1.5.2 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 91

1.5.3 pozostałe 55

1.6 Pozostałe koszty funkcjonowania 220

IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 767

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 145

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 145

VI WYNIK NETTO (poz. IV - V) 622

VII DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x

1 Dotacje i subwencje ogółem, z tego: 0

1.1 - podmiotowa 0

1.2 - przedmiotowa 0

1.3 - celowa 0

1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - 

bieżące
0

1.4.1    w tym: na współfinansowanie 0

1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE  - 

majątkowe
0

1.5.1   w tym: na współfinansowanie 0

PLAN FINANSOWY

Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość

Wyszczególnienie



 

 

 

 

 

 – KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych 

przepisach i załącznikach do ustawy budżetowej 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2021 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Finansów Publicznych  

i sprawozdawca 

 

 

(-) Wiesław Janczyk 
 

1.6 - subwencje 0

1.7 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0

VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe 

aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
250

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 0

X STAN NA KONIEC ROKU: x

1 Środki obrotowe, w tym: 422

1.1 Środki pieniężne 422

1.2 Należności krótkoterminowe: 0

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek 0

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 0

1.3 Zapasy 0

2 Należności długoterminowe: 0

2.1 z tytułu udzielonych pożyczek 0

2.2 od jednostek sektora finansów publicznych 0

3 Zobowiązania: 0

3.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 0

3.2 wymagalne 0

Część D  Dane uzupełniające

 Plan

Lp. na

 2022 r.

w tys. zł

1 2 3

1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u 

Ministra Finansów
422

1.1  - depozyty overnight (O/N) 422

Wyszczególnienie

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


