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dr Tomasz Mariusz Budzyński

Przestrzeganie stabilizującej reguły  
wydatkowej w finansach publicznych 
w latach 2015-2019

I. Istota stabilizującej reguły wydatkowej

Prawidłowe ramy prowadzenia polityki fiskalnej wymagają tego, aby pole 
jej działania wyznaczały jasno określone reguły. Reguły fiskalne można 
zdefiniować jako rodzaj trwałego ograniczenia nakładanego na politykę 
fiskalną, które podlega sprecyzowaniu w formie wskaźników fiskalnych, 
takich jak: deficyt budżetowy, dług lub inne elementy1. Jednocześnie trze-
ba wskazać na istotne cechy charakterystyczne reguł fiskalnych, takie 
jak: pasywność, zapewnienie przewidywalności oraz ciągłości polityki 
fiskalnej w średnim i długim okresie, wyznaczanie granic dla działań 
dyskrecjonalnych z utrzymaniem wystarczającej dozy elastyczności2. 

Kryzys, który dotknął polski system finansów publicznych w latach 
2009-2010, w połączeniu z nałożeniem na Polskę procedury nadmier-
nego deficytu w 2009 roku oraz procesem wzmocnienia i nadzoru nad 
prowadzeniem krajowych polityk fiskalnych zaowocował wprowadze-
niem do ustawy o finansach publicznych prewencyjnej reguły wydatko-
wej – najpierw doraźnej (dyscyplinującej)3, zaś w drugim etapie reguły 
docelowej – stabilizującej reguły wydatkowej4. Stanowią one kluczowy 
element implementacji przepisów unijnych5.

 1 G. Kopits, S. Symansky (1998), Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper No. 162, 
International Monetary Fund, Washington 1998, s. 2.

 2 R. Mroczkowski, Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające 
stabilność fiskalną [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinanso-
we w warunkach kryzysu gospodarczego, Lex a Wolters Kluwer business, War-
szawa 2014, s. 319.

 3 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1726).

 4 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1616).

 5 Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla 
ram budżetowych państw członkowskich.
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Do najważniejszych celów wdrożenia stabilizacyjnej reguły wydat-
kowej należą przede wszystkim6:

1. redukcja nadmiernego wzrostu wydatków publicznych, któ-
ra pozwala na dokończenie procesu konsolidacji fiskalnej,  
co w konsekwencji oddziałuje na zmniejszenie stanu nierówno-
wagi finansów publicznych i presji na wzrost długu publicznego, 
zapewniając większą stabilność systemu finansów publicznych;

2. powiązanie jej z przebiegiem cyklu koniunkturalnego; antycy-
kliczna reguła wydatkowa umożliwia w szerszym spektrum 
realizację funkcji stabilizacyjnej finansów publicznych;

3. obniżenie ryzyka przekroczenia przez deficyt oraz dług sektora 
instytucji rządowych i samorządowych traktatowych wartości 
referencyjnych7 oraz nałożenia na Polskę procedury nadmier-
nego deficytu, a ponadto ułatwienie osiągnięcia średniookreso-
wego celu budżetowego8;

4. wzmocnienie przejrzystości i przewidywalności polityki fis- 
kalnej;

5. uniezależnienie polityki fiskalnej od bieżących potrzeb i wpły-
wów politycznych.

Ponieważ stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) ma charakter pre-
wencyjny, uwzględnienie wydatków normowanych SRW odbywa się na 
etapie planowania ustawy budżetowej. Po raz pierwszy zastosowano regu-
łę w roku 2014 do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

II. Zakres podmiotowy stabilizującej reguły 
wydatkowej

Zakres podmiotowy jednostek objętych SRW bazuje na zakresie podmio-
towym sektora instytucji rządowych i samorządowych ustalonym na 
potrzeby Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA 2010), 
który ma szerszy zakres podmiotowy w stosunku do ustawy o finansach 
publicznych określającej katalog jednostek tworzących sektor finansów 
publicznych.

 6 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1789, Warszawa 2013.

 7 Dopuszczalna wartość deficytu sektora instytucji rządowych i  samorządowych 
(ang. general government) wynosi 3% PKB, zaś długu 60 % PKB.

 8 Średniookresowy cel budżetowy (ang. mediu- term budgetary objective) jest usta-
lony jako wartość deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB.
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Stabilizującą regułą wydatkową objęto wydatki następujących 
jednostek:

1. organów władzy publicznej, organów kontroli i ochrony prawa, 
organów administracji rządowej oraz sądów i trybunałów;

2. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków;
3. związków metropolitalnych;
4. państwowych i samorządowych jednostek budżetowych;
5. funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych9;
6. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz funduszy za-

rządzanych przez Prezesa KRUS10;
7. Narodowego Funduszu Zdrowia;
8. Funduszu Pracy;
9. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
10. funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Banko-

wi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw11.
Twórcy SRW zrezygnowali natomiast z koncepcji objęcia SRW całe-

go sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wydatki jednostek 
objętych regułą stanowić miały ok. 90 % wydatków sektora i to one mia-
ły kluczowy wpływ na generowanie stanu nierównowagi w systemie 
finansów publicznych, przekształcającego się poprzez jego finansowa-
nie ze środków pożyczkowych w większy dług publiczny12. Przy czym 
istotne jest z punktu widzenia prawidłowości działania SRW i realizacji 
postawionych przed nią celów uwzględnienie w kwocie wydatków usta-
lonych w oparciu o mechanizm reguły określonych rodzajów wydat-
ków publicznych, a co za tym idzie rodzajów zadań publicznych, które  
są realizowane i finansowane przez jednostki wskazane w SRW.

W związku z powyższym SRW nie objęto wydatków jednostek, któ-
re nie mają zdolności do generowania wysokich deficytów, takich jak: 
uczelnie publiczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
państwowe i samorządowe osoby prawne, instytucje kultury, jednost-
ki gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze, państwowe fundusze 
celowe, PAN.

 9 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz 
Rezerwy Demograficznej.

 10 Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny.

 11 Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kredytów Studenckich, Fundusz Żeglugi 
Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy, Fundusz Dopłat, Fundusz Strefowy, Krajo-
wy Fundusz Kapitałowy, Fundusz Kolejowy, Fundusz Termomodernizacji i Re-
montów.

 12 Ministerstwo Finansów, Stabilizująca reguła wydatkowa, Warszawa 01.10.2013, s. 2. 
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Z zakresu SRW wyłączono także wydatki o  szczególnym charak-
terze, takie jak:

•	 wydatki budżetu środków europejskich oraz wydatki finan-
sowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udziela-
nej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA);

•	 przepływy finansowe między organami i jednostkami objętymi 
regułą z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów finanso-
wych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

III. Procedura ustalania obowiązującej kwoty  
wydatków w ramach SRW

Etap pierwszy zastosowania SRW polega na wyznaczeniu szacunkowej 
kwoty wydatków dla jednostek sektora objętych regułą dla roku objętego 
planowaniem budżetowym. Na wysokość kwoty wydatków w ramach 
SRW wpływają trzy elementy:

1. podstawą jest kwota wydatków ustalona w mechanizmie regu-
ły dla roku poprzedniego, która jest następnie podwyższana o:

2. ustalone tempo wzrostu wydatków dla roku objętego planowa-
niem, przy czym zależy ono od dwóch składników:

 – tempa wzrostu PKB mierzonego wskaźnikiem średnio- 
 okresowej dynamiki PKB w cenach stałych za okres 8 lat,  
 po uwzględnieniu korekty z tytułu nierównowagi systemu  
 finansów publicznych;

 – tempa wzrostu cen mierzonego poziomem średniookreso- 
 wego celu inflacyjnego13;

3. oraz o wartość ogółem działań dyskrecjonalnych w zakresie 
podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile wartość 
każdego działania przekracza 0,03% PKB.

 13 W pierwotnej wersji SRW tempo wzrostu cen było mierzone wskaźnikiem pro-
gnozowanego tempa wzrostu cen towarów i  usług konsumpcyjnych (CPI). For-
muła SRW przewidywała także korektę z  tytułu błędów prognoz inflacji. Obec-
nie funkcjonujące rozwiązanie jest stosowane od planowania ustawy budżetowej  
na rok 2016. 
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Ponadto jednostki objęte SRW są podzielone na dwie grupy. Do gru-
py I należą: 

1. jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki 
budżetowe;

2. organy i jednostki wskazane w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych14;

3. Narodowy Fundusz Zdrowia;
4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Pozostałe jednostki objęte mechanizmem SRW tworzą grupę II. 

Są to przede wszystkim organy administracji rządowej i państwowe 
jednostki budżetowe, fundusze zarządzane przez ZUS i Prezesa KRUS, 
Fundusz Pracy oraz fundusze zarządzane przez BGK.

Etap drugi zastosowania SRW polega na wyznaczeniu nieprzekra-
czalnego limitu wydatków, który dotyczy jednostek tworzących gru- 
pę II, a więc obejmuje on wydatki zawarte przede wszystkim w ustawie 
budżetowej (w budżecie państwa i planach finansowych największych 
państwowych funduszy celowych). Nieprzekraczalny limit wydatków 
jest dla jednostek tworzących grupę II wyznaczany poprzez odjęcie od 
kwoty wydatków ustalonej w etapie pierwszym sumy wydatków jedno-
stek grupy I, przy czym obliczoną w ten sposób kwotę limitu powięk-
szają prognozowane na rok objęty planowaniem działania jednorazowe 
i tymczasowe po stronie dochodów o wartości jednostkowej przekra-
czającej 0,03 % PKB. W tak ustalonym limicie, podobnie jak w kwocie 
wydatków, nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich 
oraz wydatków finansowanych w oparciu o wskazane wyżej źródła 
unijne oraz zagraniczne. 

Ustawa o finansach publicznych precyzuje rodzaje dokumentów, 
w których znajdują się odniesienia do mechanizmu stabilizującej regu-
ły wydatkowej; a są nimi: Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet 
państwa będący częścią składową ustawy budżetowej, uzasadnienie do 
projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdanie z wykonania ustawy 
budżetowej.

 14 Należą do nich: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izby Kontroli, Sąd Naj-
wyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami administracyj-
nymi, Krajowa Rada Sądownictwa, jednostki sądownictwa powszechnego, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze i Pań-
stwowa Inspekcja Pracy.
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IV. Funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej 
w latach 2015-2019

Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na kwestie skutków zmiany formuły 
w ramach mechanizmu stabilizującej reguły wydatkowej, polegającej 
na zmianie wskaźnika określającego tempo wzrostu cen. Od roku 2016 
przyjęto w miejsce współczynnika opartego na prognozowanej inflacji 
współczynnik oparty na średniookresowym celu inflacyjnym określa-
nym przez Radę Polityki Pieniężnej15. 

Tab. 1 Porównanie wartości współczynników określających tempo wzrostu cen dla SRW 
w latach 2015-2019

Rok
Dynamika cen towarów  
i usług konsumpcyjnych 
(CPI) prognozowana (w %)

Dynamika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych 
(CPI) faktyczna (w %)

Współczynnik oparty 
na średniookresowym 
celu inflacyjnym (w %)

2015 101,2 99,8 102,5

2016 101,7 99,6 102,5

2017 101,3 102,0 102,5

2018 102,3 101,6 102,5

2019 102,3 102,3 102,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzasadnień do ustawy budżetowej za po-
szczególne lata, danych GUS oraz Założeń polityki pieniężnej za poszczególne lata.

Dzięki temu zabiegowi, w okresie niewielkiej dynamiki cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, oparcie formuły SRW na stałym średniookre-
sowym celu inflacyjnym, co obrazuje tabela 1, dało możliwość przyjęcia 
wyższych kwot wydatków dla jednostek sektora objętych regułą (wyk. 1). 

Z dokonanego szacowania wynika, iż wartość różnicy pomiędzy 
kwotami wydatków SRW opartymi o średniookresowy cel inflacyjny 
(obecna formuła) za lata 2016-2019, a kwotami wydatków SRW oparty-
mi na wskaźniku inflacji (pierwotna formuła) za lata 2016-2019 wynosi 
około 145 mld zł. Różnica pomiędzy kwotami wydatków obliczonymi 
według odmiennych formuł wyniosła średnio 4,8%.

 15 Ustawa z  dnia 10 grudnia 2015 r. o  zmianie ustawy o  finansach publicznych  
(Dz. U. poz. 2150).
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Wyk. 1. Kwota wydatków SRW według typów wskaźnika tempa wzrostu cen w latach 
2015-2019 (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzasadnień do ustawy budżetowej za po-
szczególne lata, danych GUS oraz Założeń polityki pieniężnej za poszczególne lata.

Drugą kwestią wymagającą poruszenia jest faktyczna realizacja 
kwot wydatków jednostek podlegających regule oraz faktyczna reali-
zacja ustalonego w ramach SRW nieprzekraczalnego limitu wydatków 
dla jednostek grupy II (tab. 2).

Tab. 2 Realizacja kwot wydatków oraz limitu wydatków określonych w ramach SRW 
w latach 2015-2019

Lata

Kwota 
wydatków 
planowana 
(w mld zł)

Kwota 
wydatków 
zrealizowana 
(w mld zł)

Stopień 
realizacji 
kwoty 
wydatków 
(w %)

Limit 
wydatków 
planowany 
(w mld zł)

Limit 
wydatków 
zrealizowany 
(w mld zł)

Stopień 
realizacji 
limitu 
wydatków 
(w %)

2015 696,7 683,4 98,1 519,4 502,0 96,6

2016 728,5 705,2 96,8 555,5 533,5 96,0

2017 764,8 760,3 99,4 572,0 560,7 98,0

2018 804,0 811,0 100,9 597,5 590,5 98,8

2019 847,7 ---- ---- 622,5 ---- ----

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej, 
Rada Ministrów, za lata 2015-2018 oraz uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2019.

Stopień realizacji kwoty wydatków jednostek objętych SRW należy 
uznać za prawidłowy. Niewielkie, kilkuprocentowe odchylenia są jak 
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najbardziej dopuszczalne i możliwe, polegają zarówno na realizacji wy-
sokości wydatków poniżej, jak i powyżej planu. Coroczna kwota wydat-
ków jednostek w ramach stabilizującej reguły wydatkowej ma charakter 
jedynie szacunku, który nie ma charakteru nieprzekraczalnego limitu.

Ponadto kwota wydatków jednostek określona stabilizującą regułą 
wydatkową stanowi dla lat 2015-2018 92% faktycznych wydatków sekto-
ra instytucji rządowych i samorządowych, co w pełni realizuje założenie 
przyjęte na etapie implementacji reguły wydatkowej.

Natomiast kwota wydatków przypisana do grupy II jednostek ma 
charakter nieprzekraczalnego limitu, zatem realizacja tych wydatków 
powyżej planu byłaby naruszeniem mechanizmu SRW. W analizowa-
nych latach nie zaobserwowano takiego przypadku. Stopień realizacji 
zaplanowanego limitu wydatków w latach 2015-2019 wahał się od 96% 
do 98,8%, przy średniej wartości wynoszącej 97,3%. Nie zanotowano 
zatem większych odchyleń kwoty wydatków zrealizowanych w ramach 
określonego limitu od kwoty go określającej. Zatem etap planowania li-
mitu wydatków dla jednostek nią objętych, jak i etap jego realizacji dla 
lat 2015-2019, należy uznać za prawidłowy.

Trzecią kwestią wymagającą analizy jest możliwość przenoszenia 
wydatkowania środków publicznych na zadania publiczne, które uprzed-
nio realizowały jednostki sektora objęte mechanizmem SRW do jednostek, 
które regułą objęte nie są. Analizie poddano plany finansowe państwo-
wych funduszy celowych, instytucji gospodarki budżetowej, agencji wy-
konawczych oraz państwowych osób prawnych za lata 2015-2019.

Ocena tego typu działań z punktu widzenia mechanizmu SRW wy-
maga rozróżnienia dwóch wymiarów tej zgodności:

– zgodność w ujęciu podmiotowym – polega na stwierdzeniu czy 
wydatki danej jednostki sektora są ujęte w mechanizmie SRW 
czy też są nią nieobjęte; ma ona wymiar formalny, a ustawa o fi-
nansach publicznych wyznacza wyraźne i jednoznaczne granice 
zbioru jednostek należących do mechanizmu reguły oraz zbioru 
jednostek nienależących do mechanizmu reguły;

– zgodność w ujęciu przedmiotowym - polega na stwierdzeniu czy 
dany rodzaj wydatków publicznych jest objęty mechanizmem 
SRW czy też nie. Przeprowadzenie oceny zgodności w ujęciu 
przedmiotowym ma wymiar materialny i nastręcza pewne 
trudności, gdyż ustawa o finansach publicznych nie definiuje 
w jasny, precyzyjny sposób zakresu przedmiotowego reguły, 
jak też nie definiują go przygotowane w momencie wdrażania 
reguły materiały objaśniające. Twórcy reguły przyjęli, niewyra-
żone jednak wprost założenie, iż jednostki sektora mają przypi-
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sany zakres działania i pozostaje on niezmienny, w tym sensie,  
że nie jest dopuszczalne przenoszenie realizacji określonych 
zadań publicznych pomiędzy jednostkami znajdującymi się  
w trzech różnych grupach – grupie jednostek, dla których jest 
wyznaczony nieprzekraczalny limit wydatków, grupie jedno-
stek, dla których określana jest kwota wydatków w ramach 
SRW i grupie jednostek leżących poza SRW. Przyjęcie odmien-
nego stanowiska prowadziłoby do rzeczywistego unicestwienia 
reguły wydatkowej, pomimo jej formalnej zgodności z ustawą 
o finansach publicznych, która nie zawiera zakazu przenoszenia 
zadań i wydatków publicznych pomiędzy wskazanymi grupami 
jednostek. Niewątpliwie materia przedmiotowa reguły wydatko-
wej wymaga doregulowania w ustawie o finansach publicznych 
i stanowi postulat de lege ferenda pod adresem ustawodawcy.

Dwukrotnie dokonano tymczasowego przeniesienia zadań finanso-
wych przez Fundusz Pracy do realizacji przez Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) bez przenoszenia dochodów tych fun-
duszy. W roku 2018 dodatkowe zadania FGŚP polegały na sfinansowaniu 
zasiłków i  świadczeń przedemerytalnych na łączną kwotę 1,5 mld zł.  
W roku 2019 dodatkowe zadania FGŚP polegały na sfinansowaniu me-
dycznych staży podyplomowych oraz refundacji wynagrodzeń młodo-
cianych pracowników na łączną kwotę 2,6 mld zł. Wartość powyższych 
działań jest znikoma w stosunku do kwoty wydatków określonych w ra-
mach SRW. 

Powyższe działania są formalnie zgodne (w ujęciu podmiotowym) 
z mechanizmem stabilizującej reguły wydatkowej. Fundusz Pracy nale-
ży do jednostek objętych zarówno szacowaniem kwoty wydatków w ra-
mach SRW, jak też limitowaniem wielkości rocznych wydatków, zaś 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy do jedno-
stek nieobjętych SRW. Przedstawione przenoszenia wydatków pomiędzy 
funduszami są niezgodne w ujęciu przedmiotowym, ponieważ prowadzą 
do zmiany w zakresie realizowanych przez dwa fundusze zadań i do 
wyjęcia spod limitowania wydatków w ramach reguły określonej kwoty 
środków, tworząc przestrzeń fiskalną dla innych wydatków publicznych.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku funkcjonuje nowy państwowy fun-
dusz celowy, powołany do życia ustawą z dnia 23 października 2018 
roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych16, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabez-
pieczenia społecznego. Celem powołanego funduszu jest finansowanie 

 16 Dz. U. poz. 2192.
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wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełno-
sprawnych, a źródłami finansowania wydatków są przede wszystkim 
wpływy z tytułu daniny solidarnościowej17 oraz z obowiązkowej skład-
ki na SFWON18. Z planu finansowego funduszu na rok 2019 wynika,  
iż koszty realizacji ustawowo określonych zadań wsparcia osób niepeł-
nosprawnych wyniosą 490,3 mln zł, zaś przychody funduszu pocho-
dzące w 2019 roku jedynie ze składki wyniosą 651,6 mln, co prowadzi  
do osiągnięcia dodatniego salda funduszu na koniec 2019 roku w wyso-
kości 161,3 mln zł. Przedstawiona na dzień powołania SFWON sytuacja 
tego nowego państwowego funduszu celowego upoważnia do stwierdze-
nia, iż jest zgodna z mechanizmem SRW w zakresie:

– podmiotowym, gdyż fundusz ten nie jest objęty ustawowo 
regułą, 

– przedmiotowym, gdyż nie nastąpiło przeniesienie zadań reali-
zowanych dotychczas przez inne jednostki objęte SRW, ponadto 
fundusz nie ma tendencji do generowania wysokich deficytów19, 
a zadania przypisane SFWON należą do tej samej grupy, co re-
alizowane przez PFRON i  polegają na pozafinansowym wspar-
ciu osób niepełnosprawnych oraz były już pierwotnie w ujęciu 
podmiotowym i przedmiotowym nie objęte regułą. 

W cele, pierwotnie określone i zgodne z mechanizmem SRW, wpi-
sują się zmiany zadań funduszu, który może wspierać działania w za-
kresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami20. Realizacja wskazanych zadań polega 

 17 Danina solidarnościowa jest nowym rodzajem daniny publicznej obowiązującej 
od 1 stycznia 2019, wnoszona jest ona przez podatników podatku dochodowego 
od osób fizycznych w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny, ale faktyczne 
wpływy pojawią się dopiero w  roku 2020 – rozdział 6a ustawy z  dnia 26 lipca  
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 18 Składka na SFWON jest nowym rodzajem daniny publicznej obowiązującej  
od 1 stycznia 2019, wnoszona jest przez pracodawców na zasadach wnoszenia 
składki na Fundusz Pracy. Wysokość składki na SFWON wynosi 0,15% podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe. Jednocześnie na rok 
2019 obniżono wysokość składki na Fundusz Pracy z 2,45 % do 2,3 % podstawy 
jej wymiaru.

 19 W uzasadnieniu do ustawy tworzącej fundusz oszacowano, iż fundusz będzie no-
tował stały roczny deficyt w wysokości 650 mln zł (w okresie 10 lat od wejścia 
w życie przepisów). Zob. Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych – Ocena skutków regulacji, druk sejmowy nr 2848 
z dnia 21 września 2018, s. 40.

 20 Dz. U. poz. 1696.
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na przekazaniu środków z SFWON do utworzonego na mocy ustawy 
przywołanej w zdaniu poprzednim Funduszu Dostępności w wysokości 
40 mln zł rocznie.

Kolejna zmiana dotycząca Solidarnościowego Funduszu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych została dokonana mocą ustawy z dnia 
31 lipca 2019 o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji21. Powyższa ustawa, obowiązująca od 1 paź-
dziernika 2019, wprowadza nowy rodzaj wydatku publicznego – świad-
czenie uzupełniające, które przysługuje osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł miesięcznie,  
po spełnieniu przez nie kryterium dochodowego. Zadania funduszu roz-
szerzono o finansowe wsparcie osób niepełnosprawnych, a w związku 
z tym wydatki związane ze świadczeniem uzupełniającym ma ponosić 
Fundusz Solidarnościowy22. Wydatki funduszu z tytułu wypłaty świad-
czenia mają wynieść: 600 mln zł w roku 2019, 2,7 mld zł w roku 2020 
i po 3,1 mld zł rocznie od roku 2021, przy założeniu braku dochodów 
publicznych, które miałyby je finansować, co pociąga za sobą powstanie 
deficytu w sektorze finansów publicznych23. Sposobem sfinansowania 
wydatków generowanych ustawą o świadczeniu uzupełniającym ma 
być w latach 2019-2020 nieoprocentowana pożyczka zaciągnięta przez 
SFWON w Funduszu Pracy na kwotę 4,0 mld zł, stanowiąca pełne po-
krycie kwoty wydatków z tytułu świadczenia, przy czym ustawodawca 
nie wskazuje sposobu, źródeł pokrycia, ani też warunków i terminów 
spłaty pożyczki24. Natomiast od 2021 roku źródłem pokrycia wydatków 
SFWON z tytułu wypłaty świadczenia uzupełniającego ma być dota-
cja celowa z budżetu państwa, której wysokość nie może przekraczać 
wielkości wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży 
detalicznej25. 

 21 Dz. U. poz. 1622.
 22 Za wypłatę i obsługę świadczenia uzupełniającego odpowiada ZUS i KRUS.
 23 Uzasadnienie do projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdol-

nych do samodzielnej egzystencji, druk sejmowy nr 3603 z dnia 10 lipca 2019 r.
 24 Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019 o świadczeniu uzupełniającym 

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznaje prawo do określe-
nia warunków i terminu spłaty pożyczki dysponentowi Funduszu Pracy, którym 
jest minister właściwy do spraw pracy. Nadal, ani w treści ustawy ani uzasadnie-
nia do niej, nie ma odniesienia się do źródeł dochodów i operacji finansowych, 
w oparciu o które pożyczka będzie spłacona. 

 25 Art. 24 pkt 2 lit. a i c ustawy z dnia 31 lipca 2019 o świadczeniu uzupełniającym 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, który wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2021.
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Oceniając skutki dla SFWON ustawy o świadczeniu uzupełniającym 
z punktu widzenia mechanizmu SRW trzeba stwierdzić, iż w sensie 
formalno-podmiotowym przyjęcie przedstawionego wyżej rozwiązania 
jest zgodne z regułą wydatkową. Natomiast oceniając te skutki w ujęciu 
przedmiotowym i w odniesieniu do celu wprowadzenia reguły trzeba 
dla okresu 2019-2020 stwierdzić, iż kreacja nowych wydatków SFWON 
w postaci wypłaty świadczenia uzupełniającego sfinansowana nieopro-
centowaną pożyczką z Funduszu Pracy jest niezgodna z mechanizmem 
i celem wdrożenia SRW. Świadczenie uzupełniające dla osób niepełno-
sprawnych jest częścią zadań publicznych w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego w ramach systemu pomocy społecznej26, które powinny 
być ujęte w ramach kwoty wydatków objętych regułą i mieścić się, po-
dobnie jak cała grupa wydatków na zadania z zakresu zabezpieczenia 
społecznego, w nieprzekraczalnym limicie wydatków, poprzez ich ujęcie 
w budżecie państwa w części 44. Zabezpieczenie społeczne. Pojawienie 
się nowego wydatku publicznego bez sfinansowania go dodatkowymi 
dochodami publicznymi skutkuje powstaniem głębszego deficytu. 

Przyjęte w ustawie o świadczeniu uzupełniającym rozwiązanie  
od roku 2021 polegające na przyznaniu SFWON dotacji celowej z budżetu 
państwa, o ile pokryje ona wartość wypłaconych wówczas świadczeń, bę-
dzie natomiast zgodne w ujęciu przedmiotowym z mechanizmem SRW. 

Kolejne zmiany dotyczące analizowanego Funduszu wprowadza 
ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościo-
wym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych 
innych ustaw27, która zawiera przede wszystkim przepisy dotyczące 
zmiany nazwy Funduszu na Fundusz Solidarnościowy oraz rozszerze-
nia jego zadań statutowych o wsparcie finansowe emerytów i rencistów. 
Działania związane z rozszerzeniem zadań statutowych Funduszu So-
lidarnościowego polegają na sfinansowaniu jednorazowego rocznego 
świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów wraz z kosztami 
obsługi jego wypłaty oraz renty socjalnej wraz z powiązanym z nią za-
siłkiem pogrzebowym oraz kosztów ich obsługi. Następuje tutaj zatem 
przeniesienie finansowania zadań z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) od roku 2019 oraz z bu-
dżetu państwa (renta socjalna wraz z zasiłkiem pogrzebowym) od roku 
2020 – do Funduszu Solidarnościowego (FS). Sposobem sfinansowania 

 26 Świadczenie uzupełniające wypłacane jest osobom znajdującym się w trudnej sy-
tuacji życiowej spowodowanej przez wysoki poziom niepełnosprawności i dodat-
kowo po spełnieniu kryterium dochodowego.

 27 Dz. U. nr 2473.
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dodatkowych zadań FS jest przyznanie dysponentowi FS prawa do za-
ciągania nieoprocentowanych pożyczek (w tym z  budżetu państwa), 
przede wszystkim w Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) oraz 
w Funduszu Pracy (FP). Ustawa automatycznie uruchamia wypłatę 
pożyczki w wysokości 9,0 mld zł z FRD, którego środki mają być uzu-
pełnione wpłatą z budżetu państwa. Ustawodawca nie wprowadza żad-
nych nowych źródeł finansowania funduszu, a uzasadnienie do ustawy 
nie zawiera oceny skutków regulacji. Powoduje to powstanie sytuacji 
ogromnego deficytu w FS.

Oceniając ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o So-
lidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw z punktu widzenia mechanizmu SRW trzeba 
stwierdzić, iż w sensie formalno-podmiotowym przyjęcie przedstawio-
nego wyżej rozwiązania jest zgodne z regułą wydatkową. Natomiast 
oceniając te skutki w ujęciu przedmiotowym i w odniesieniu do celu 
wprowadzenia reguły należy stwierdzić, iż przeniesienie do Funduszu 
Solidarnościowego, który nie jest objęty SRW, zadań dotychczas finan-
sowanych przez FUS i budżet państwa (objętych kwotą wydatków SRW 
i nieprzekraczalnym limitem wydatków) i sfinansowania ich poprzez 
nieoprocentowaną pożyczkę z państwowych funduszy celowych objętych 
regułą, jest niezgodne z mechanizmem i celem wdrożenia SRW. 


