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LUTY 2020 R. 



I. Rezerwa ogólna 

Zgodnie z postanowieniami art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą o finansach publicznych, w budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną, 

nie wyższą niż 0,2% wydatków budżetu. 

Rezerwa ogólna stanowi szczególny instrument finansowy umożliwiający Radzie 

Ministrów reagowanie m.in. w sytuacjach nagłych, których wystąpienia  

nie  można było przewidzieć, a wymagających niezwłocznego wsparcia 

finansowego.  

W projekcie budżetu państwa na rok 2020 przekazanym przez Radę Ministrów 

do Sejmu RP utworzono rezerwę ogólną w kwocie 250 000 tys. zł. 

W ustawie budżetowej na rok 2020 uchwalonej przez Sejm RP w dniu 14 lutego 

2020 r. rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę 7 935 tys. zł, tj. do kwoty 257 

935 tys. zł, co stanowi 0,06 % planowanych wydatków budżetu państwa. 

W budżecie na rok 2019 rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 

237 500 tys. zł. 

Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 lutego 2017 r. w sprawie 

dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500),  

do dokonywania zwiększeń wydatków odpowiednich części budżetowych  

ze środków rezerwy ogólnej w poszczególnych przypadkach, na wniosek 

właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, są upoważnieni: 

- Prezes Rady Ministrów do wysokości 10 000 tys. zł, 

- Minister Finansów do wysokości 2 000 tys. zł. 

Mając na uwadze zakres realizowanych ustawowych zadań i kompetencji 

wynikających z ustawy o finansach publicznych należy wskazać, 

że w przedmiotowym opisie rezerw pod pojęciem Ministra Finansów rozumie się, 

tak jak w art. 2 pkt 1 ww. ustawy odpowiednio ministra właściwego do spraw 

budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych. 

II. Rezerwy celowe 

Stosownie do postanowień wynikających z art. 140 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, w budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe: 

- na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej 

nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy 

budżetowej, 
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- na wydatki, których realizacja jest uwarunkowana zaciągnięciem kredytu 

w międzynarodowej instytucji finansowej lub pozyskaniem środków z innych 

źródeł, 

- na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

- gdy odrębne ustawy tak stanowią. 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podziału rezerw 

celowych dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami 

lub innymi dysponentami części budżetowych, z zastrzeżeniem, iż: 

- podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających 

ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach 

budżetowych dokonuje Rada Ministrów, 

- podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, dokonuje Minister 

Finansów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

z wyjątkiem programów o których mowa poniżej (tiret 3), 

- podziału rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

na Wspólną Politykę Rolną dokonuje Minister Finansów, na wniosek 

ministrów właściwych do spraw: rybołówstwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, 

a rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programu finansowanego 

z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym dokonuje Minister Finansów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Podział rezerw celowych utworzonych w budżecie państwa następuje 

na podstawie decyzji Ministra Finansów o przeniesieniu do odpowiednich części 

budżetowych – przy zastosowaniu właściwej klasyfikacji wydatków budżetowych 

– określonych środków rezerw celowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 przekazanym przez Radę Ministrów 

do Sejmu RP zaplanowano rezerwy celowe w łącznej kwocie 22 701 759 tys. zł, 

w 60 pozycjach od 4 do 61 oraz 64 i 67, tj. o 23 tytuły mniej niż w ustawie 

budżetowej na rok 2019, w której zostało zaplanowanych 83 tytułów rezerw 

celowych w pozycjach od 4 do 83 oraz 86, 88 i 91 w łącznej kwocie 

29 961 892 tys. zł. 
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W trakcie prac w Sejmie RP nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020 

dokonano następujących zmian w rezerwach celowych: 

 poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmieniła 

nazwę na „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 

mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla 

jednostek ochotniczych straży pożarnych”, 

 poz. 13 – Pomoc dla repatriantów – została zwiększona o 4 500 tys. zł, 

tj. do kwoty 51 120 tys. zł, 

 poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na 

realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 – zmieniła nazwę na „Środki na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom 

objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację 

programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji 

patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży” i została zwiększona o kwotę 

6 000 tys. zł, tj. do kwoty 802 139 tys. zł, 

 poz. 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 

została zmniejszona o 4 500 tys. zł, tj. do kwoty 50 500 tys. zł, 

 poz. 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym 

środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą 

finansów publicznych – została zmniejszona o 20 110 tys. zł, tj. do kwoty 

1 449 405 tys. zł, 

 poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, 

w tym nowe zadania – została zwiększona o 9 000 tys. zł, tj. do kwoty 

579 917 tys. zł, 

 poz. 61 – Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na 

dopłaty do czynszu – została zmniejszona o 7 500 tys. zł, tj. do kwoty 

292 500 tys. zł, 

 poz. 67 (obecnie poz. 68) – Środki na zadania w obszarze zdrowia – została 

zmniejszona o 5 000 tys. zł, tj. do kwoty 501 424 tys. zł, 

 utworzono nową rezerwę celową (poz. 62) – Środki na zwiększenie części 

oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej 

części w wysokości 50.000 tys. zł. 

Łączna kwota rezerw celowych ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 

wynosi 22 734 149 tys. zł. 
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Stosowana numeracja pozycji ma charakter ciągły, pozycje 1-3, 63-64 oraz 66-67 

stanowią nazwy części, działów i rozdziałów w Załączniku nr 2 do projektu ustawy 

budżetowej na rok 2020 – nie stanowią pozycji rezerw celowych.  

Szczegółowy podział rezerw celowych wraz z uzasadnieniem przedstawiono 

poniżej: 

- poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 

mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla 

jednostek ochotniczych straży pożarnych – 1 320 000 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do dysponentów, u których 

wystąpi zapotrzebowanie na przedmiotowe środki, w tym m.in. na pomoc dla 

podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich 

spowodowane wystąpieniem suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 

przymrozków wiosennych lub powodzi. 

W ramach rezerwy zaplanowano także środki na współfinansowanie krajowe 

zadań związanych z realizacją przez Wody Polskie ,,Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w wysokości 70 541 tys. zł. 

Zasadnicza część środków na realizację tych projektów (ekwiwalent złotowy 

środków kredytowych) została ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 

2020 w planie finansowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie.  

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 1 061 000 tys. zł; 

- poz. 5 – Środki na zadania w obszarze transportu lądowego – 

1 300 000  tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Infrastruktury.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Infrastruktury 

z przeznaczeniem na:  

 zasilenie państwowego funduszu celowego – Funduszu Dróg 

Samorządowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa – stosownie 

do  przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 

Samorządowych,  

 dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 
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stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Jest to nowa rezerwa celowa; 

- poz. 6 – Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na 

podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej – 1 800 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Środki w wysokości wynikającej z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej RP, tj. odpowiadającej 

35% zasądzonych i uzyskanych kosztów zastępstwa zostaną przeznaczone 

na wypłatę nagród pracownikom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, zgodnie z art. 46 ust. 1 ww. ustawy. 

W roku 2019 rezerwa została zaplanowana w kwocie 1 370 tys. zł; 

- poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 1 180 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planuje się, że środki rezerwy zostaną 

przekazane do wojewodów z przeznaczeniem na: 

 sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, 

 pokrycie kosztów gmin związanych z realizacją wyżej wymienionego 

zadania. 

Zasady wydatkowania środków rezerwy wynikają z ustawy z dnia 

10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz z wydanego na jej 

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej i jego wypłatę. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 1 180 000 tys. zł; 

- poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy 

bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych 
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z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii 

Europejskiej – 6 271 634 tys. zł; 

Rezerwa utworzona została przez Ministra Finansów w porozumieniu 

m.in. z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym 

do spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. 

Środki rezerwy będą uruchamiane na wniosek: ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego w ramach m.in. funduszy strukturalnych, Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach m.in. wspólnej polityki rolnej, Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

(PORiM) oraz innych dysponentów realizujących projekty z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

Środki rezerwy przeznaczone będą przede wszystkim na następujące wydatki 

(w tym na wynagrodzenia): 

a) współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 

europejskich w ramach: 

 Perspektywy Finansowej 2014-2020, w tym: 

 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, 

 Instrumentu „Łącząc Europę”, 

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020, 

b) finansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach pomocy 

technicznej w programach, 

c) finansowanie oraz współfinansowanie w ramach: 

 Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2014-2020  

oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) 2014-2020, 
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 projektów realizowanych z udziałem innych środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków 

europejskich, 

d) finansowanie rozliczeń z tytułu przedsięwzięć realizowanych w ramach 

programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, 

e) zadania związane ze wspólną polityką rolną. 

Ponadto w ramach ww. rezerwy zaplanowano środki w kwocie 

2 000 000 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie płatności polskiej składki 

do budżetu UE. Środki na zapłatę składki do UE uwzględniono w rezerwie 

celowej ze względu na występujące w ostatnich latach zmiany w wysokości 

polskiej składki członkowskiej, a także w celu możliwości optymalnego 

zarządzania skutkami uchwalanych w trakcie 2020 r. korekt budżetowych. 

W przypadku konieczności uzupełnienia polskiej składki w wyniku 

wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zakłada się jej sfinansowane z ww. rezerwy 

w ramach dostępnych środków. 

W roku 2019 rezerwa była zaplanowana w wysokości 7 445 174 tys. zł, w tym 

w kwocie 2 000 000 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie płatności polskiej 

składki do budżetu UE; 

- poz. 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 

22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, 

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tys. zł – 

12 739 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów. 

Środki zostaną przeznaczone m.in. na: 

 podwyższenie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach 

systemu powiadamiania ratunkowego, w tym Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego, 

 realizację zadań pn.: 

 „Przebudowa budynku dla potrzeb Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Krakowie przy ul. Szlak 73 A na dz. Nr 47/24 

obr. 118” (woj. małopolskie),  

 „Rozbudowa istniejącego budynku biurowego na potrzeby Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego” (woj. podlaskie). 
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W roku 2019 środki na ten cel były zaplanowane w kwocie 51 334 tys. zł; 

- poz. 10 – Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego 

pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – 

50 420 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na uzupełnienie wydatków związanych 

z realizacją programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" w związku z projektem Uchwały Rady 

Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską”. 

Jest to nowa rezerwa celowa; 

- poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych – 15 900 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów z przeznaczeniem 

na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznane przez Prezesa 

Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 i rok szkolny 2020/2021, 

a wypłacane w okresie styczeń – grudzień 2020 r. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 11 500 tys. zł; 

- poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie 

programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości 

chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach 

pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez 

Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań 

Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, 

wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – 

312 344 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz wojewodów (dla Inspekcji Weterynaryjnej) 

z przeznaczeniem na finansowanie: 
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 prowadzenia monitoringu zakażeń zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, 

 badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych 

w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie 

z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji 

niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów 

leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych 

w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. 

o paszach, 

 programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

 zadań wykonywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, 

 kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym wypłatę 

wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 432 344 tys. zł; 

- poz. 13 – Pomoc dla repatriantów – 51 120 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przeznaczone na finansowanie zadań 

określonych w ustawie z dnia 9  listopada 2000 r. o repatriacji, tj. m.in. 

z  przeznaczeniem dla: 

 Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji na wydatki związane z: 

powierzeniem podmiotom zewnętrznym prowadzenia ośrodka 

adaptacyjnego dla repatriantów, wypłatą pomocy mieszkaniowej dla 

repatriantów oraz przyznaniem świadczeń pieniężnych osobom 

umieszczonym w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów, 

 Ministra Edukacji Narodowej na organizację kursów językowych 

i adaptacyjnych dla repatriantów, 

 Ministra Spraw Zagranicznych na pokrycie kosztów kursów języka 

polskiego dla kandydatów do repatriacji oraz podróży do Rzeczypospolitej 

Polskiej dla osób, którym wydano wizę repatriacyjną, 

 wojewodów m.in. na: 
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 pomoc finansową związaną z remontem, adaptacją lub wyposażeniem 

lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 zasiłki wypłacane przez starostów na pokrycie kosztów przejazdu 

lub  przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej,  

pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów 

związanych z podjęciem nauki przez osobę małoletnią, 

 dotacje dla gmin, które zapewniły repatriantom przybyłym do Polski 

lokal mieszkalny z zasobów komunalnych, 

 zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

repatrianta oraz części kosztów pracodawcy związanych 

z zatrudnieniem repatrianta. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 58 000 tys. zł;  

- poz. 14 – Pomoc dla społeczności romskiej – 10 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie do wojewodów  

i zostaną przeznaczone na zwiększenie poziomu integracji społeczności 

Romów w Polsce poprzez poprawę ważnych aspektów życia społecznego, 

w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku 

pracy, systemu ubezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej, poprzez 

działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz 

poprawę sytuacji mieszkaniowej. 

Realizowane w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 

na lata 2014-2020 zadania, obejmują następujące dziedziny: edukacja, praca, 

mieszkalnictwo, zdrowie. 

Podstawą prawną Programu integracji jest art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia  

6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 10 000 tys. zł; 

- poz. 15 – Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 

35 980 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Infrastruktury 

oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do podmiotów wskazanych 

w ww. ustawie, w tym do wojewodów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. 

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące i dotacje związane z realizacją 

m.in. następujących zadań: 

 obsługa osobowa przyjmowania przez gminy wniosków o wydanie Karty 

Dużej Rodziny, 

 produkcja i personalizacja blankietów Kart Dużej Rodziny oraz 

dystrybucja kart, 

 utworzenie i obsługa systemu informatycznego do wirtualizacji Karty Dużej 

Rodziny na urządzeniach mobilnych oraz obsługa urządzeń mobilnych, 

 sfinansowanie ulgi dla rodziców z rodzin wielodzietnych w przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (w wysokości 

37% w pociągach osobowych, pośpiesznych i ekspresowych na podstawie 

biletów jednorazowych i w wysokości 49% w pociągach osobowych 

i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych), 

 sfinansowanie ulg dla rodziców z rodzin wielodzietnych w opłacie 

za wydanie paszportu. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 36 420 tys. zł; 

- poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 400 000 tys. zł;  

Rezerwa została utworzona z inicjatywy Ministra Finansów. 

Środki rezerwy zostaną przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych 

zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków 

sądowych i ugód zawartych przed sądem oraz innych wymagalnych wypłat.  

Ponadto, w ramach tej rezerwy zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem 

m.in. na: 

 coroczną opłatę dla Gminy Różan, z tytułu zlokalizowania na jej terenie 

Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych,  

 sfinansowanie, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach 

realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156 poz. 776), 

rekompensat wypłacanych osobom, które w 1981 r. wniosły przedpłaty 

na samochody osobowe marki Fiat 126p lub FSO 1500 i dotychczas 

samochodu nie odebrały. Zgodnie z ustawą, osoby te mają prawo do zwrotu 

wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania 

rekompensaty w wysokości określanej przez Ministra Finansów w drodze 
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obwieszczenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 483 000 tys. zł; 

- poz. 17 – Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze 

ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów – 

534 950 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Krajowego Biura 

Wyborczego oraz Ministra Spraw Zagranicznych z przeznaczeniem na: 

 wybory Prezydenta RP, 

 referendum ogólnokrajowe (z dwudniowym głosowaniem), 

 wybory samorządowe w toku kadencji – przedterminowe, uzupełniające, 

ponowne i referenda lokalne, 

 wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 639 330 tys. zł;  

- poz. 18 – Środki na realizację rządowego programu „Dobry start” – 

70 996 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów 

z przeznaczeniem na uzupełnienie zaplanowanych w częściach budżetowych, 

których dysponentami są wojewodowie, dotacji celowych dla gmin i powiatów 

na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, 

tj. na realizację wypłaty świadczenia dobry start w wysokości 300 zł 

z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją szkolną. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 490 280 tys. zł; 

- poz. 19 – Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania 

(w tym na skutki przechodzące z 2019 r.) – 5 488 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota rezerwy wynika 

z zapotrzebowania zgłoszonego przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 
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Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do właściwych dysponentów, 

po podziale dokonanym przez Radę Ministrów i mogą zostać przeznaczone na:  

 realizację nowych zadań,  

 zwiększenie zakresu realizowanych zadań lub powołanie nowych jednostek 

organizacyjnych w trakcie roku, 

 sfinansowanie skutków przechodzących zwiększeń wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi dokonanych na podstawie decyzji podjętych przez Radę 

Ministrów w II półroczu 2019 r., 

W rezerwie tej na wynagrodzenia zaplanowano 4 586 tys. zł, a na pochodne 

od wynagrodzeń – 902 tys. zł. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 3 053 tys. zł; 

- poz. 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania 

urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019 – 

7 048 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do dysponentów, u których 

wystąpi zapotrzebowanie na przedmiotowe środki, na sfinansowanie: 

– szkoleń centralnych – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, 

– świadczeń dla urzędników służby cywilnej przeniesionych do pracy w innej 

miejscowości, wypłacanych na podstawie przepisów rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r.  

w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej 

przeniesionemu do pracy w innej miejscowości, 

– dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla osób mianowanych 

na urzędnika służby cywilnej. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ww. ustawy o służbie 

cywilnej dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego 

jest częścią składową wynagrodzenia urzędnika służby cywilnej. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 6 134 tys. zł; 

- poz. 21 – Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych 

na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk 

państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 

i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 

oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób 
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zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników 

jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, 

w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 

50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 10 000 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło na podstawie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 

23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do dysponentów, u których 

wystąpi zapotrzebowanie na przedmiotowe środki i zostaną przeznaczone 

przede wszystkim na sfinansowanie wyżej wymienionych należności dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i pracowników 

samorządowych kolegiów odwoławczych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 4 000 tys. zł; 

- poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych, 

w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych 

dotyczących przejść granicznych – 35 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie do wojewodów. 

Propozycje podziału środków rezerwy celowej przygotowuje w porozumieniu 

z zainteresowanymi wojewodami Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. 

Środki zostaną przeznaczone na: 

 wydatki majątkowe – w  kwocie 31 147 tys. zł – m.in. na doposażenie 

przejść granicznych w sprzęt oraz dofinansowanie inwestycji 

w poszczególnych przejściach granicznych, 

 dofinansowanie bieżącego utrzymania przejść granicznych – w kwocie 

3 853 tys. zł.  

W roku 2019 rezerwa została zaplanowana w kwocie 55 883 tys. zł; 

- poz. 23 – Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu 

Rządowego - Etap V 2016-2020 – 10 664 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie do Wojewody 

Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań 
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w ramach programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program 

Rządowy – Etap V 2016-2020”, w tym przede wszystkim na realizację 

inwestycji związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów 

w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawą 

dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce 

pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych, jak również poprawą 

dostępności i zagospodarowaniem otoczenia obiektów byłych podobozów 

KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim. 

W roku 2019 rezerwa została zaplanowana w wysokości 7 831 tys. zł;  

- poz. 24 – Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej – 20 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Aktywów Państwowych. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów 

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie art. 5f ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 20 000 tys. zł;  

- poz. 25 – Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, 

na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie – 629 167 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie do wojewodów  

z przeznaczeniem m.in. na: 

 uzupełnienie zaplanowanych w częściach budżetowych, których 

dysponentami są wojewodowie, dotacji celowych na dofinansowanie 

bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wypłat zasiłków stałych zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 19 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, 

 uzupełnienie zaplanowanych w częściach budżetowych, których 

dysponentami są wojewodowie, dotacji celowych na finansowanie 

bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 
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gminy i powiaty z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 dotacje celowe dla gmin i powiatów na finansowanie bieżących zadań 

z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielanie pomocy 

cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi w formie interwencji 

kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku 

celowego, a także na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku 

z procesem integracji, 

 dotacje celowe dla gmin na finansowanie bieżących zadań z zakresu 

administracji rządowej z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej 

na wypłacenie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 

osobą wskazaną przez sąd opiekuńczy,  przyznanego przez sąd opiekuńczy, 

o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wraz z kosztami 

obsługi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 dotacje celowe dla gmin na organizowanie i świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

ich zamieszkania, 

 uzupełnienie zaplanowanych w częściach budżetowych, których 

dysponentami są wojewodowie, dotacji celowych na finansowanie zadań 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty, tj. na 

tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie oraz na realizację programów korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 dofinansowanie zadań własnych samorządów województw 

tj. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. 

Rezerwa na realizację ustawy o pomocy społecznej była zaplanowana w roku 

2019 w kwocie 943 478 tys. zł, natomiast na realizację ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2019 była zaplanowana 

rezerwa celowa poz. 28 w kwocie 2 071 tys. zł; 

- poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna 

tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, 
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a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej 

i obywatelskiej dzieci i młodzieży – 802 139 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Edukacji 

Narodowej, ministrów prowadzących szkoły i  placówki oświatowe  

oraz do wojewodów z przeznaczeniem na: 

 dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów 

najuboższych za okres styczeń - czerwiec 2020 r. oraz za okres wrzesień - 

grudzień 2020 r.; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia 

w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych 

dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

 realizację Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie 

zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie 

wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom 

w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 

2019-2021, który umożliwia wypłatę jednorazowych świadczeń 

pieniężnych dla dzieci i uczniów, organizację wyjazdów terapeutyczno-

edukacyjnych dla uczniów lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-

edukacyjnych dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły 

straty wskutek wystąpienia żywiołu; 

 zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; 

 kontynuację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych „Aktywna tablica”; 

 realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 

przewidującego wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących 

szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, 

w tym zakup nowości wydawniczych, 
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 realizację programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej 

i obywatelskiej dzieci i młodzieży. 

W roku 2019 rezerwa była zaplanowana w kwocie 751 000 tys. zł; 

- poz. 27 – Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 200 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów na podstawie 

wniosków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na uzupełnienie 

zaplanowanych w częściach budżetowych, których dysponentami 

są wojewodowie, dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań 

własnych gmin z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom gorącego posiłku 

przygotowanego w stołówce szkolnej oraz na dożywianie osób dorosłych, 

w tym osób niewychodzących z domu, które ze względu na swój wiek lub 

niepełnosprawność nie są w stanie przygotować sobie gorącego posiłku. 

Ponadto planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów na 

podstawie wniosków Ministra Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na 

wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie 

warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie 

pobytu w szkole tj. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek 

oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych 

do spożywania posiłków. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 200 000 tys. zł;  

-  poz. 28 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie 

Polaka – 50 500 tys. zł;  

 Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów  

na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  

o Karcie Polaka, tj. m.in. na finansowanie świadczeń pieniężnych 

dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 62 w kwocie 

55 000 tys. zł; 

- poz. 29 – Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy 

administracji rządowej – 107 672 tys. zł;  
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Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do ministrów prowadzących 

szkoły i placówki oświatowe. 

Środki rezerwy zostaną przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz skutki przechodzące 

podwyżek z lat ubiegłych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 80 w kwocie 

49 954 tys. zł; 

- poz. 30 – Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych 

wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1989 – 104 000 tys. zł;  

 Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wojewodów. 

Środki zostaną przeznaczone na realizację: 

 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która określa 

m.in.: 

 zadania związane z potwierdzaniem statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, 

 przyznanie i wypłatę świadczenia pieniężnego dla działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, 

 przyznanie i wypłatę pomocy pieniężnej dla działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych, 

 wydawanie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, 

 obsługę wojewódzkich rad konsultacyjnych, 

 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar 

zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989, która określa 

m.in.: wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 

50 tys. zł dla każdego członka rodziny, któremu przysługuje 

zadośćuczynienie krzywd doznanych w związku ze śmiercią bliskiej osoby, 

która na skutek działań wojska, milicji i innych organów aparatu 
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bezpieczeństwa poniosła śmierć w związku z wystąpieniami 

wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, 

niepodległości i respektowania praw człowieka i obywatela w czerwcu 

1956 r. w Poznaniu, w październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 

1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie), w czerwcu 

1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego trwającego od dnia 

13 grudnia 1981 r. do dnia 22 lipca 1983 r. oraz w trakcie tłumienia 

manifestacji lub strajków w latach 1983-1989. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 63 w kwocie 

79 500 tys. zł; 

- poz. 31 – Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2020 r. – 

100 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Zagranicznych.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie do Ministra Spraw 

Zagranicznych, a także m.in. do: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Ministra 

Edukacji Narodowej oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 

Ministra Finansów.  

Środki rezerwy planuje się przeznaczyć na finansowanie polskiego wkładu 

w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. Zgodnie z Wieloletnim 

programem współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, polska współpraca 

rozwojowa realizowana będzie w wybranych państwach priorytetowych. 

Istotnym elementem współpracy rozwojowej w 2020 r. będzie pomoc 

humanitarna w krajach Bliskiego Wschodu. Pomoc zostanie skierowana przede 

wszystkim do uchodźców syryjskich, ludności wewnętrznie przesiedlonej oraz 

najuboższych społeczności lokalnych przyjmujących uchodźców na terytorium 

Libanu, Jordanii i irackiego Kurdystanu. Działania pomocowe będą 

realizowane zarówno kanałem dwustronnym jak i za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych agend międzynarodowych, dzięki którym pomoc docierać 

będzie także na terytorium Syrii. 

Równocześnie w 2020 r. realizowane będą działania o charakterze 

rozwojowym w krajach priorytetowych polskiej pomocy. Realizowane 

we współpracy z partnerami (m.in. z organizacjami pozarządowymi, polskimi 

placówkami dyplomatycznymi, wolontariuszami, Fundacją Solidarności 

Międzynarodowej) przedsięwzięcia będą miały na celu: wspieranie dobrego 

rządzenia, demokracji i praw człowieka, rozwój kapitału ludzkiego, 

przedsiębiorczości, rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ochronę środowiska 
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naturalnego. Kontynuowane będzie finansowanie inicjatyw flagowych polskiej 

współpracy rozwojowej m.in. programów stypendialnych im. Ignacego 

Łukasiewicza i Stefana Banacha czy Akademii Administracji Publicznej 

Partnerstwa Wschodniego. Wspierane będą działania edukacji globalnej. Część 

rezerwy będzie przeznaczona także na  składki i wpłaty w ramach organizacji 

międzynarodowych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 145 000 tys. zł; 

-  poz. 32 – Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem 

z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 

przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, 

od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - 

rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku 

od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części 

rekompensującej subwencji ogólnej – 20 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów w związku 

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez wojewodów. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do gmin za pośrednictwem 

wojewodów na zwrot gminom utraconych dochodów w związku 

ze zwolnieniem z podatków: 

 od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, 

 rolnego, od nieruchomości i leśnego przedsiębiorców o statusie centrum 

badawczo-rozwojowego. 

Część środków rezerwy zostanie przeznaczona dla gmin na wyrównanie, 

w formie części rekompensującej subwencji ogólnej, ubytku dochodów, 

wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli 

i budynków, zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie 

zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 11 000 tys. zł; 

- poz. 33 – Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem” ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem art. 10 tej ustawy – 

117 289 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

m.in. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra 

Zdrowia. 
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Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie dla Ministra 

Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz wojewodów z przeznaczeniem głównie na: 

 wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, w tym rozwój sieci domów dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, w tym utworzenie 

ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, 

 usługi wspierające i rehabilitacyjne, w tym rozwój sieci Środowiskowych 

Domów Samopomocy, w tym  rozwój bazy całodobowej w jednostkach już 

funkcjonujących i rozszerzenie typów ŚDS – sprzężone 

niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu, 

 wsparcie mieszkaniowe – tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań 

wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, 

 koordynację, poradnictwo i informację. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 198 664 tys. zł; 

- poz. 34 – Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej 

i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 483 298 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz do wojewodów.  

Środki zostaną przeznaczone głównie na uzupełnienie zaplanowanych  

w częściach budżetowych, których dysponentami są wojewodowie, wydatków 

bieżących oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, 

z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań o których mowa: 

 w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym 

na utrzymanie i rozwój przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

systemu informatycznego do obsługi koordynacji systemów zabezpieczania 

społecznego m.in. w obszarze świadczeń rodzinnych, 

 w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, 
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 w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów, 

 w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”, tj. na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł, 

oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej 

ze środków publicznych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 1 055 153 tys. zł;  

- poz. 35 – Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń 

emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające – 703 900 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów. 

Środki rezerwy zostaną przeznaczone w szczególności na: 

 wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego dla osób, które 

wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się 

potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej 

co najmniej kwocie najniższej emerytury, 

 uzupełnienie wydatków zaplanowanych w budżetach poszczególnych 

dysponentów na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do dysponentów, z których 

części realizowane są świadczenia emerytalno-rentowe oraz świadczenia 

uzupełniające, tj. głównie na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 79 w kwocie 

1 079 347 tys. zł; 

- poz. 36 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 

w latach 2017-2020 – 401 360 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz do wojewodów na realizację następujących 

przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa: 

 wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 
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w wysokości 47 350 tys. zł,  

 zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 

w wysokości 11 152 tys. zł, 

 inwestycje budowlane (budowa nowych, przebudowa i modernizacja 

użytkowanych obiektów) w wysokości 342 858 tys. zł. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 69 w kwocie 

1 411 418 tys. zł; 

- poz. 37 – Środki na realizację rządowego Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (6.000 tys. zł) oraz na realizację 

przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej 

(1.500 tys. zł) – 7 500 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Środki tej rezerwy w kwocie 6 000 tys. zł zostaną przekazane wojewodom 

z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań mieszczących się 

w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej (…) dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych. W ramach projektów realizowanych w celach szczegółowych 

Programu przewidziane jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych. 

Środki w kwocie 1 500 tys. zł zostaną przekazane do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz innych dysponentów i przeznaczone na 

realizację Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej 

na lata 2015-2020, przyjętego uchwałą Nr 181 Rady Ministrów z dnia 

6 października 2015 r. (M.P. poz. 1069), tj. m.in. na organizację szkoleń 

umożliwiających międzyinstytucjonalną wymianę doświadczeń w zakresie 

przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i odzyskiwania 

mienia pochodzącego z przestępstw. 

Rezerwy na ww. cele były zaplanowane w roku 2019 w łącznej kwocie 

8 300 tys. zł, w tym odpowiednio kwota 6 000 tys. zł w poz. 82 oraz kwota 2 300 

tys. zł w poz. 74; 

- poz. 38 – Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej 

oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej – 96 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, do wojewodów na dotacje dla powiatów oraz na wydatki 

dla wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

głównie na: 

 uzupełnienie wydatków bieżących zaplanowanych w częściach 

budżetowych, których dysponentami są wojewodowie, na działalność 

wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym 

na badania specjalistyczne osób ubiegających się o wydanie orzeczenia 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

 uzupełnienie dotacji zaplanowanych w częściach budżetowych, których 

dysponentami są wojewodowie, na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie 

działalności tych zespołów, 

 realizację karty parkingowej, 

 realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 47 820 tys. zł; 

- poz. 39 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 60 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Szefa Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów głównie na dotacje dla beneficjentów programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich, których oferty zostaną wybrane do realizacji 

w drodze konkursu. 

Środki zostaną przeznaczone na: 

 dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, które złożą wnioski o dofinansowanie zadań 

w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

 sfinansowanie przewidzianej w ww. programie pomocy technicznej. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 60 000 tys. zł; 

- poz. 40 – Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" 

na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów – 

2 000 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
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Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów 

i przeznaczone na określone przez Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów 

Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej projekty zgłoszone przez 

wojewodów, realizowane w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 76 w kwocie 

1 000 tys. zł; 

- poz. 41 – Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 

33 150 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów, 

na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym głównie 

na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

powiaty z przeznaczeniem m.in. na: 

 porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, 

 wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji 

ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane 

pod drogi publiczne, 

 utrzymanie i remont przejmowanych do zasobu Skarbu Państwa 

nieruchomości w trakcie 2020 r. 

Ponadto środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów i Ministra 

Finansów z przeznaczeniem na wykonanie geodezyjnych operatów 

synchronizacyjnych niezbędnych dla ustalenia aktualnego stanu nieruchomości 

objętych międzynarodowymi układami odszkodowawczymi (tzw. układami 

indeminizacyjnymi). 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 27 000 tys. zł; 

- poz. 42 – Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych – 2 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do samorządowych kolegiów 

odwoławczych z przeznaczeniem m.in. na: 

 zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne 

i internetowe, aktualizację programów komputerowych, zakup sprzętu 

komputerowego, 

 wynagrodzenia bezosobowe pozaetatowych członków kolegium 

uczestniczących w składach orzekających, 
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– szkolenia pracowników, podróże służbowe. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 1 550 tys. zł; 

- poz. 43 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz  – 15 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy 

z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534, 

z późn. zm.), w szczególności na realizację przez instytuty Sieci projektów 

badawczych. 

Jest to nowa rezerwa celowa; 

- poz. 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, 

w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane 

z poprawą finansów publicznych – 1 449 405 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów oraz 

w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym m.in. przez Ministra Klimatu, 

Ministra Rozwoju, Ministra Infrastruktury, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do różnych dysponentów 

części budżetowych, z przeznaczeniem na kontynuację zadań realizowanych 

w poprzednich latach oraz zadań wynikających z wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych, w tym m.in. na: 

 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne, 

 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, w tym prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

(bazy danych o odpadach), 

 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 

 zadanie pn. „Rozbudowa Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

im. Andrzeja Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23 

w Warszawie”, 

 budowę nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej 

Niemiec w Berlinie oraz na inwestycje na potrzeby placówki 

zagranicznej w Mińsku, 
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 wydatki inwestycyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dotację 

dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 

 wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne w Inspekcji 

Weterynaryjnej, będące skutkiem wejścia w życie ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 

sprzedaży żywności przez rolników, 

 zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach 

Nadzoru Budowlanego, 

 zwiększenie zatrudnienia w urzędach obsługujących organy 

administracji publicznej prowadzących postępowania w sprawie 

legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, 

 koszty administracyjne związane z wejściem w życie ustawy z dnia 

22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych, 

 uzupełnienie wydatków na nadzorowane przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki programy wieloletnie: 

o „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki polskiej na lata 2011-2023”, 

o "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 

2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 

w latach 2019-2021", 

 realizację zadań ratownictwa górskiego. 

Ponadto planuje się, że środki zostaną przeznaczone na realizację zadań 

związanych z odbudową dochodów budżetu państwa oraz zadań związanych 

z poprawą finansów publicznych, w tym m.in. na: 

 realizację programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej 

Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”, 

 zadania wynikające w szczególności z realizacji ustawy o zmianie 

ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, 

 wdrożenie Wiążącej Informacji Stawkowej, 

 budowę platformy postępowań elektronicznych dotyczących gier 

hazardowych (e-koncesje) oraz prowadzenie Rejestru domen służących 

do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, 

 obsługę Centralnej Bazy Rachunków oraz Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych, 

 wdrożenie systemu kas wirtualnych, 

 dostosowanie systemów informatycznych m.in. do zmian w przepisach, 
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 budowę stacjonarnych skanerów Braniewo-Mamonowo, 

Siemianówka-Świsłocz oraz zakup urządzenia RTG dla Oddziału 

Celnego w Korczowej, 

 sfinansowanie realizacji projektu „Scentralizowana Baza PoltaxPlus”. 

W roku 2019 rezerwa została zaplanowana w wysokości 865 107 tys. zł; 

- poz. 45 – Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – 161 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów 

(m.in. w związku z zapotrzebowaniem wynikającym z zapewnień 

finansowania, o których mowa w art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, udzielonych przez Ministra Finansów) oraz w związku 

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane przede wszystkim 

do wojewodów z przeznaczeniem głównie na: 

 wsparcie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,  

w tym głównie działań z zakresu polityki rozwoju, o których mowa 

w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, nieujętych w regionalnym programie operacyjnym lub programie 

służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, 

opracowanym przez zarząd województwa, jeżeli działania te trwale 

przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, 

lub pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach 

regionalnego programu operacyjnego lub programu służącego realizacji 

umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez 

zarząd województwa, w tym na realizację programów wieloletnich pod 

nazwą: 

 „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Drogowej - Mosty dla Regionów”, 

 „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na 

lata 2019–2024”, 

 finansowanie zadań jednostek sektora finansów publicznych, 

realizowanych na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. Zgodnie z tym przepisem jednostki mogą otrzymywać 

dotacje celowe z budżetu państwa na przedsięwzięcia priorytetowe, 

o których mowa w art. 14p ust. 1 pkt 3 ustawy, wydatki wynikające 
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lub związane z realizacją programów operacyjnych oraz programów 

służących realizacji umowy partnerstwa. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 140 000 tys. zł; 

- poz. 46 – Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów 

tytoniowych – 12 100 tys. zł;  

Rezerwa została utworzona z inicjatywy Ministra Finansów. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów.  

Rezerwa stanowi ekwiwalent złotowy środków uzyskiwanych tytułem umów 

z koncernami tytoniowymi:  

 Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i uczestniczącymi 

państwami członkowskimi a Japan Tobacco International S.A.  

oraz Japan Tobacco International Holding BV, 

 Umowy o współpracy między British-American Tobacco Holdings 

Limited, Unią Europejską oraz uczestniczącymi państwami 

członkowskimi,  

 Umowy o współpracy między Imperial Tobacco Limited, Unią Europejską 

oraz uczestniczącymi państwami członkowskimi. 

W związku z realizacją wyżej wymienionych umów zawieranych przez 

Komisję Europejską przekazywane są Polsce środki finansowe, które stosownie 

do postanowień tych umów winny być przeznaczane na działania związane ze 

zwalczaniem przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych. Środki z 

niniejszej rezerwy celowej będą przeznaczone na dofinansowanie zadań służb 

zwalczających przemyt papierosów i zajmujących się eliminacją nielegalnych 

produktów tytoniowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa).  

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 15 310 tys. zł; 

- poz. 47 – Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 

z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności 

oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych 

z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, 

których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób – 

178 182 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów. 
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Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów i zostaną 

przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla organów gmin na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 

28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

o dowodach osobistych, w szczególności związanych z odmiejscowieniem 

niektórych czynności, po dokonaniu rozliczenia ujętych w budżetach części 

środków przez poszczególnych wojewodów oraz na uzupełnienie dotacji dla 

jednostek samorządu terytorialnego na realizację innych zadań zleconych, 

których koszt kalkulowany jest w ujednolicony sposób, w tym dotyczących 

gospodarowania nieruchomościami. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 165 384 tys. zł; 

- poz. 48 – Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw 

strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 

państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego 

oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej – 5 944 tys. zł;  

Rezerwa celowa została zaplanowana w związku z art. 12 ustawy 

z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych i zapotrzebowaniem 

zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw energii. Planuje się, że środki 

rezerwy zostaną przeznaczone dla Agencji Rezerw Materiałowych na 

finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i 

zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji 

kryzysowej – na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im 

przeciwdziałać. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 5 944 tys. zł; 

- 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 – 

1 010 742 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

m.in. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Wojewodów, Prezesa Urzędu Patentowego RP, Ministra Inwestycji i Rozwoju 

(obecnie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz z inicjatywy Ministra 

Finansów.  

 Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane m.in. do: Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
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Wyższego oraz innych ministrów nadzorujących uczelnie, Prezesa Urzędu 

Patentowego RP, Ministra Finansów, Wojewodów oraz do innych 

dysponentów stosownie do potrzeb. 

Środki zostaną przeznaczone m.in. na:  

 utrzymanie rezultatów (w tym zakupy inwestycyjne) projektów: Centrum 

Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), Budowa 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) Faza II, 

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-

GESUT) –  realizowanych w ramach POPC, 

 utrzymanie rezultatów projektu systemowego „Wsparcie efektywnego 

wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”, 

finansowanego w ramach POIG, 

 zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 

 zwiększenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach podległych 

i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 utrzymanie trwałości projektu POKL (zadanie 1.16 „Koordynacja na rzecz 

aktywnej integracji”- Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS) oraz 

1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej”, zadanie 5 „Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej 

i administracji w zakresie narzędzi informatycznych”). 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 363 559 tys. zł; 

- poz. 50 – Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności 

bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem 

wód i urządzeń wodnych – 40 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną rozdysponowane do wojewodów, 

z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej 

w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń 

wodnych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 40 000 tys. zł; 

- poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w 2019 r. – 142 000 tys. zł;  
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Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz zapotrzebowaniem 

zgłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów. 

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 7 ww. ustawy środki zostaną przeznaczone 

na dokonanie zwrotu gminom, w formie dotacji celowych, części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.  

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami 

własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne 

ze strategią rozwoju gminy. Częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków 

poniesionych w ramach funduszu będzie dokonany w trybie wynikającym 

z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 138 500 tys. zł; 

- poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 

1 489 000 tys. zł;  

Rezerwa została zaplanowana na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie 

z powyższym przepisem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka 

samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która 

może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących 

związanych z realizacją tych zadań. 

Środki rezerwy zostały przewidziane na realizację zadania mającego na celu 

zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej przy równoczesnym 

zagwarantowaniu obniżenia obciążeń finansowych ponoszonych przez 

rodziców z tytułu uczestnictwa ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym. 

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dotacje 

dla gmin są udzielane przez wojewodów, natomiast podziału środków budżetu 

państwa przeznaczonych na dotacje dla poszczególnych gmin dokonuje 

Minister Edukacji Narodowej. 
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Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 1 415 000 tys. zł; 

- poz. 53 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu 

dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) – 14 270 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów oraz do 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Środki zostaną przeznaczone głównie na dofinansowanie bieżących zadań 

własnych gmin i powiatów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na uzupełnienie 

zaplanowanych w częściach budżetowych, których dysponentami 

są wojewodowie, dotacji celowych dla samorządów województw oraz powiatów 

na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i 

prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz na pobyt w pieczy zastępczej 

małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, a także osób 

umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego 

organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, o których mowa w ww. ustawie. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 91 270 tys. zł; 

- poz. 54 – Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości 

pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie 

gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości 

pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym 

– 10 060 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów 

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za: 

 nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje 

towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu, na podstawie ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, 

 nieruchomości pozyskane pod realizację strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym, na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. 
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Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 78 w kwocie 

16 960 tys. zł; 

- poz. 55 – Środki na realizację programu wieloletniego „Senior+” – 

80 000 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Środki rezerwy zostaną przekazane do wojewodów oraz do Ministra Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane głównie na dotacje 

dla jednostek samorządu terytorialnego, których oferty, w drodze konkursu, 

zostaną wybrane do realizacji zadań programu i zostaną przeznaczone na: 

 dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju 

na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”, 

– sfinansowanie przewidzianych w programie środków technicznych 

dla Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewodów. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 80 000 tys. zł; 

- poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, 

w tym nowe zadania – 579 917 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło z inicjatywy Ministra Finansów oraz 

w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym m.in. przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.  

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do dysponentów, u których 

wystąpi zapotrzebowanie na przedmiotowe środki, w związku ze zmianami 

systemowymi i organizacyjnymi.  

Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie lub dofinansowanie: 

 zadań Urzędu Regulacji Energetyki wynikających z ustawy o systemie 

rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, 

 wydatków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów związanych ze 

wzmocnieniem systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu 

kotłami na paliwo stałe (w związku ze zmianą ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw), 

 zadań realizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

zatorów płatniczych, 
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 zadań związanych z wydawaniem opinii o celowości inwestycji w sektorze 

zdrowia (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia), 

 skutków rozporządzenia w sprawie zniesienia gminy Ostrowice, 

 skutków wynikających z wejścia w życie ustawy o Państwowej Komisji 

do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajowości, wobec małoletniego poniżej lat 15, 

 przygotowania i koordynacji polskiego przewodnictwa w Grupie 

Wyszehradzkiej 2020-2021 i jubileusz 30-lecia współpracy 

wyszehradzkiej. 

Rezerwa obejmująca cele określone nazwą była zaplanowana w roku 2019 

w poz. 73 w kwocie 1 492 731 tys. zł; 

- poz. 57 – Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji 

Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) – 20 000 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rozwoju.  

Środki zostaną przeznaczone na ewentualne uzupełnienie wydatków, które 

strona polska miałaby ponieść w 2020 r. z tytułu członkostwa 

w ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej). 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 67 w kwocie 

20 000 tys. zł; 

- poz. 58 – Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 – 299 209 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz do wojewodów.  

Środki zostaną przeznaczone m.in. na:  

 dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych z zakresu 

organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dla podmiotów 

realizujących zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, 

 rozwój i utrzymanie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

systemu informatycznego do obsługi podmiotów prywatnych. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 249 439 tys. zł; 
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- poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej – 259 482 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem i w wysokości 

określonej przez Ministra Klimatu. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane państwowym jednostkom 

budżetowym (w tym urzędom obsługującym ministrów i wojewodów) 

z przeznaczeniem  na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, 

m.in. zgodnie z art. 410c ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska. Stosownie do tego przepisu w budżecie państwa tworzy 

się rezerwę celową w wysokości odpowiadającej kwocie środków 

przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym przez Narodowy 

Fundusz i wojewódzkie fundusze na dochody budżetu państwa. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w kwocie 308 325 tys. zł; 

- poz. 60 – Środki na modernizację Służby Więziennej – 114 670 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Sprawiedliwości. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane do Ministra Sprawiedliwości 

z przeznaczeniem na realizację Programu modernizacji Służby Więziennej 

w latach 2017-2020, obejmującego m.in. wydatki na: 

- zakup uzbrojenia, 

- zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego, 

- zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno-ochronnego 

oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego, 

- termomodernizację obiektów budowlanych, 

- zapewnienie bezpieczeństwa energoelektrycznego jednostek penitencjarnych, 

- poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej, 

- zakup i wymianę taboru samochodowego, 

- modernizację systemów informatycznych i systemów łączności, 

- modernizację podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, 

- zmianę systemu zatrudniania personelu medycznego. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 64 w kwocie 

219 418 tys. zł; 
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- poz. 61 – Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie 

wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz 

na dopłaty do czynszu – 292 500 tys. zł;  

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Rozwoju. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przeznaczone na realizację zadań, 

o których mowa w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy 

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania.  

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 65 w kwocie 

520 000 tys. zł. 

-  poz. 62 – Środki na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części w wysokości 

50.000 tys. zł – 50 000 tys. zł; 

 Środki rezerwy zwiększą planowaną w ustawie budżetowej na 2020 r. w cz. 82 

kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego (49 835 775 tys. zł) i zostaną bezpośrednio przeznaczone na 

zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 

utworzonej na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki rezerwy tej części 

subwencji przeznaczone są na zadania, które nie są uwzględniane w podziale 

części oświatowej subwencji ogólnej dokonywanym na podstawie algorytmu 

określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej na dany rok 

budżetowy, m.in. na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych w trakcie roku 

w odniesieniu do danych przyjętych do podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej na dany rok budżetowy.  

 Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do 

spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Rezerwa została utworzona na etapie prac sejmowych. 

Pozycje 63 i 64 stanowią oznaczenie działu i rozdziału – nie stanowią kolejnych 

pozycji rezerw celowych. 
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- poz. 65 – Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 

25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, 

informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne 

funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 

w latach 2017-2020 – 433 186 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Planuje się, że środki zostaną przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz wojewodów na sfinansowanie wydatków związanych 

z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych 

i administracji, w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki 

specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego 

funkcjonariuszy. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 88 w kwocie 

453 184 tys. zł. 

Pozycje 66 i 67 stanowią oznaczenie działu i rozdziału – nie stanowią kolejnych 

pozycji rezerw celowych.  

- poz. 68 – Środki na zadania w obszarze zdrowia – 501 424 tys. zł; 

Zaplanowanie rezerwy nastąpiło w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez Ministra Zdrowia. 

Planuje się, że środki rezerwy zostaną przekazane przede wszystkim 

do Ministra Zdrowia i do wojewodów. 

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

związanych z ochroną zdrowia, w tym objętych zapewnieniami finansowania 

oraz innych zadań, w tym m.in. uzupełnienie środków na: 

 podwyżki wynagrodzeń w związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez wojewodów. 

Rezerwa na ten cel była zaplanowana w roku 2019 w poz. 91 w kwocie 

297 697 tys. zł. 


