Projekt

USTAWA
z dnia ......................2010 r.
o zmianie ustawy o finansach publicznych

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z
2010 r. Nr 28, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 50:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty aktów prawnych, których
skutkiem finansowym moŜe być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie
dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości
wynikających z obowiązujących przepisów, zawierają w treści uzasadnienia:
a)

określenie wysokości tych skutków,

b)

wskazanie źródeł ich sfinansowania,

c)

opis celów nowych zadań i mierników określających stopień
realizacji celów.”,

b)

dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw, których skutkiem
finansowym moŜe być zwiększenie wydatków jednostek sektora finansów
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów, określają w treści projektu ustawy, maksymalny limit tych
wydatków, wyraŜony kwotowo, na okres 10 lat obowiązywania ustawy,
oddzielnie dla kaŜdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego
wejścia w Ŝycie ustawy, w podziale na:
a)

budŜet państwa,
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1b.

b)

jednostki samorządu terytorialnego,

c)

pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, trzy lata przed upływem okresu,
o którym mowa w ust. 1a, projekt zmiany ustawy określającej maksymalny
limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych, wyraŜony
kwotowo, na kolejnych 10 lat obowiązywania ustawy. Przepisy ust. 1 i 1a
stosuje się odpowiednio.”;

c)

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4.

Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1a, zawiera mechanizmy korygujące,
mające

zastosowanie

w

przypadku

przekroczenia

lub

zagroŜenia

przekroczenia przyjętego na dany rok budŜetowy poziomu skutków
finansowych, polegające na:
1)

limitowaniu liczby udzielanych świadczeń, z wyłączeniem emerytur i
rent oraz innych świadczeń zabezpieczenia społecznego, w zaleŜności
od środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budŜetowej, lub

2)

uzaleŜnieniu wypłat od kryterium dochodowego lub majątkowego, albo
zmianie kryterium dochodowego lub majątkowego uprawniającego do
nabycia świadczeń finansowanych ze środków publicznych, lub

3)

zmianie kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz
obywateli, o których mowa w ustawach szczególnych.

5.

W projekcie ustawy, o której mowa w ust. 4, określa się właściwy organ,
który monitoruje wykorzystanie limitu wydatków na wykonywanie zadania
publicznego przez jednostki sektora finansów publicznych oraz odpowiada
za terminowe wdroŜenie mechanizmów korygujących.”;

2)

po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:
„Art. 50a. Wejście w Ŝycie przepisu wykonawczego nie moŜe skutkować zmianą limitu
wydatków jednostek sektora finansów publicznych określonego w ustawie, na
podstawie której wydawany jest przepis.”;

3)

art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. Przepisów art. 50, 50a, 86, 87, 111a, 111b oraz art. 133a nie stosuje się w
przypadku wprowadzenia:
1) stanu wojennego;
2) stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) stanu klęski Ŝywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
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4)

w art. 104 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4.

Prognozy wydatków budŜetu państwa ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym
Państwa sporządza się na kaŜdy rok budŜetowy zgodnie z zasadami zawartymi w
art. 111a ust. 1.”;

5)

po art. 111 dodaje się art. 111a i 111b w brzmieniu:
„Art. 111a. 1. Kwota wydatków budŜetu państwa na zadania publiczne nie moŜe być
większa niŜ kwota środków przeznaczonych na ich realizację w roku poprzednim
powiększona w stopniu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budŜetowy, przyjętego w
załoŜeniach stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budŜetowej,
zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.
U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm. 1)), powiększonego o 1 punkt procentowy.
2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)

kosztów obsługi długu publicznego;

2)

obligatoryjnych składek wpłacanych do budŜetu Unii Europejskiej i
organizacji międzynarodowych;

3)

wydatków refundowanych z budŜetu Unii Europejskiej;

4)

wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatków z
budŜetu środków europejskich.

Art. 111b. Zasady określone w art. 104 ust. 4 i art. 111a ust. 1 stosuje się do
opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i przygotowania projektu
ustawy budŜetowej, od dnia skierowania do Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o
których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do
dnia ich uchylenia.”;
6)

po art. 133 dodaje się art. 133a w brzmieniu:
„Art. 133a. Obowiązkowi przeprowadzania corocznej oceny stopnia realizacji
załoŜonych celów, w ramach kontroli zarządczej, podlegają inwestycje
finansowane z budŜetu państwa w łącznej kwocie stanowiącej minimum 50%
planowanej wartości kosztorysowej.”.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 154, poz. 1793 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 10, poz.
89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.
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Art. 2.
Przepisu art. 111a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się do następujących
wydatków budŜetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów, które weszły w Ŝycie
przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy:
1)

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

2)

wydatków na potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz finansowania
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne;

4)

składek

na

ubezpieczenie

społeczne

za

osoby

przebywające

na

urlopach

wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne;
5)

składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budŜetu państwa;

6)

świadczeń przedemerytalnych;

7)

świadczeń emerytalno-rentowych Ŝołnierzy i funkcjonariuszy oraz uposaŜeń sędziów
i prokuratorów w stanie spoczynku;

8)

wypłat świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu EmerytalnoRentowego KRUS gwarantowanych przez państwo;

9)

wypłat świadczeń finansowanych ze środków budŜetu państwa zleconych do wypłaty
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

10) wydatków związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymywaniem, ochroną
i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, o których mowa w ustawie z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 257,
poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

Art. 3.
Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie ........ dni od dnia ogłoszenia.
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