
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r. Druk nr 616 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 30 lipca 2009 r. nad ustawą  

o finansach publicznych,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 

19, 21, 22 i 26. 
 
 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz Kleina 
 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o finansach publicznych 
 

 

 Uwaga:  

Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 7, 22, 25 i 27 

zawartymi w zestawieniu wniosków do ustawy  - Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

 

1)  w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

"2. Ustawy nie stosuje się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 

poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1653 

oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802 i Nr 98, poz. 817)."; 

 

Poprawka sen 
S. Koguta 

2)  w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 przed wyrazami "funduszy celowych" dodaje 

się wyraz "państwowych"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

3)  w art. 23: 

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "ministra lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra, Szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów lub państwową jednostkę budżetową 

utworzoną przez ministra", 

b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "organ administracji rządowej wykonujący" 

zastępuje się wyrazami "organ administracji rządowej lub 

państwową jednostkę budżetową utworzoną przez ministra 

wykonujące"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
P. Głowskiego, 
J. Chróścikowskiego 

4)  w art. 23: 

a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "szefa lub prezesa jednostki, o której mowa" 

zastępuje się wyrazami "organ lub kierownika jednostki, o których 

mowa", 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez 
komisję 
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b) w ust. 3 wyrazy "Szef lub prezes" zastępuje się wyrazami "Organ lub 

kierownik jednostki"; 

 

5)  w art. 24 w ust. 5 skreśla się wyrazy "administracji rządowej,"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 
 

6)  w art. 25 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Mienie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje własnością Skarbu 

Państwa."; 

 

Poprawka sen. 
G. Banasia 

7)  w art. 28 w ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy 

"który odpowiada wartości mienia, o którym mowa w ust. 2."; 

 

Poprawka sen. 
G. Banasia 

8)  w art. 29 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

9)  dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

"Art. 29a. Utworzenie funduszy celowych dla pozabudżetowych 

zadań publicznych określają odrębne ustawy."; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

10)  w art. 37 w ust. 1 w pkt 2 w lit. f skreśla się wyrazy "w kwocie 

przewyższającej łącznie 500 zł"; 

 

Poprawka sen. 
G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

11)  w art. 41 w ust. 4 wyrazy "państwowe fundusze celowe" zastępuje się 

wyrazami "dysponenta państwowego funduszu celowego" oraz wyraz 

"budżetu" zastępuje się wyrazami "planów finansowych"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

12)  w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przejmuje od 

jednostek sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, 

o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w spółkach oraz 

obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z 

nich uprawnienia Skarbu Państwa."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 
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13)  w art. 57 skreśla się wyrazy ", w sytuacji wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 i 5"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

14)  w art. 58 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "minister lub organ dysponujący 

państwowym funduszem celowym" zastępuje się wyrazami "dysponent 

państwowego funduszu celowego"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 15 i 25 należy głosować łącznie. 

 

15)  w art. 71 skreśla się pkt 4; 

 

Poprawka sen. 
G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawek nr 17, 21 

i 26. 

 

16)  art. 86 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 86. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego 

długu publicznego do produktu krajowego brutto, o której 

mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 38: 

1) jest większa od 55%, a mniejsza od 60%, to na kolejny 

rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy 

budżetowej, w którym: 

a) przyjmuje się poziom różnicy dochodów i wydatków 

budżetu państwa, zapewniający, że relacja długu 

Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto 

przewidywana na koniec roku budżetowego, 

którego dotyczy projekt ustawy budżetowej, będzie 

niższa od relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. 

b, ogłoszonej zgodnie z art. 38, 

b) nie przewiduje się wydatków na nowe inwestycje, 

których jednostkowa wartość przekracza 500 000 

tys. zł, a okres realizacji przekracza dwa lata; 

2) jest równa lub większa od 60%, to: 

a) stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1 lit. a, 

Poprawka sen. 
G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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b) Rada Ministrów uchwala na kolejny rok projekt 

ustawy budżetowej, w którym: 

– nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń 

pracowników państwowej sfery budżetowej, w 

tym pracowników jednostek, o których mowa w 

art. 139 ust. 2, 

– nie przewiduje się dokonywania wydatków na 

nowe inwestycje, 

– waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć 

poziomu odpowiadającego wzrostowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego 

przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni 

rok budżetowy, 

– wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i 

kredytów z budżetu państwa, z wyjątkiem rat 

kredytów i pożyczek udzielonych w latach 

poprzednich, 

– nie przewiduje się wzrostu wydatków w 

jednostkach, o których mowa w art. 139 ust. 2, 

na poziomie wyższym niż w administracji 

rządowej, 

c) Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków 

budżetu państwa finansowanych ze środków 

pochodzących z kredytów zagranicznych oraz 

przeglądu programów wieloletnich, 

d) Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program 

sanacyjny mający na celu obniżenie relacji, o 

której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a,  

e) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

mogą być wyższe niż dochody tego budżetu 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę 

związaną z realizacją zadań ze środków, o których 
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mowa w art. 5 ust. 3."; 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 17, 21 i 26 należy głosować łącznie. 

 

17)  w art. 86 w pkt 2 w lit. a: 

a) w tiret drugim po wyrazie "jednostek" dodaje się wyrazy "oraz 

jednostek obsługujących organy", 

b) w tiret piątym po wyrazie "jednostkach" dodaje się wyrazy "oraz 

jednostkach obsługujących organy"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 18 i 19 należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 132 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

"4a) w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym;"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

19)  w art. 133 po wyrazach "finansów publicznych" dodaje się wyrazy 

", o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 4,"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez  
komisję 

20)  w art. 139 w ust. 2 po wyrazach "Naczelnego Sądu Administracyjnego" 

dodaje się wyrazy "wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi" 

oraz skreśla się wyrazy "oraz wojewódzkich sądów administracyjnych"; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

21)  w art. 176 w ust. 1, w art. 177 w ust. 3 w pkt 1, w art. 292 w ust. 1 w 

pkt 1 i 2, w art. 293 w ust. 1 i w art. 294 w ust. 1 wyrazy ", o których 

mowa w art. 139 ust. 2" zastępuje się wyrazami "oraz jednostek 

obsługujących organy, o których mowa w art. 139 ust. 2"; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez  
komisję 

22)  w art. 257 w pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora 

finansów publicznych;"; 

Poprawka  
senatorów: 
S. Jurcewicza, 
K. Kleiny 
poparta przez  
komisję 
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23)  w art. 286 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy "ma obywatelstwo państwa członkowskiego" 

zastępuje się wyrazami " ma obywatelstwo polskie lub 

obywatelstwo innego państwa członkowskiego", 

b) w pkt 5: 

- lit. a oznacza się jako lit. d, 

- dotychczasowe lit. b – d oznacza się jako lit. a – c; 

 

Poprawka sen. 
J. Fetlińskiej 
poparta przez 
mniejszość komisji 

24)  w art. 286 w ust. 1 w pkt 5 przed lit. d dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

"...) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z 

wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną 

przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
G. Banasia, 
J. Fetlińskiej, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 

25)  skreśla się art. 288 – 290; 

 

Poprawka sen. 
G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 
 

26)  w art. 295 w ust. 2 i w art. 296 wyrazy "oraz jednostek, o których mowa 

w art. 139 ust. 2" zastępuje się wyrazami", jednostek oraz jednostek 

obsługujących organy, o których mowa w art. 139 ust. 2". 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez 
komisję 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


