
  
 

UZASADNIENIE 

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2022, zwany dalej „projektem ustawy”, jest ściśle związany z rządowym 
projektem ustawy budżetowej na rok 2022. 

Regulacje przedmiotowego projektu ustawy mają charakter komplementarny do przekazanego 
pod obrady Rady Dialogu Społecznego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 
rok 2022. 

Przedłożone rozwiązania, w tym propozycje zmian niektórych ustaw, znajdują swoje 
odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na 
przyszły rok i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2022. 

 

Przepisy związane z pragmatyką zawodową nauczycieli (art. 1–3) 

Zgodnie z art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215, z późn. zm.) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się środki w łącznej wysokości 2700 średnich 
wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. W art. 1 proponuje się zachować w roku 2022, wzorem 
lat ubiegłych, mechanizm umożliwiający elastyczne kształtowanie wysokości środków 
wyodrębnionych w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zmiana ta nie będzie miała 
negatywnego przełożenia na realizację zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki są bowiem również środki na realizację projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na doskonalenie nauczycieli. 

W art. 2 proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ustalania wydatków na 
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach 
wojewodów oraz budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Powyższa 
zmiana umożliwi utrzymanie na dotychczasowym poziomie wydatków na ten cel oraz 
elastyczne kształtowanie wysokości środków w zależności od realnego zapotrzebowania. 

Art. 3 – zgodnie z art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w 
budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa 
metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12 400 średnich wynagrodzeń 
nauczyciela dyplomowanego. W roku 2022 proponuje się wyodrębnienie środków w budżetach 
wojewodów na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa w 
oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyliczone na podstawie kwoty 
bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r. Zmiany te nie będą miały negatywnego przełożenia 
na realizację przedmiotowego zadania. 
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Zmiany związane ze świadczeniami oraz wynagrodzeniami w sektorze finansów 
publicznych (art. 4-12, i art. 37) 

W projekcie ustawy proponuje się: 

1) ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych 
pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do wynagrodzeń sędziów i 
prokuratorów, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. 
ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) odmrożenie o 2 lata, w porównaniu do roku 2021, tj. na poziomie ustawowym dla 2019 r. 
podstawy wymiaru (w wysokości 5071,25 zł - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.), 
służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających 
pod przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), tj. wynagrodzeń członków 
zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów 
zawieranych z członkami organów zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych 
osób prawnych; 

3) odmrożenie o rok w stosunku do roku 2021 maksymalnych wynagrodzeń osób 
wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), tj. ustalanie maksymalnych 
wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla osób wymienionych w powyższym przepisie 
poprzez przyjęcie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r. (tj. 5655,43 zł). 

 
Proponuje się, aby w roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów i prokuratorów 
określono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. (M.P. z 
2020 r. poz. 711). Nie zmienią się ogólne zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego 
sędziów i prokuratorów w oparciu o przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Przepisy niniejszej ustawy spowodują bowiem 
„zamrożenie” waloryzacji wynagrodzeń sędziów i prokuratorów liczonej na poziomie 
podstawy z roku 2021. Przyjęcie podstawy ustalenia wynagrodzenia na poziomie roku 2020 
będzie równoznaczne ze wzrostem wynagrodzeń w roku 2022 w stosunku do roku 2021 o 
3,83%. Zaproponowane zmiany będą miały wpływ m.in. na wysokość wynagrodzeń sędziów 
Sądu Najwyższego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów sądów powszechnych, 
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, prokuratorów 
Prokuratury Krajowej, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 
na wysokość uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Skutkiem zamrożenia 
wynagrodzeń sędziów będzie zamrożenie innych wynagrodzeń wprost relacjonowanych do 
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tych wynagrodzeń, np. wysokość wynagrodzenia asesora prokuratorskiego, referendarza 
sądowego czy radców Prokuratorii Generalnej 
 
W projekcie ustawy proponuje się również odmrożenie o jeden rok, względem roku 2021 
świadczeń socjalnych, tj. na poziomie ustawowym obowiązującym dla roku 2020. W 
przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie 
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w wysokości 4.434,58 zł. 
Z przepisów ustawowych bez ich nowelizacji wynika, że wysokość odpisu podstawowego 
wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 
gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli 
przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłasza przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku 
poprzednim i w drugim półroczu roku poprzedniego, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 
wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny 
wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń 
nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Proponuje się, w aby w roku 2022, wprowadzić 
przepis, iż odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli byłby 
dokonywany, w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r. 
 
Proponuje się również zmianę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla osób 
uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin. 
Projektowana zmiana spowoduje ograniczenie wydatków budżetu państwa na świadczenia 
socjalne dla emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z systemu 
emerytalnego. Zmiana ta dotyczy emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. W 
projekcie ustawy proponuje się, by w roku 2022, podstawą ustalenia odpisu na fundusz socjalny 
były środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2019 na emerytury i renty. 

 

Przepisy związane z Funduszem Pracy (art. 13) 

W art 13 przewiduje się możliwość dokonywania w roku 2022,  analogicznie jak w  roku 2021,  
przesunięć, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydatków z 
Funduszu Pracy, z zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej na zadania realizowane 
bez udziału tych środków. W świetle tego przepisu dokonywanie w roku 2022 przez dysponenta 
Funduszu Pracy przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, 
realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na zadania 
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realizowane bez udziału środków europejskich – bez zgody ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych – nie będzie możliwe. Wejście w życie ww. przepisu nie będzie miało 
wpływu na wydatki Funduszu Pracy. 

 
Zmiany dotyczące ustawy o finansach publicznych (art. 14–18)  

Mając na uwadze potrzebę kontynuacji ekspansywnej polityki fiskalnej oraz prowadzenie 
dalszych działań wspierających ożywienie gospodarcze w kolejnym roku budżetowym nie jest 
możliwe szczegółowe zaplanowanie wydatków w poszczególnych częściach budżetowych, z 
podziałem na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie opracowywania projektu ustawy 
budżetowej na rok 2022. Działania nakierowane na wspieranie odbudowy wzrostu 
gospodarczego w ciągle panujących warunkach niepewności dotyczących dalszego rozwoju 
sytuacji epidemiologicznej wywołanej COVID-19 uzasadniają zwiększenie poziomu środków 
planowanych w części 83. Rezerwy celowe, względem ogólnego poziomu planowanych 
wydatków. Rozwiązanie zaproponowane w art. 14 pozwoli elastyczniej zaplanować środki 
budżetowe na rok 2022 oraz dokonać ich podziału na etapie realizacji ustawy budżetowej w 
sposób efektywny.  

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach budżetu państwa, których 
dysponentami są poszczególni wojewodowie tworzona jest na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) 
rezerwa. Z regulacji ww. artykułu wynika ograniczenie poziomu wysokości planowanych 
wydatków w ramach przedmiotowej rezerwy, tj. do 1% wydatków, z wyłączeniem dotacji dla 
jednostek samorządu terytorialnego.  

W związku z trudną do przewidzenia sytuacją związaną m.in. z rozprzestrzenianiem się 
pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz dużą liczbą odrębnych jednostek 
finansowanych z budżetów wojewodów zasadne jest ujęcie, analogicznie jak w 2021 r., 
większych środków w ramach rezerwy tworzonej w budżetach poszczególnych wojewodów. 

Z uwagi na powyższe, niezbędne jest wprowadzenie zmiany, służącej realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2022, tj. wyłączenie ze stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 140 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Wprowadza się możliwość zabezpieczenia przez wojewodów (w ramach ogólnej kwoty 
wynagrodzeń określonej w ustawie budżetowej stosownie do postanowień  art. 9 ustawy 23 
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658)) wydatków na wynagrodzenia z tytułu odpraw 
emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. W 
wielu przypadkach zatrudnienie w jednostkach administracji zespolonej jest  stosunkowo niskie 
i w konsekwencji niewielka kwota środków planowana jest na wynagrodzenia. Jednostki te 
mają ograniczoną możliwość zabezpieczania środków na ewentualne wypłaty odpraw 
emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zmiana 
umożliwiająca zabezpieczenie środków na ww. cel w ramach rezerwy pozostającej w 
dyspozycji wojewodów dodatkowo uzasadnia potrzebę zwiększenia maksymalnej wysokości 
tej rezerwy.  
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Zaproponowane w art. 15 i art. 16 przepisy umożliwią realizację ustawy budżetowej oraz 
umożliwiają większą elastyczność wydatkowania środków w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji zadań. 

Proponowana treść art. 17 ma wpływ na prezentowanie danych w poszczególnych 
załącznikach do projektu ustawy budżetowej w odniesieniu do środków pochodzących z 
budżetu UE, w zakresie Perspektywy Finansowej 2021-2027. Wyłączenie stosowania 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. art. 119 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c w odniesieniu do programów i projektów 
finansowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027 wynika z faktu, że trwają 
ostateczne ustalenia, dotyczące podziału kwot zobowiązań Komisji Europejskiej w ramach ww. 
Perspektywy, sposobów wdrażania projektów oraz ostatecznego kształtu poszczególnych 
programów operacyjnych/instrumentów finansowania. 

Przewidziane w art. 18 wyłączenie obowiązku zamieszczania w załączniku do ustawy 
budżetowej środków na realizację wspólnej polityki rolnej wynika z faktu, że zasady 
rozliczania środków w ramach pierwszego filaru wspólnej polityki rolnej są inne niż zasady 
rozliczania funduszy UE, dla których wydatki można realizować w okresie siedmiu plus trzy 
lata, a rozliczeniu podlega alokacja dla całego programu. W ramach pierwszego filaru wspólnej 
polityki rolnej, finansowaniem Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji objęte są 
zarówno płatności bezpośrednie, w ramach kopert finansowych ustalonych na poszczególne 
lata objęte perspektywą finansową w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki 
rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) 
nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608 z późn. zm.), jak również działania 
interwencyjne obejmujące mechanizmy uruchamiane doraźnie, w zależności od sytuacji 
panującej na rynku, w ramach środków udostępnianych przez Komisję Europejską. Z 
powyższego względu nie jest możliwa prezentacja alokacji obejmującej wszystkie wydatki 
ponoszone w ramach pierwszego i drugiego filaru wspólnej polityki rolnej dla całej 
perspektywy finansowej. 

 

Przepis dotyczący funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 19) 

Wprowadzenie przedmiotowego przepisu do ustawy okołobudżetowej umożliwia finansowanie 
rekompensat składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE)  
w ramach wydatków budżetu państwa w 2022 r. Niniejszy przepis spowoduje, że w roku 2022 
dotacja przekazywana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych będzie przeznaczona także na finansowanie przedmiotowych 
rekompensat. Systemowe rozwiązanie finansowania rekompensat w postaci wydatków budżetu 
państwa (dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) zostało zawarte w ustawie z dnia 13 
lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych 
funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, która nie została jeszcze przyjęta. 
Rozwiązanie to jest konsekwencją ujęcia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 środków 
przeznaczonych na te rekompensaty w wydatkach, które do roku 2018 były ujmowane w 
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rozchodach budżetu państwa. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne jak w latach 2019–2021 i 
zmierza do wyeliminowania wątpliwości odnośnie do zasad klasyfikowania środków z tytułu 
przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych. Powyższa zmiana nie ma wpływu 
na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA 2010. 
 

Przepis dotyczący zwiększonego odpisu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji (art. 20) 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266) fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się m.in. z odpisu 
od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w wysokości do 6,5% 
planowanych wydatków z tego funduszu. Zaproponowany do 9% wzrost odpisu związany jest 
z planowanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zwiększonymi 
wydatkami na dotacje inwestycyjne w 2022 r., w tym w związku z modernizacją Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS „GRANIT” wraz z należącym do jego infrastruktury obiektem 
„Brzozowy Dwór” w Szklarskiej Porębie, jak również zwiększeniem środków na zakup usług 
zdrowotnych z przeznaczeniem na podniesienie w porównaniu do roku 2021 stawki odpłatności 
za osobodzień za rehabilitację leczniczą rolników i dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. 

 
Zmiany związane z Funduszem Wsparcia Policji, Funduszem Wsparcia Straży 
Granicznej oraz Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (art. 21-23) 

 
Projektowane przepisy przewidują w 2022 r., analogicznie jak w roku 2021, zmiany kwot 
przychodów lub kosztów: 
1) Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.); 
2) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486); 
3) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, z późn. zm.) 
- przez dysponenta środków Funduszu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej 
komisji właściwej do spraw budżetu 

 
Zmiany dotyczące Centrum Obsługi Administracji Rządowej (art. 24) 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, instytucja 
gospodarki budżetowej może otrzymywać dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 
publicznych, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 

Proponowany przepis ma na celu umożliwienie Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
udzielenie dotacji celowej instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji 
Rządowej na realizację zadań w nieruchomościach stanowiących wyposażenie lub 
przekazanego w użyczenie tej instytucji. Wydatki przyczynią się do podniesienia 
bezpieczeństwa technicznego obiektów, a także zmniejszenia kosztów ich użytkowania. 
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Przekazanie z budżetu państwa środków do Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych  

(art. 25) 

Regulacji ta umożliwi przeznaczenie z budżetu państwa środków na zasilenie Funduszu 
Modernizacji Sił Zbrojnych utworzonego na podstawie art. 11 ustawy z dnia z dnia 25 maja 
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221), którego dysponentem jest Minister 
Obrony Narodowej. Przepis ten pozwoli na realizację w większym zakresie ustawowych zadań 
programu rozwoju Sił Zbrojnych wymienionych w art. 10 ww. ustawy, które są finansowane 
m.in. ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.  

 

Przepisy dotyczące możliwości zwiększenia przez Ministra Obrony Narodowej   
dotacji celowej dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

(art. 26) 

W roku 2022 przewiduje się możliwość wprowadzenia regulacji, która umożliwi Ministrowi 
Obrony Narodowej udzielenie Zakładowi Inwestycji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (ZIOTP) dotacji celowej na realizację zadań publicznych, tj. na 
realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie 
Bezpieczeństwa ponad kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2022. Stworzy to właściwe 
warunki do podejmowania działań mających na celu pełne wykorzystanie w roku 2022 „Planu 
inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP, w tym zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w 
ramach NSIP w latach 2021-2035”. Aktualnie, ZIOTP funkcjonujący jak instytucja gospodarki 
budżetowej, nie ma możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową, a 
przewidywana na rok 2022 kumulacja robót budowlanych i odbiorów końcowych na 
inwestycjach realizowanych przez Zakład wskazuje na możliwość zwiększonej absorpcji 
środków budżetowych, w sytuacji braku możliwości ich wykorzystania przez innych 
inwestorów wojskowych. 

 

Przepisy dotyczące możliwości przenoszenia wydatków budżetowych 
zaplanowanych w dziale obrona narodowa między częściami budżetowymi oraz między 

działami w części 29 – Obrona narodowa (art. 27-28) 

Proponowane przepisy stwarzają w roku 2022, podobnie jak w latach poprzednich, materialną 
podstawę do dokonywania przeniesień wydatków zaplanowanych: 
– w dziale „obrona narodowa” między częściami budżetu państwa przez ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych, na zgodne wnioski Ministra Obrony Narodowej oraz 
właściwego dysponenta części budżetowej,  
– w części 29 – Obrona narodowa, między działami na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

Pozwoli to na zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji wydatków obronnych w kontekście 
m.in. wywiązania się ze zobowiązań dotyczących wysuniętej obecności wojskowej 
sojuszników w Polsce. 
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Przepis dotyczący finansowania potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej 
z wydatków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz z wydatków Agencji Mienia 

Wojskowego przeznaczonych ze środków własnych Agencji na inwestycje internatowe 
i mieszkaniowe (art. 29) 

W roku 2022, podobnie jak w roku 2020 i 2021, na finansowanie potrzeb obronnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o 
przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, przeznacza się również wydatki: 

1)  Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 
2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie nie niższej niż 191.717 tys. zł, 

2) Agencji Mienia Wojskowego przeznaczone ze środków własnych Agencji na inwestycje 
internatowe i mieszkaniowe, w kwocie nie niższej niż 27.000 tys. zł 

– w łącznej wysokości z wydatkami budżetu państwa nie niższej niż 2,2% Produktu Krajowego 
Brutto. 

Przeznaczenie na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej i ujęcie w limicie 
wydatków na rok 2022 wydatków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia 
Wojskowego przeznaczonych ze środków własnych Agencji na inwestycje internatowe 
i mieszkaniowe wynika z faktu, iż ww. wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz 
Agencji Mienia Wojskowego służą realizacji zadań wynikających z potrzeb obronnych 
państwa. 

Zmiany związane z infrastrukturą transportu lądowego (art. 30) 

Potrzeba wyłączenia stosowania w 2022 r. przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o 
finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688) wynika z 
konieczności zintensyfikowania realizacji zadań w obszarze infrastruktury transportu 
lądowego, a w szczególności wsparcia strategicznych inwestycji publicznych jeszcze w roku 
2021. W kontekście panującej sytuacji epidemicznej kraju istotne jest przyjęcie dalszych 
rozwiązań usprawniających, a przede wszystkim pobudzających wszelką działalność w 
zakresie procesów inwestycyjnych sektora transportowego. 
 

Zmiany związane ze wsparciem służb mundurowych (art. 31) 

Wyłączenie stosowania przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2010 r. o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1610), wpłynie pozytywnie na przejrzystość transferu 
środków publicznych. Brak możliwości przenoszenia środków przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych, w postaci przeniesień wydatków budżetowych między częściami, działami, 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetu państwa w celu wykonania ww. 
ustawy spowoduje, że w roku 2022, co do zasady, będą ponoszone wydatki, w wysokości 
wynikającej z limitów określonych w ww. ustawie. Środki na realizacje świadczenia 
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motywacyjnego zostały zabezpieczone w rezerwie celowej zapisanej w ustawie budżetowej na 
rok 2022. 

Zmiany związane ze szkolnictwem wyższym (art. 32-34) 

W projekcie ustawy podobnie jak w roku 2020 i 2021, proponuje się w art. 32 wprowadzenie  
regulacji, iż w roku 2022 nie będzie stosowany przepis art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), 
z którego wynika, iż wydatki przeznaczone na kształcenie w uczelniach wojskowych studentów 
studiów stacjonarnych i doktorantów będących osobami cywilnymi, nie są zaliczane do 
wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy o przebudowie i modernizacji 
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 460 ust. 
8 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce środki na 
pokrycie ww. wydatków są przyznawane z części budżetowej, której dysponentem jest 
Minister Obrony Narodowej w ramach działu „szkolnictwo wyższe i nauka”. Zgodnie z art. 7 
ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej wydatki na finansowanie potrzeb obronnych RP obejmują wydatki 
budżetowe w części budżetu państwa „obrona narodowa” oraz wydatki budżetowe w dziale 
„obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa. W związku z tym w roku 2022 
ww. wydatki zostaną zaliczone do wydatków obronnych. Planowane wydatki w roku 2022 
wyniosą 261 286 tys. zł. 

Projekt zakłada, że minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, w 
2022 r. uczelni publicznej, będącej laureatem konkursu w ramach programu „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza” skarbowe papiery wartościowe. Łączna wartość 
zobowiązań z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 496 733 tys. zł.   

Umożliwienie przekazywania skarbowych papierów wartościowych podmiotom wymienionym 
w art. 33  ma na celu finansowanie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 
w trzecim roku realizacji tego programu, tj. w roku 2022. Wartość nominalna skarbowych 
papierów wartościowych przekazywana uczelniom będzie wynosiła 11% subwencji z 2019 r. 
ustalonej na podstawie algorytmu podziału środków dla uczelni. Jest to o 1 pkt proc. więcej niż 
przewidziany ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
minimalny poziom rocznego finansowania umów w ramach Programu. Z uwagi na fakt, że 
umowy na realizację Programu zostały już podpisane, konieczne jest doprecyzowanie, że 
sposób finansowania przewidziany w art. 33 będzie obowiązywał w stosunku do już zawartych 
umów.   

Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na 
podstawie art. 97 tej ustawy.   
   

Ze względu na powiązanie przekazania skarbowych papierów wartościowych z realizacją 
programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” proponuje się wprowadzenie 
przepisu o zwolnieniu ze stosowania art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
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zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z późn. zm.) oraz art. 423 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Zmiany związane z Funduszem Solidarnościowym (art. 35) 

W art. 35 proponuje się wprowadzenie możliwości dokonywania wpłaty do Funduszu 
Solidarnościowego z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego. Wpłata ta stanowiłaby dodatkowe źródło przychodów tego Funduszu.  

 

Przepis związany z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom 
żywiołowym i usuwaniem ich skutków oraz przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków 

epidemii (art. 36) 

Proponowany przepis związany jest z realizacja zadań, które mają przeciwdziałać klęskom 
żywiołowym i epidemii i usuwać powstałe w ich wyniku skutki. Zaproponowany mechanizm, 
tworzenia rezerwy celowej oraz sposób pozyskiwania środków na ten cel (blokady wolnych 
środków budżetowych) pozwolą w sposób celowy i szybki przeciwdziałać zagrożeniom. 

 
Zmiany dotyczące publicznego transportu zbiorowego (art. 38) 

Proponowane rozwiązanie przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zasad rekompensowania przewoźnikom 
i operatorom przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 
i autobusowego (z wyłączeniem komunikacji miejskiej) o kolejny rok, tj. do dnia 1 stycznia 
2023 r. Wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na 
dokończenie, podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian legislacyjnych w obszarze 
organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in. finansowania 
rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych), umożliwiających jednostkom samorządu 
terytorialnego organizację transportu publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na 
zaspokojenie potrzeb pasażerów i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków 
z budżetu państwa na finansowanie ustawowych ulg. Mając na uwadze, że obecnie prowadzone 
prace nad ustawą mogą z różnych względów nie zostać zakończone w czasie, który umożliwi 
ich wejście w życie przez końcem bieżącego roku, zasadnie jest przedłużenie obowiązywania 
dotychczasowych zasad w tym zakresie. Konsekwencją braku przesunięcia terminu wejścia w 
życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przy niewystarczającym czasie 
na zakończenie prac nad kompleksową nowelizacją ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym będzie ograniczenie obowiązku stosowania ulg ustawowych do przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej, jak również konieczność przyjęcia odmiennej od zawartej 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 struktury budżetów dysponentów 
odpowiedzialnych za finansowanie ulg. Przepisy, które miałyby wejść w życie z dniem 1 
stycznia 2022 r. zawierają inny od obecnego system finansowania ulg (np. zakładają zmianę 
charakteru dotacji na ulgi kolejowe z dotacji przedmiotowej na dotację celową, a także zmianę 
charakteru finansowania ulg autobusowych w ramach zadania bieżącego z zakresu 
administracji rządowej na zadanie własne).  
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Zmiana dotycząca Centrów Powiadamia Ratunkowego (art. 39) 

Przepis zwiększa limit wydatków na funkcjonowanie Centrów Powiadamia Ratunkowego              
w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 
o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268).  

 

Zmiany w zakresie Rady Dialogu Społecznego (art. 40) 

Przepis zwiększa limit wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Biura 
Rady Dialogu Społecznego w 2022 r. Zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Rady 
Dialogu Społecznego oraz  Biura Rady Dialogu Społecznego przyczyni się do rozwoju 
instytucji dialogu społecznego w przestrzeni publicznej.  Proponowana zmiana przełoży się na 
sprawniejsze realizowanie ustawowych zadań Rady Dialogu Społecznego. 

 

Zmiany w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 41) 

Przepis zwiększa limit wydatków na zadania realizowane przez Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, stosownie do § 27 ust. 3 pkt 4 lit. b 
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt ustawy nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i 
obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 
działalność mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny.  
 


