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Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r. Druk nr 617 Z 
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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  

– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 

18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 31 i 32. 
 
 
 
 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Budżetu i Finansów Publicznych 
   (-) Kazimierz Kleina 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych  

 

 

 

1)  w art. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) w art. 90 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowiązanemu od 

organów będących jednocześnie jednostkami budżetowymi lub 

samorządowymi zakładami budżetowymi albo od funduszy, 

których są dysponentami, za dłużnika zajętej wierzytelności 

uważa się organ właściwy do wydania polecenia wypłaty."."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2 i 30 należy glosować łącznie.  

 

2)  skreśla się art. 10, art. 23, art. 39 oraz art. 79; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 

 Uwaga:  

Poprawki nr 3 i 10 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 12: 

a) w pkt 1w lit. a: 

- po tiret trzecim dodaje się tiret w brzmieniu: 

"- pkt 134 dodany przez art. 20 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 

r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, 

poz. 964) oznacza się jako pkt 135,", 

- w tiret czwartym wyrazy "w pkt 134 kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się pkt 135 i 136 w brzmieniu" zastępuje 

się wyrazami "dodaje się pkt 136 i 137 w brzmieniu" oraz pkt 

135 i 136 oznacza się jako pkt 136 i 137, 

b) w pkt 1 w lit. b wyrazy "pkt 135" zastępuje się wyrazami "pkt 136", 

c) w pkt 2 wyrazy "135 i 136" zastępuje się wyrazami "136 i 137"; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 
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4)  po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

"Art. 18a. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.) w art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym."."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

5)  po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

"Art. 20a. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w art. 39d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągnąć 

kredyty, pożyczki lub może emitować obligacje w 

kraju i za granicą, na rzecz Funduszu i z 

przeznaczeniem na finansowanie inwestycji 

realizowanych w ramach programów wieloletnich 

ustanawianych przez Radę Ministrów zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia ... o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ... ) oraz inwestycji 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także 

zadań wynikających z planu finansowego 

Funduszu."; 

2) w art. 39f ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

"4a. Środki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, 

przeznacza się na finansowanie inwestycji 

realizowanych w ramach programów wieloletnich 

ustanawianych przez Radę Ministrów zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia ... o finansach 

publicznych oraz inwestycji realizowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
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wynikających z planu finansowego Funduszu oraz 

na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2."; 

3) w art. 39n: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) przewidywaną sumę środków przeznaczonych 

do refundacji dla inwestycji realizowanych w 

ramach programów operacyjnych ujętych w 

wykazie, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 

lit. b ustawy z dnia ... o finansach publicznych, 

przekazywanych z budżetu państwa;", 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) zaopiniowania ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

środków przeznaczonych na realizację 

inwestycji finansowanych z programów 

operacyjnych ujętych w wykazie, o którym 

mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 

... o finansach publicznych."."; 

 

6)  w art. 27 w pkt 3, w art. 22 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu 

budżetowego może być także wniesione do zawiązanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego spółki komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym."; 

 

Poprawka  
senatorów: 
L. Kieresa, 
K. Kleiny, 
H. Woźniaka, 
S. Bisztygi 
poparta przez komisję 

 Uwaga:  

Poprawki nr 7, 22, 25 i 27 były głosowane łącznie z poprawką nr 1 

zawartą w zestawieniu wniosków do ustawy o finansach 

publicznych. 

 

7)  skreśla się art. 31; 

 

 

Poprawka sen. 
S. Koguta 
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8)  po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

"Art. 31a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób 

pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. 

zm.) w art. 3 w ust. 2 uchyla się pkt 3."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

9)  po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

"Art. 32a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) art. 93b 

otrzymuje brzmienie: 

"Art. 93b. Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się 

odpowiednio do łączenia się i przekształceń 

samorządowych zakładów budżetowych."."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

10)  w art. 38 wyrazy "135 i 136" zastępuje się wyrazami "136 i 137"; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 
 
 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 11 i 23 należy glosować łącznie. 

 

11)  art. 56 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 56. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z 2008 

r. Nr 145, poz. 916, Nr 195, poz. 1201, Nr 227, poz. 1505 i 

Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 89 i Nr 20, 

poz. 105) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

"Art. 16a. Jednostki organizacyjne Inspekcji 

Weterynaryjnej gromadzą na rachunku 

dochodów własnych dochody uzyskiwane z 

opłat za wykonywanie czynności, o których 

mowa w art. 16 ust. 1."; 

2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

"Art. 31a. 1. Niezależnie od opłat, o których mowa w 

art. 30-31, wojewódzkie inspektoraty 

Poprawka sen. 
L. Cichosza 
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weterynarii mogą pozyskiwać środki 

finansowe z tytułu sprzedaży usług 

zleconych, w szczególności w zakresie: 

1) badań laboratoryjnych i innych 

czynności dotyczących oceny 

jakości zdrowotnej i 

bezpieczeństwa zdrowotnego; 

2) prowadzenia szkoleń i 

egzaminów. 

2. Środki pochodzące z wykonywanych 

przez wojewódzkie inspektoraty 

weterynarii usług, o których mowa w 

ust. 1, stanowią dochody budżetu 

państwa."."; 

 

12)  w art. 57, w pkt 13: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "wykonujący funkcje organu 

założycielskiego tej instytucji", 

b) w lit. a skreśla się wyrazy "na rzecz tego organu administracji 

rządowej", 

c) skreśla się lit. b; 

 

Poprawka sen. 
I. Niewiarowskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawek nr 14 i 15 . 

 

13)  w art. 59: 

a) w lit. a, ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

"9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budżetu 

państwa albo przychodami instytucji gospodarki budżetowej, o 

ile instytucja ta zostanie utworzona zgodnie z art. 23 ustawy z 

dnia … o finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …) i są 

przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury 

turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę 

przyrody. Opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w 

Poprawka 
senatorów: 
W. Skurkiewicza, 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 
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wysokości 15 % wpływów za każdy kwartał, przeznacza się na 

dofinansowanie działalności ratowniczej specjalistycznych 

organizacji ratowniczych - Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, działających na terenie danego parku 

narodowego.", 

b) skreśla się lit. b; 

 

14)  w art. 59 w lit. a, ust. 9 otrzymuje brzmienie 

"9. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są dochodami budżetu państwa 

albo przychodami instytucji gospodarki budżetowej, o ile instytucja 

ta zostanie utworzona zgodnie z art. 23 ustawy z dnia … o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …)."; 

 

Poprawka senatorów: 
S. Bisztygi, 
K. Kleiny 

15)  w art. 59 w lit. b, ust. 9a otrzymuje brzmienie: 

"9a. Specjalistyczne organizacje ratownicze: Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mogą 

otrzymywać dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie 

działalności ratowniczej."; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 

16)  po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: 

"Art. 59a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w art. 5 w pkt 41 

lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) państwową jednostkę budżetową, o której mowa w art. 

11 ust. 1 ustawy z dnia ... o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr ..., poz. ... ), tworzoną i nadzorowaną przez 

Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
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ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej,"."; 

 

17)  po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu: 

"Art. 73a. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) 

w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) inwestor - właściciela lub zarządcę budynku, lokalnej 

sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z 

wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych;"."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

18)  w art. 74 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W ramach realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w 

służbie cywilnej oraz w celu wdrożenia standardów, 

wytycznych i zasad, o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa Służby 

Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu ustawy z dnia ... o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ... ), środkami z 

rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, 

utworzonej w ustawie budżetowej."; 

 1b) w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 uchyla się lit. i;"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

19)  po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 

"Art. 74a. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101) w art. 3 pkt 3 

otrzymuje brzmienie: 

"3) państwowe jednostki budżetowe;"."; 

 

 

 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 20 i 33 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 80 w ust. 1 i 2 oraz w art. 93 ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2010 r." 

zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2011 r."; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość komisji 

21)  w art. 82 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) zarządu powiatu lub województwa – w przypadku odpowiednio 

gospodarstw pomocniczych powiatowych i wojewódzkich 

jednostek budżetowych."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

22)  w art. 84 skreśla się pkt 1; 

 

Poprawka sen. 
S. Koguta 

23)  w art. 86 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy ", zastrzeżeniem art. 16a 

ustawy, o której mowa w art. 56."; 

 

Poprawka sen. 
L. Cichosza 

24)  w art. 90 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", w terminie do dnia 30 czerwca 

2011 r."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

25)  skreśla się art. 91; 

 

Poprawka sen. 
S. Koguta 

26)  art. 95 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 95. Inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym 

załącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, których termin 

zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 

stycznia 2011 r. stają się programami wieloletnimi."; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

27)  w art. 106 w pkt 4 skreśla się wyrazy "art. 31,"; Poprawka sen. 
S. Koguta 

28)  w art. 111 w ust. 2 wyrazy "art. 19-22" zastępuje się wyrazami "art. 19 i 

art. 22" oraz wyrazy "art. 24-27" zastępuje się wyrazami "art. 24, 

art. 25"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

29)  w art. 116 w pkt 1 przed wyrazami "art. 88" dodaje się wyrazy "art. 13 

pkt 3-5,"; 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 
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30)  w art. 116 skreśla się pkt 2; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 

31)  w art. 116 w pkt 3 przed wyrazami "art. 3" dodaje się wyrazy "art. 2 

pkt 3,", po wyrazach "art. 26," dodaje się wyrazy "art. 31a, art. 32a," 

i wyrazy "oraz art. 73" zastępuje się wyrazami ", art. 73, art. 73a, art. 74 

pkt 1b oraz art. 74a"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez komisję 

32)  w art. 116 w pkt 3 skreśla się wyrazy "art. 37,"; 

 

Poprawka sen. 
K. Kleiny 
poparta przez komisję 
 
 

33)  w art. 116 w pkt 3 wyrazy "1 stycznia 2011 r." zastępuje się wyrazami 

"1 stycznia 2012 r.". 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 
 
 
 
 

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

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 

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


