
 
Druk nr 53

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2008 (druk nr 16) 

 
 

Sejm na 2 posiedzeniu w dniu 24 listopada 2007 r. - zgodnie z art. 106 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych w celu rozpatrzenia.  

 
Poszczególne części projektu budżetu były - zgodnie art. 106 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu i stosownie do podziału części budżetowych określonego postanowieniem 
Marszałka Sejmu - rozpatrzone przez właściwe Komisje, które przedstawiły Komisji 
Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu projektu ustawy budżetowej na rok 

2008 wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe Komisje na posiedzeniach w 
dniach: 29 i 30 listopada oraz 4, 5 i 7 grudnia 2007 r. oraz po wysłuchaniu oświadczenia 
przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji 
zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej  

 
wnosi: 
 
W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu - przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 
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1) dodać art. 45a w brzmieniu: 
„Art. 45a. W przypadku uzyskania do końca sierpnia 2008 r. wpływów z podatku od 

towarów i usług w wysokości 75 000 000 tys. zł. upoważnia się Ministra 
Finansów do uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie dotacji na 
działalność dydaktyczną w szkołach wyższych”; 

- poseł P. Gosiewski  
 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku jest utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe 
(dział 758, rozdział 75818) nowej rezerwy celowej „Zwiększenie dotacji na 
działalność dydaktyczną w szkołach wyższych” w kwocie 250 000 tys. zł. 
(dotacje i subwencje).  

Wniosek należy rozpatrywać łącznie z wnioskiem nr 3. 
 

Do załącznika nr 1 - Dochody 

2) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dział 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększyć dochody łącznie o kwotę 
350.000 tys. zł, w tym: 

- podatek od osób prawnych 50.000 tys. zł, 

- podatek od towarów i usług 100.000 tys. zł, 

- podatek akcyzowy 100.000 tys. zł, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 100.000 tys. zł 

 oraz w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych zmniejszyć wydatki na dotacje o kwotę 1.600.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem łącznej kwoty 1.950.000 tys. zł na zwiększenie wydatków na dotacje i 
subwencje w cz. 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdz. 
75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na 
podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. 

 Równocześnie dokonać zmian w zał. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych w cz. VI. 

- poseł P. Gosiewski 

 

3) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dział 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększyć dochody w poz. podatek od 
towarów i usług o kwotę 250.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotacje i subwencje w cz. 83 - Rezerwy 
celowe, na utworzenie nowej pozycji pn. "Zwiększenie dotacji na działalność 
dydaktyczną w szkołach wyższych". 

- poseł P. Gosiewski 
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4) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dział 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększyć dochody z podatku od towarów 
i usług o kwotę 6.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w cz. 39 - Transport, rozdz. 
60011 - Drogi publiczne krajowe, na wstępne opracowania techniczne, projekty, 
dokumentacje, budowę obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11. 

- poseł M. Goliński 
 

5) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dz. 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyć dochody z podatku od gier o 
10.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 39 - Transport, rozdz. 
60002 - Infrastruktura kolejowa na modernizację linii kolejowej nr 25 etap I Skarżysko-
Kamienna – Ostrowiec. 

- poseł M. Zuba 
 

6) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu 
podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych o 10.000 tys. zł (dział 756), 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Budowa południowej 
obwodnicy miasta Radomia" (wydatki majątkowe) na wykup gruntów pod planowaną 
inwestycję na terenie Radomia i gminy Kowala. 

- poseł M. Wikiński 

 

7) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu 
podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych o 7.000 tys. zł (dział 756), 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Budowa Zespołu Szkół 
Muzycznych w Radomiu" (wydatki majątkowe). 

 - poseł M. Wikiński 

 

8) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dz. 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyć dochody z podatku od gier o 
4.500 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 85/26 - woj. 
świętokrzyskie, rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na 
modernizacje i przebudowę obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach. 

- poseł M. Zuba 

 

9) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dz. 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
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prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyć dochody z podatku od gier o 
2.500 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 38 - Szkolnictwo 
wyższe, rozdz. 80395 - Pozostała działalność na współfinansowanie projektu pn. 
"MODIN II - Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury Edukacyjno-Badawczej 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach". 

- poseł M. Zuba 

 

10) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, zwiększyć dochody z podatku 
od gier w kwocie 2.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 85/26 - Budżet 
województwa świętokrzyskiego na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego 
w Komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410). 

- poseł M. Zuba 

 

11) w cz. 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dz. 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyć dochody z podatku od gier o 
1.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Budowa 
obwodnicy drogowej miasta uzdrowiskowego - Busko" (wydatki majątkowe).  

- poseł M. Zuba 

 

12) w cz. 77 - Podatki od gier liczbowych i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dz. 756 - 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększyć dochody z 
podatku od gier o 850 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w cz. 24 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne, na zakup pomocy 
dydaktycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. 

- poseł M. Zuba 

 
Do załącznika nr 2 - Wydatki 

 

13) w cz. 01 - Kancelaria Prezydenta RP (rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa) zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 30.000 tys. zł 
(w tym wydatki bieżące o 20.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł) 

 oraz 

 w cz. 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rozdz. 75001 - Urzędy naczelnych i 
centralnych organów administracji rządowej) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 
20.000 tys. zł., 
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 z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Budowa 
drogi kołowania na lotnisku Lublinek" (wydatki majątkowe). 

- poseł A. Błochowiak 
 

14) w cz. 31 - Praca zmniejszyć wydatki bieżące Ochotniczych Hufców Pracy (rozdz. 85416) 
o kwotę 2.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na budowę hali sportowej dla 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (I etap), cz. 38 - Szkolnictwo wyższe rozdz. 
80306 - Działalność dydaktyczna.  

- poseł J. Polaczek 

 

15) w cz. 32 - Rolnictwo, rozdz. 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 
zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 2.825 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 85 - Budżety 
wojewodów (85/24 - Województwo śląskie), rozdz. 91120 - Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami.  

- poseł J. Polaczek 

 

16) w cz. 39 - Transport zmniejszyć wydatki bieżące Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad (rozdz. 60012) o kwotę 2.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Rezerwa 
celowa na budowę miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego przeznaczonych w 
szczególności do ważenia pojazdów" (wydatki majątkowe). 

- poseł J. Polaczek 

 

17) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotację do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) o kwotę 15.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
celowych pn. "Modernizacja drogi krajowej 78 na odcinku Tarnowskie Góry - 
Świerklaniec" (wydatki majątkowe). 

 Jednocześnie konieczna zmiana w załączniku nr 5, w planie finansowym FUS polegająca 
na zmniejszeniu o tę kwotę przychodów z tytułu dotacji oraz zwiększeniu ujemnego 
stanu funduszu na koniec roku. 

- poseł J. Polaczek 

 

18) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotacje dla Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) o kwotę 
14.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 46 - Zdrowie, rozdz. 
85149 - Programy polityki zdrowotnej - NPCZ, na zakup CYKLOTRONU do 
Pozytonowego Tomografu Emisyjnego dla Centrum Onkologii w Kielcach.  
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- poseł M. Zuba 

 

19) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć o 7.000 tys. zł dotację do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303), 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Wykup gruntów pod 
budowę lotniska Kielce - Obice" (wydatki majątkowe). 

 Przyjęcie wniosku spowoduje odpowiednie zmiany w zał. nr 5, w planie finansowym 
FUS skutkujące zmniejszeniem dotacji uzupełniającej z budżetu państwa i 
zmniejszeniem odpisu na działalność ZUS. 

- poseł M. Zuba 

 

20) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 7.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 38 - Szkolnictwo 
wyższe, rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna na zakończenie budowy biblioteki 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

- poseł I. Kloc 

 

21) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych zmniejszyć wydatki na dotacje o kwotę 6.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 83 - Rezerwy celowe, 
na utworzenie nowej pozycji pn. "Budowa i wyposażenie Biblioteki Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach". 

- poseł I. Kloc 

 

22) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć o 5.000 tys. zł dotację do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303), 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dofinansowanie ratowania i 
rekultywacji jeziora Sławskiego" (dotacje i subwencje). 

 Przyjęcie wniosku spowoduje odpowiednie zmiany w zał. nr 5, w planie finansowym 
FUS skutkujące zmniejszeniem dotacji uzupełniającej z budżetu państwa i 
zmniejszeniem odpisu na działalność ZUS. 

- poseł E. Rafalska 

 

23) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszyć dotacje dla Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) o kwotę 
5.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 85/26 - woj. 
świętokrzyskie, rozdz. 01008 - Melioracje wodne, na konserwację urządzeń 
melioracyjnych w województwie świętokrzyskim. 
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- poseł M. Zuba 

 

24) w cz. 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozdz. 75303 - Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych zmniejszyć wydatki na dotacje i subwencje o kwotę 800 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 38 - Szkolnictwo 
wyższe, rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna, na Akademię Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie na "Mobilne 
laboratorium wydolnościowe".  

- poseł E. Rafalska 

 

25) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego o kwotę 30.000 tys. zł w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych,  

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dofinansowanie 
modernizacji promów typu KARSIBÓR obsługujących tor wodny Szczecin - 
Świnoujście".  

- poseł G. Napieralski 

 

26) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego o kwotę 17.000 tys. zł w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych,  

 z przeznaczeniem na utworzenie nowych rezerw celowych pn.: 

- "Opracowanie studium wykonalności modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa - 
Lublin - Dorohusk - granice państwa" z kwotą wydatków majątkowych 12.000 tys. 
zł, 

- "Opracowanie studium wykonalności modernizacji linii kolejowej nr 69 Rejowiec - 
Hrebenne - granica państwa" z kwotą wydatków majątkowych 5.000 tys. zł. 

- posłowie: E. Kruk, J. Stawiarski, J. Łopata, E. Wojtas, J. Palikot 

 

27) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego o kwotę 10.000 tys. zł w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 39 - Transport, rozdz. 
60011 - Drogi publiczne krajowe, na przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnicy 
miasta Oborniki na drodze S-11.  

- poseł S. Stec 

 

28) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na 
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł,  
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 z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. 
"Rozbudowa szpitala - budowa Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego w 
zachodniopomorskim, Centrum Onkologii w Szczecinie" (wydatki majątkowe). 

- poseł G. Napieralski 

 

29) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na 
obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na wstępne opracowania 
techniczne - projekty, dokumentację techniczną na budowę obwodnicy miasta 
Szczecinek w ciągu drogi S-11, w cz. 39 - Transport, rozdz. 60011 - Drogi publiczne 
krajowe.  

- poseł M. Goliński 

 

30) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę zadłużenia 
zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) obsługa długu 
publicznego o kwotę 7.500 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
celowych pn. Modernizacja drogi krajowej 46 przez miejscowość Olsztyn w woj. śląskim 
(wydatki majątkowe). 

- poseł J. Polaczek 

 

31) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na 
obsługę długu publicznego o kwotę 6.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. 
"Realizacja projektu Narodowego Centrum Badań nad Zmianami Klimatu w Mikołowie" 
w tym na wydatki majątkowe 5.000 tys. zł i na dotacje i subwencje 1.000 tys. zł. 

- poseł I. Kloc 

 

32) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia 
zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych zmniejszyć wydatki na 
obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 83 - Rezerwy celowe, 
na utworzenie nowej pozycji - Opracowanie studium wykonalności modernizacji linii 
kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica na odcinku Mielec – Dębica. 

- poseł K. Popiołek 

 

33) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia 
zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych zmniejszyć o 2.500 tys. zł 
wydatki na obsługę długu publicznego, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w cz. 39 - Transport na działalność 
dydaktyczną (rozdz. 80306). 
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- posłowie: S. Ożóg, K. Popiołek, A. Szlachta 

 

34) w cz. 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
publicznego o kwotę 2.100 tys. zł w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, 
należności i innych operacji zagranicznych,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 32 - Rolnictwo na zakup 
maszyn i urządzeń rolniczych w państwowych szkołach rolniczych (rozdz. 80130) w woj. 
świętokrzyskim. 

- poseł M. Zuba 

 

35) w cz. 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych 
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym 
(rozdz. 75703) - wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie w cz. 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerw 
celowych pn. "Modernizacja drogi krajowej 78 na odcinku Wodzisław - Rybnik (wydatki 
majątkowe) z kwotą 20.000 tys. zł. 

- poseł J. Polaczek 

 

36) w cz. 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego - 
obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na 
rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 5.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Modernizacja systemu 
ogrzewania, wentylacji i ochrony przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (wydatki majątkowe). 

- poseł J. Polaczek 

 

37) w cz. 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 
… zmniejszyć wydatki  na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 
90.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w cz. 83 - Rezerwy celowe w 
poz. 16 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt...na realizację programów zwalczania 
chorób zakaźnych w tym choroby Aujeszkiego u świń. 

- poseł H. Kowalczyk 

 

38) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, 
programów operacyjnych... zmniejszyć wydatki majątkowe o 46.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dodatkowa rezerwa na 
zadania inwestycyjne - udrożnienie linii wywozowych ze Śląska oraz na przygotowanie 
linii objazdowych dla E-30" (wydatki majątkowe). 

- poseł J. Polaczek 
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39) w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej .... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z UE 
(kol. 13) o kwotę 33.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w cz. 32 - Rolnictwo dla szkół 
rolniczych przejętych do prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa (rozdz. 80130). 

- poseł H. Kowalczyk 

 

40) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 
... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 
tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 38 - Szkolnictwo 
wyższe, rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna, na Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Gorzowie - Stację naukowo-badawczą w Rogach. 

- poseł E. Rafalska 

 

41) w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej .... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z UE o 
kwotę 7.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w cz. 32 - Rolnictwo  na 
internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) przy szkołach rolniczych prowadzonych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 - poseł H. Kowalczyk 

 

42) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 
... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 
tys. zł,   

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na budowę Centrum 
Dydaktyczno - Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w cz. 38 - Szkolnictwo 
wyższe, rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna.  

- poseł I. Kloc 

 

43) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej 
... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.500 
tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 
26 - Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki 
przechodzące z 2007 r.) na zwiększenie zatrudnienia w Wojewódzkich Inspektoratach 
Weterynarii. 

 Jednocześnie konieczne jest dokonanie zmiany w części artykułowej w art. 15 ust. 3 pkt 
1 lit. a - zwiększenie wynagrodzeń o 4.500 tys. zł, lit. b - zwiększenie limitów 
zatrudnienia o 89 osób.  
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Uwaga: Wnioskodawca nie precyzuje czy kwota 4.500 tys. zł zawiera pochodne od 
wynagrodzeń (w części artykułowej w art. 15 kwota wynagrodzeń powinna być bez 
pochodnych, a w rezerwie 26 w załączniku nr 2 - z pochodnymi) 

 Ponadto konieczna jest zmiana w zał. nr 10 - zatrudnienie i wynagrodzenia powinna 
być skorygowana kwota wynagrodzeń bez pochodnych (taka jak w artykule) oraz 
liczba etatów. 

- poseł H. Kowalczyk 

 

44) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i 
Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o 
kwotę 2.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w cz. 38 - Szkolnictwo 
wyższe, rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna, na Akademię Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie na prace 
adaptacyjne hali sportowej 

 - poseł E. Rafalska 

 

45) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, 
programów operacyjnych..., na końcu tytułu rezerwy dodać przecinek i dopisać: ", w 
tym: 

- 10.000 tys. zł  na przebudowę drogi krajowej nr 12 na odcinku pomiędzy gminami 
Wolanów i Jedlina Letnisko, 

- 20.000 tys. zł na przebudowę drogi krajowej nr 9 na odcinku obejmującym gminy 
Radom i Skaryszew". 

- poseł M. Wikiński 

 

46) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 26 - Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe 
zadania (w tym na skutki przechodzące z 2007 r.) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 tys. 
zł 

 oraz  

 poz. 63 - Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego .... 
zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem łącznej kwoty 20.000 tys. zł na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - 
Rezerwy celowe pn. "Wykup gruntów i odszkodowania dla budowy obwodnicy Pabianic 
S14". 

- poseł A. Błochowiak 

 

47) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu współpracy na 
rzecz rozwoju... zmniejszyć wydatki bieżące o 15.000 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pn. "Dofinansowanie 
modernizacji szpitala MSWiA w Poznaniu" (wydatki majątkowe). 
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- posłowie: K. Łybacka, S. Stec 

 

48) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 43 - Implementacja polskiego programu współpracy na 
rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy ... zmniejszyć wydatki 
bieżące o kwotę 2.500 tys. zł, 

 z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w cz. 83 - Rezerwy celowe pn. "Środki 
na organizację i wyposażenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego w 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach" (dotacje). 

- poseł J. Polaczek 

 

49) w cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 64 - Zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 
Lublinie zmienić nazwę na "Zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, 
Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Pile". 

- posłowie: K. Matyjaszczyk, S. Stec 
 

50) w cz. 85/26 - woj. świętokrzyskie rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dokonać 
przesunięcia w ramach wydatków bieżących kwoty 1.168 tys. zł z wydatków na zakup 
usług remontowych i usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe, składki na 
ubezpieczenia, w tym: na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 
1.000 tys. zł, na składki na ubezpieczenia społeczne - 143.000 tys. zł, na środki na 
Fundusz Pracy - 25.000 tys. zł.  

- poseł M. Zuba 

 

51) w załączniku nr 5, w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w części 
A, Lp. 1. - Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, 
dodać wyrazy: ", w tym: dofinansowanie inwestycji - boisko ze sztuczną ogrzewaną 
nawierzchnią, pełnowymiarowe z oświetleniem i ogrodzeniem terenu w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich w kwocie 2.000 tys. zł". 

 Jednocześnie zapis zapewniający kwotę 2.000 tys. zł na tę inwestycję przenieść do części 
B lp. III. Wydatki, poz. 3.1 - dotacje inwestycyjne planu finansowego funduszu.  

- poseł J. Polaczek 

 

52) w załączniku nr 6 - wykaz inwestycji wieloletnich dla zadania "Centrum Kliniczne 
Akademii Medycznej we Wrocławiu" (cz. 46 rozdz. 85112) dokonać zmiany wartości 
kosztorysowej - zwiększenie o kwotę 195.001 tys. zł i daty zakończenia inwestycji z 
2009 roku na rok 2011. Ponadto w nakładach do poniesienia w roku 2010 wpisać kwotę 
98.000 tys. zł. 

- poseł A. Błochowiak 
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Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. 

 
 
  Przewodniczący Komisji 
   Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
 
 
   (-) Zbigniew Chlebowski 
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA BUDŻETOWA  

NA ROK 2008  

 

z dnia   2007 r. 

 

Art. 1. 

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na 
kwotę 281.803.096 tys. zł, z tego:  

1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 246.520.986 
tys. zł;  

2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na 
kwotę 35.282.110 tys. zł.  

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie 
większą niż 308.893.737 tys. zł.  

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 27.090.641 tys. zł.  

 

Art. 2. 

Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 238.999.862 tys. zł, a rozchody bu-
dżetu państwa na kwotę 211.909.221 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku 
nr 3.  

 

Art. 3. 

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu 
państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 
2007 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przy-
chody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz 
przychody z innych tytułów.  

 

Art. 4. 

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych i spłaco-
nych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów warto-
ściowych nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spła-
tę: 
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1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty 
kapitału;  

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, 
przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. 

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów 
wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę 
innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także 
na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów 
lub innych tytułów. 

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych 
na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 
15.000.000 tys. zł.  

 

Art. 5. 

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych 
w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.  

 

Art. 6. 

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 
15.000.000 tys. zł. 

 

Art. 7. 

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-
wych S.A. - z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksporto-
wych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 11.000.000 tys. zł. 

 

Art. 8. 

Upoważnia się Ministra Finansów do: 

1) dokonywania wypłat: 

a) ze środków budżetu państwa z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych 
na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw na fi-
nansowanie dostaw towarów i usług – do kwoty 734.341 tys. zł, 

b) z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom 
opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podsta-
wie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restruktu-
ryzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 
684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) – do kwoty 570.000 tys. zł, przy 
jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w 
latach budżetowych 2005 - 2008 nie może przekroczyć łącznej kwoty 
2.200.000 tys. zł; 

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek: 
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a) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę 
gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpie-
czeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwo-
ty 2.082.040 tys. zł, 

b) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania na-
prawczego i ostrożnościowego – do kwoty 30.000 tys. zł, 

c) dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna na podstawie ustawy 
z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.1)) – do kwoty 
1.383.000 tys. zł.  

Art. 9. 

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów bu-
dżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w 
podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.  

 

Art. 10. 

Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załączni-
kiem nr 5.  

 

Art. 11. 

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6. 

 

Art. 12. 

Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z po-
mocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility), mechanizmów 
finansowych oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowanych w 
ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 zawiera załącznik nr 7.  

 

Art. 13. 

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
określa załącznik nr 8.  

 

Art. 14. 

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji 
zawiera załącznik nr 9.  

                                                 
1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, 

poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 
184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119. 
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Art. 15. 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.2)) ustala się: 

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasy-
fikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy 
osób, w załączniku nr 10:  

a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i li-
mity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wyna-
grodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób 
zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi 
stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etato-
wych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów 
regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum 
Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, 
funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa 
Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministro-
wi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, 
członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy), 

b) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla 
osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;  

2) kwoty bazowe dla:  

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 
1.766,46 zł,  

b) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowni-
czymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, 
etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kole-
giów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego 
Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokurator-
skich, funkcjonariuszy Służby Celnej - w wysokości 1.837,10 zł, 

c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jed-
nostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez 
niego nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Od-
woławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - w wysokości 
1.493,42 zł, 

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.493,42 zł; 
                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, 

poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 
1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 
179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 
2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 
708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560 i Nr 147, poz. 1030. 
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3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej 
sfery budżetowej objętych niemnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 
w wysokości nie niższej niż 102,3 %; 

4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej 
sfery budżetowej objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 
w wysokości nie niższej niż wzrost kwoty bazowej, tzn. 102,3 %. 

2. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym 
Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy 
wymienionej w ust. 1 ustala się dla aplikantów prokuratorskich: 

1) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity 
zatrudnienia w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydat-
ków budżetowych w załączniku nr 10; 

2) kwotę bazową – w wysokości 1.837,10 zł.  

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla pań-
stwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:  

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań: 

a) wynagrodzeń – w wysokości 11.468 tys. zł,  

b) limitów zatrudnienia dla 300 osób; 

2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 4.700 tys. zł - przeznaczonych na 
wypłaty:  

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwo-
wych,  

b) 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 zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,  

- pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodręb-
nioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekra-
cza 50 osób.  

4. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej na-
stąpi od dnia 1 stycznia 2008 r., w ramach środków ujętych w budżetach wła-
ściwych dysponentów części budżetowych. 

 

Art. 16. 

1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3)) ustala się kwoty bazowe 
dla:  

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 

153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 
2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 
178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. 
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1) sędziów - w wysokości 1.493,42 zł; 

2) asesorów sądowych - w wysokości 1.837,10 zł. 

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. 
U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kura-
torów sądowych w wysokości 1.837,10 zł. 

3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym 
Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych 
innych ustaw w związku z art. 91 § 1 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala się 
kwotę bazową dla aplikantów sądowych - w wysokości 1.837,10 zł. 

 

Art. 17. 

Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń 
dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybuna-
łów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5)) oraz w placówkach zagranicz-
nych - zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

Art. 18. 

Ustala się etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach or-
ganizacyjnych Policji. 

 

Art. 19. 

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 
404.062 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:  

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kole-
jowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych upraw-
nień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.6)) – w 
wysokości 370.000 tys. zł;  

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawo-
dowego oraz podręczników akademickich – w wysokości 10.362 tys. zł; 

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – w wysokości 22.000 tys. zł;  

                                                                                                                                           
Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 
976. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 
153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 
2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 
1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 
r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558.  
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4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych – w wysokości 1.700 
tys. zł.  

 

Art. 20. 

Ustala się dotacje przedmiotowe na: 

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez 
„Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 17.904 tys. zł;  

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawo-
du, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomoc-
niczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącz-
nej kwocie 628 tys. zł;  

3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez 
gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących 
w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 450 tys. zł;  

4) korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej 
pacjenta, świadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej 
w Ochronie Zdrowia, w łącznej kwocie 246 tys. zł.  

 

Art. 21. 

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 139.217 tys. zł, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na 
rzecz rolnictwa, w zakresie: 

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;  

2) ochrony roślin;  

3) rolnictwa ekologicznego. 

 

Art. 22. 

Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kole-
jowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu – w wysoko-
ści 1.007.905 tys. zł.  

 

Art. 23. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 90.000 tys. zł.  

 

Art. 24. 

Ustala się dla służby cywilnej: 

1) limit mianowań urzędników – 1.000 osób;  

2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 5.544.194 tys. zł, w tym: 

a) wynagrodzenia zasadnicze – w wysokości 4.060.237 tys. zł, 
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b) dodatki służby cywilnej – w wysokości 55.715 tys. zł, 

c) dodatki zadaniowe – w wysokości 6.262 tys. zł; 

3) limit środków na szkolenia - w wysokości 68.695 tys. zł. 

 

Art. 25. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogó-
łem wynosi 102,3 %.  

 

Art. 26. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,4 %.  

 

Art. 27. 

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. 
zm.7)), wynosi 3.371.853 tys. zł.  

 

Art. 28. 

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymie-
nionej w art. 27, wynosi 126.683 tys. zł.  

 

Art. 29. 

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z 
tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek 
przekazanych do funduszy.  

 

Art. 30. 

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 380.000 tys. zł.  

 

Art. 31. 

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 

21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793. 
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pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.8)), wynosi 2.200 
tys. zł.  

 

Art. 32. 

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa 
w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnic-
twie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 
873), wynosi 5.243 tys. zł.  

 

Art. 33. 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodo-
wej wynosi 2.843 zł.  

 

Art. 34. 

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 
1011, Nr 225 poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828), wynoszą dla:  

1) gmin – 558.077 tys. zł; 

2) powiatów – 885.916 tys. zł;  

3) województw – 720.652 tys. zł. 

 

Art. 35. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury 
transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala 
się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i 
zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną 
przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 4.308.300 tys. zł. 

 

Art. 36. 

Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wy-
miaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 
1001, z późn. zm.9)).  

                                                 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 

83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i 
Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.  

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 
64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, 
poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120, poz. 818.  
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Art. 37. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) - ustala się 
obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 
wysokości 0,10 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienio-
nej w art. 27.  

 

Art. 38. 

1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na 
instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych 
stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki fi-
nansowe pomniejszają wydatki.  

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na 
instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych 
stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki 
finansowe pomniejszają rozchody.  

 

Art. 39. 

Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.  

 

Art. 40. 

Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 
12 ustawy wymienionej w art. 17 określa załącznik nr 13. 

 

Art. 41. 

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej określa załącznik nr 14.  

2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę insty-
tucji zarządzającej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodo-
wym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 
267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832), może do-
konywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku 
nr 14.  

 

Art. 42. 

Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Naro-
dowego Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 15.  
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Art. 43. 

Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-
2013 zawiera załącznik nr 16. 

 

Art. 44. 

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą 
zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym – w wysokości 5.000.000 tys. zł.  

 

Art. 45.  

W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w części budżetu 
państwa - Sprawy wewnętrzne, upoważnia się Ministra Finansów do ich przeznacze-
nia na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla któ-
rych minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem założycielskim. 

 

Art. 46. 

Ustala się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na za-
kup urządzeń i sprzętu ratowniczego – w wysokości 2.500 tys. zł. 

 

Art. 47. 

Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowa-
dzenia – w ramach środków określonych w ustawie budżetowej na wydatki mająt-
kowe – centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół. 

 

Art. 48. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio 
ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów pu-
blicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.  

 

Art. 49.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.  

 


