
 
Druk nr 3672

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 2011 (druk nr 3429) 

 
 

Sejm na 75 posiedzeniu w dniu 8 października 2010 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 

2011 wraz ze stanowiskami przekazanymi przez właściwe Komisje na posiedzeniach w 
dniach: 20, 21, 26, 27, 28 i 29 października, 23, 24, 25 i 26 listopada oraz 2 grudnia 2010 
r.  

 
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: 
 

1) w art. 13 w ust. 1 w pkt 2 lit. d nadać brzmienie: 

„d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1 558,33 zł;”; 
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- Poseł Ludwik Dorn 
 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku mniejszości nr 1 są następujące zmiany w 
załącznikach do ustawy budżetowej: 

 Zwiększenie wydatków na uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 302.495 tys. 
zł (z czego kwoty 287.495 tys. zł z tytułu waloryzacji uposażeń, z uwzględnieniem 
nagrody rocznej oraz kwoty 15.000 tys. zł jako skutków zmiany kwoty bazowej dla 
odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe związanych z 
odejściem ze służby, a także uposażeń wypłacanych przez okres roku zamiast emerytur) 
oraz dokonanie odpowiednich zwiększeń wydatków w zał. 10 i zmian wydatków w zał. 2, 
polegających na tym, by: w części 29 - Obrona Narodowa dokonać przesunięcia w 
ramach wydatków bieżących na kwotę 40.754 tys. zł przeznaczonych na usługi 
realizowane przez specjalistyczne formacje ochrony wg następującego zestawienia: - 
rozdz. 75201 Wojska Lądowe - 21.400 tys. zł, - rozdz. 75202 Siły Powietrzne - 6.500 tys. 
zł, - rozdz. 75203 Marynarka Wojenna - 3.500 tys. zł, - rozdz. 75207 Żandarmeria 
Wojskowa - 100 tys. zł, - rozdz. 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP - 
400 tys. zł, - rozdz. 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego - 154 tys. zł, - rozdz. 
75219 Wojska Specjalne - 500 tys. zł, - rozdz. 75220 - Zabezpieczenie wojsk - 7.500 tys. 
zł, - rozdz. 75295 Pozostała działalność - 700 tys. zł oraz dokonać zmniejszenia 
wydatków majątkowych w rozdz. 75201 - Wojska Lądowe przeznaczonych na 
przygotowanie infrastruktury sztabowej dla potrzeb Dowództwa Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu na kwotę 59.000 tys. zł. Źródłem pokrycia w pozostałych częściach ma być 
zmniejszenie wydatków o kwotę 202.741 tys. zł w cz. 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 
przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków 
europejskich (...). 

 

2) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu 
wpłaty z zysku NBP (dział 758) o kwotę 1.000.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków w części 38 - Szkolnictwo wyższe, działalność dydaktyczna 
(rozdz. 80306, wydatki bieżące o kwotę 400.000 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 
100.000 tys. zł) oraz na zwiększenie wydatków w części 42 - Sprawy wewnętrzne, 
Komendy powiatowe Policji (rozdz. 75405, wydatki bieżące o kwotę 400.000 tys. zł, 
wydatki majątkowe o kwotę 100.000 tys. zł); 

- Poseł Stanisław Stec 
  

3) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu 
podatku od gier o kwotę 50.000 tys. zł (dział 756), z przeznaczeniem na utworzenie w 
części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy pod nazwą „Kompleksowa regulacja 
koryt i potoków oraz zalesianie Beskidu Żywieckiego”; 

- Poseł Bożena Kotkowska 

 

4) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu 
podatków od gier o kwotę 45.200 tys. zł (dział 756), z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków bieżących w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w 
rozdz. 75013 - Izby celne, na Program Modernizacji Służby Celnej 2009-2011 - na 
podwyżki wynagrodzeń; 
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- Poseł Bożena Kotkowska 
 

5) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu 
podatku od gier o kwotę 20.000 tys. zł (dział 756), z przeznaczeniem na utworzenie w 
części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego z kompleksem sportowym dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej”; 

- Poseł Bożena Kotkowska 
- Poseł Grzegorz Pisalski 
- Poseł Krzysztof Matyjaszczyk 

  

6) w części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć o kwotę 10.000 
tys. zł dochody z tytułu podatku od gier (dział 756), z przeznaczeniem na utworzenie 
części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Budowa szpitala w Żywcu 
województwo śląskie” (wydatki majątkowe); 

- Poseł Bożena Kotkowska 
 

7) w części 01- Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące: - w urzędach 
naczelnych organów władzy państwowej...(rozdz. 75101) o kwotę 14.000 tys. zł: - na 
odznaczenia państwowe (rozdz. 75106) o kwotę 5.000 tys. zł oraz w części 83 – Rezerwy 
celowe: 

-  w poz. 31 – Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz 
wsparcia międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji… zmniejszyć wydatki 
bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2.000 tys. zł,  

- w poz. 49 - Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 
2.000 tys. zł oraz  

-  w poz. 51 – Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie 
Unii Europejskiej… zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 
1.000 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.000 tys. zł,  

 z przeznaczeniem łącznej kwoty 25.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 
39 - Transport, na modernizację drogi krajowej 73 na odcinku Kielce - Morawica 
(rozdz. 60012); 

- Poseł Maria Zuba 
 

8) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 tys. 
zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 75101), z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach 
artystycznych (dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne i 
wydatki bieżące o 5.000 tys. zł w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne); 

- Poseł Bożena Kotkowska 
  

9) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł 
w urzędach naczelnych organów władzy państwowej (rozdz. 75101), z przeznaczeniem 
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na zwiększenie dotacji i subwencji w części 30 - Oświata i wychowanie na zakup 
podręczników dla uczniów niewidomych, słabowidzących, niedosłyszących z 
upośledzeniem umysłowym (rozdz. 80195); 

- Poseł Bożena Kotkowska 
 

10) w części 01- Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000 tys. zł 
w urzędach naczelnych organów władzy państwowej...(rozdz. 75101), z przeznaczeniem 
na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe, na budowę 
biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rozdz. 
80306); 

- Poseł Maria Nowak 
 

11) w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. 
zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej...(rozdz. 75101) z 
przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 42 - Sprawy wewnętrzne na zadania 
ratownictwa górskiego i wodnego (rozdz. 75415) realizowane przez GOPR, TOPR i 
WOPR; 

- Poseł Bożena Kotkowska 
  

12) w części 02 - Kancelaria Sejmu zmniejszyć wydatki w urzędach naczelnych organów 
władzy państwowej...(rozdz. 75101) o kwotę 5.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 
2.000 tys. zł, wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł, w części 03 - Kancelaria Senatu 
zmniejszyć wydatki majątkowe w urzędach naczelnych organów władzy 
państwowej...(rozdz. 75101) o kwotę 3.000 tys. zł, w części 04 - Sąd Najwyższy 
zmniejszyć wydatki bieżące w naczelnych organach sądownictwa (rozdz. 75102) o kwotę 
1.000 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 9.000 tys. zł na zwiększenie dotacji w 
części 83 - Rezerwy celowe, poz. 27 - Środki na realizację programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na dożywianie dzieci; 

- Poseł Stanisław Stec 

 

13) w części 07 - Najwyższa Izba Kontroli zmniejszyć wydatki w urzędach naczelnych 
organów władzy państwowej... (rozdz. 75101) o kwotę 10.000 tys. zł, z tego wydatki 
bieżące o 5.000 tys. zł, wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł, w części 08 - Rzecznik Praw 
Obywatelskich zmniejszyć wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy 
państwowej... (rozdz. 75101) o kwotę 1.000 tys. zł, w części 09 - Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji zmniejszyć wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów 
władzy państwowej... (rozdz. 75101) o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej 
kwoty 12.000 tys. zł na zwiększenie dotacji w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 27 - 
Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie 
dzieci; 

- Poseł Stanisław Stec 

 

14) w części 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmniejszyć wydatki 
bieżące w urzędach naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 75101) o kwotę 



 5

500 tys. zł, w części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy zmniejszyć wydatki w urzędach 
naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 75101) o kwotę 10.000 tys. zł, z tego 
wydatki bieżące o 7.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł, oraz w części 13 - 
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 
zmniejszyć wydatki w urzędach naczelnych organów władzy państwowej... (rozdz. 
75101) o kwotę 15.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 10.000 tys. zł i wydatki 
majątkowe o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 25.500 tys. zł na zwiększenie 
dotacji w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 27 - Środki na realizację programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie dzieci; 

- Poseł Stanisław Stec 

 
15) w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 

5.000 tys. zł w urzędach naczelnych i centralnych organów... (rozdz.75001) oraz w części 
42 - Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach 
naczelnych i centralnych organów... (rozdz.75001) , z przeznaczeniem łącznej kwoty 
15.000 tys. zł na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe, 
na budowę laboratorium geoinżynierii i czystych technologii węglowych w Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach (rozdz. 80306); 

- Poseł Maria Nowak 

 
16) w części 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć dotacje 

o kwotę 30.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Wydatki na Kliniczne Centrum Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie” 
(wydatki majątkowe); 

- Poseł Gabriela Masłowska 

 
17) w części 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć dotacje 

o kwotę 25.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Samodzielny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie - dofinansowanie inwestycji” (wydatki 
majątkowe); 

- Poseł Gabriela Masłowska 

 
18) w części 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejszyć dotacje 

o kwotę 25.000 tys. zł na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych (rozdz. 70017), z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Dofinansowanie Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali w 
Lublinie” (wydatki bieżące); 

- Poseł Gabriela Masłowska 

 
19) w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć dotacje dla 

partii politycznych o kwotę 9.000 tys. zł (rozdz. 75823), z przeznaczeniem na 
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zwiększenie dotacji w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 27 - Środki na realizację 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 

- Poseł Stanisław Stec 

 

20) w części 28 - Nauka zmniejszyć wydatki bieżące w rozdz. współpraca naukowa i 
naukowo - techniczna z zagranicą (rozdz. 73007) o kwotę 15.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 20 - Gospodarka, na 
zwiększenie składki PECS w związku z akcesją Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej ESA (rozdz. 15095); 

- Poseł Tadeusz Sławecki 

 

21) w części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki o kwotę 647.000 tys. zł w 
Wojskowych Misjach Pokojowych (rozdz. 75216), z tym świadczenia na rzecz osób 
fizycznych o 393.000 tys. zł i wydatki bieżące o 254.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków majątkowych w części 83 - Rezerwa celowa, poz. 4 - 
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; 

- Poseł Bożena Kotkowska 

 

22) w części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 500.000 tys. zł 
w Wojskowych Misjach Pokojowych (rozdz. 75216), z przeznaczeniem na zwiększenie 
dotacji i subwencji w części 38 - Szkolnictwo wyższe, na podwyżki dla pracowników 
uczelni publicznych (rozdz. 80306); 

- Poseł Bożena Kotkowska 
- Poseł Zdzisława Janowska 

 

23) w części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 300.000 tys. zł 
w Wojskowych Misjach Pokojowych (rozdz. 75216), z przeznaczeniem na zwiększenie 
dotacji i subwencji w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 27 - Środki na realizację 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 

- Poseł Bożena Kotkowska 
- Poseł Grzegorz Pisalski 
- Poseł Zdzisława Janowska 

 

24) w części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 10.000 tys. zł w 
Wojskowych Misjach Pokojowych (rozdz. 75216), z przeznaczeniem na utworzenie w 
części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Modernizacja stadionu 
piłkarskiego w Bielsku - Białej” (wydatki majątkowe); 

- Poseł Bożena Kotkowska 

 

25) w części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.950 tys. zł w 
Wojskowych Misjach Pokojowych (rozdz. 75216), z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 85/25 - Budżety wojewodów, województwo śląskie (wydatki 
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majątkowe o 3.500 tys. zł w rozdz. 01008 - Melioracje wodne, dotacje i subwencje o 450 
tys. zł w rozdz. 01009 - Spółki wodne); 

- Poseł Bożena Kotkowska 

 

26) w części 38 - Szkolnictwo wyższe zmniejszyć dotacje o kwotę 450 tys. zł na działalność 
dydaktyczną (rozdz. 80306), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy 
celowe nowej pozycji pod nazwą „Finansowanie Wyższego Prawosławnego Seminarium 
w Warszawie” (dotacje); 

- Poseł Eugeniusz Czykwin 
 

27) w części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
Skarbu Państwa o kwotę 500.000 tys. zł (rozdz. 75701), z przeznaczeniem na utworzenie 
w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą „Podwyżki płac w publicznych 
szkołach wyższych” (dotacje i subwencje); 

- Poseł Maria Nowak 

 

28) w części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu 
Skarbu Państwa o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz.75704), z przeznaczeniem na zwiększenie 
wydatków w części 38 - Szkolnictwo, na dofinansowanie budowy budynków 
dydaktycznych „L” i „C” w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej - 
jako wkład własny w ramach RPO „Nowoczesna Uczelnia” - poprawa warunków 
kształcenia (współfinansowanie projektów ze środków UE, rozdz. 80306); 

- Poseł Maria Nowak 

 

29) w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 tys. zł (rozdz. 
75817), z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji 
pod nazwą „ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z kompleksem sportowym dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej” (wydatki majątkowe); 

- Poseł Maria Nowak 

 

30) w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz. 
75817), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 - Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, na remont zabytkowej Katedry Wniebowzięcia NMP 
w Sosnowcu (renowacja zabytkowego ołtarza w nawie głównej oraz zabytkowych 
organów) (rozdz. 92120); 

- Poseł Maria Nowak 

 

31) w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.000 tys. zł (rozdz. 
75817), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 25 - Kultura fizyczna na 
budowę boisk wielofunkcyjnych i szkolnych sal gimnastycznych (rozdz. 92601); 

- Poseł Maria Nowak 
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32) w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.500 tys. zł (rozdz. 
75817), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 - Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, na remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Sosnowcu (wymiana poszycia dachowego, restauracja 4 zabytkowych 
attyk) (rozdz. 92120); 

- Poseł Maria Nowak 

 

33) w części 81 - Rezerwa ogólna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł (rozdz. 
75817), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 - Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, na kontynuację remontu zabytkowego kościoła pw. 
św. Marii Magdaleny w Chorzowie (remont pokrycia dachowego naw bocznych) (rozdz. 
92120); 

- Poseł Maria Nowak 

 

34) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Modernizacja i zagospodarowanie „Zbiornika Jeziorsko” w zachodniej części 
województwa łódzkiego” (wydatki majątkowe); 

- Poseł Piotr Polak 

 

35) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 50.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 39 - Transport, na 
modernizację linii kolejowej 274 w celu likwidacji ograniczeń prędkości na trasie 
Wrocław - Jelenia Góra (rozdz. 60001); 

- Poseł Marzena Machałek 

 

36) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich ... zmniejszyć wydatki o kwotę 28.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji rezerw „Remont i adaptacja budynków 
pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gnieźnie” (wydatki majątkowe); 

- Poseł Zbigniew Dolata 

 

37) w części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Współfinansowanie projektów z realizowanych z 
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o 18.000 tys. zł z przeznaczeniem 
na zwiększenie dotacji dla spółek wodnych (rozdz. 01009) w części 85 - Budżety 
wojewodów; 

 
Załącznik do wniosku mniejszości nr 37 - podział na województwa 

 
Część Dział Rozdział Województwo Kwota w tys. zł 
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Załącznik do wniosku mniejszości nr 37 - podział na województwa 
 

85/02 010 01009 Dolnośląskie 1 010
85/04 010 01009 Kujawsko-Pomorskie 2 187
85/06 010 01009 Lubelskie 705
85/08 010 01009 Lubuskie 551
85/10 010 01009 Łódzkie 607
85/12 010 01009 Małopolskie 778
85/14 010 01009 Mazowieckie 3 272
85/16 010 01009 Opolskie 374
85/18 010 01009 Podkarpackie 766
85/20 010 01009 Podlaskie 1 397
85/22 010 01009 Pomorskie 1 011
85/24 010 01009 Śląskie 968
85/26 010 01009 Świętokrzyskie 208
85/28 010 01009 Warmińsko-Mazurskie 766
85/30 010 01009 Wielkopolskie 3 063
85/32 010 01009 Zachodniopomorskie 337

85 010 01009 Budżety wojewodów 
ogółem 

18000

- Poseł Henryk Kowalczyk 

 

38) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 39 - Transport na 
modernizację linii kolejowej na odcinku Kutno - Zgierz (rozdz. 60001); 

- Poseł Tadeusz Woźniak 

 

39) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów z udziałem 
środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na wykonanie 
dokumentacji technicznej modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Lublin 
wraz z węzłem kolejowym Lublin (rozdz. 60002); 

- Poseł Elżbieta Kruk 

 

40) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z 
udziałem środków europejskich... zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 tys. zł z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Budowa drogi powiatowej w woj. podlaskim Mężenin - Osowiec o długości 30 km tzw. 
„Carski Trakt”. Droga historyczna o dużym znaczeniu turystycznym” (wydatki 
majątkowe); 

- Poseł Krzysztof Jurgiel 

 

41) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 31 - Implementacja polskiego programu współpracy 
na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy... zmniejszyć wydatki 
bieżące o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy 
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celowe nowej pozycji pod nazwą „Dokumentacja budowy obwodnic Obornik i Ujścia 
droga S-11”; 

- Poseł Stanisław Stec 
 

42) w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 56 - Podniesienie ulgi na przewozy kolejowe dla 
studentów do 51% zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 20.000 tys. zł, z 
przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pod nazwą 
„Przewozy międzyregionalne na liniach z trakcją spalinową” (wydatki bieżące); 

- Poseł Sławomir Zawiślak 

 
 
Warszawa, dnia 2 grudnia 2010 r. 

 
 
  Przewodniczący Komisji 
   Finansów Publicznych 
   i sprawozdawca 
 
 
   (-) Paweł Arndt 
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA BUDŻETOWA  

NA ROK 2011 

z dnia    2010 r.  

 

Art. 1.  

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych 
i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 273.271.468 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu pań-
stwa w wysokości 313.471.468 tys. zł. 

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r. na kwotę nie 
większą niż 40.200.000  tys. zł.  

 

Art. 2.  

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środ-
ków europejskich w wysokości 68.597.288 tys. zł.  

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środ-
ków europejskich w wysokości 84.004.046 tys. zł. 

3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 15.406.758 tys. zł. 

 

Art. 3. 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 
402.251.517 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa 
w wysokości 346.644.759  tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.  

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 
55.606.758  tys. zł. 

 

Art. 4.  

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu 
budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 
grudnia 2010 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, 
przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z 
innych tytułów. 
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Art. 5.  

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych i spłaco-
nych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów warto-
ściowych nie może przekroczyć kwoty 100.000.000 tys. zł, przy czym przez 
spłatę: 

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. 6.  

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

 

Art. 7.  

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-
wych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych 
oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 10.500.000 tys. zł. 

 

Art. 8.  

Upoważnia się Ministra Finansów do: 

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i poży-
czek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych 
państw – do kwoty 1.700.000 tys. zł; 

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek: 

a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:  

– na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 
500.000 tys. zł, 

– na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego – do kwoty 
10.000.000 tys. zł, 

b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 1.000.000 tys. zł, 

c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania na-
prawczego i ostrożnościowego – do kwoty 30.000 tys. zł, 
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d) 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 500.000 tys. zł, 

e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwaran-
towanych przez państwo – do kwoty 6.000.000 tys. zł. 

 

Art. 9.  

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy 
celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

Art. 10.  

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jed-
nostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.  

 

Art. 11.  

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty 
tych dotacji zawiera załącznik nr 8. 

 

Art. 12.  

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9. 

 

Art. 13.  

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 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.1)) ustala się: 

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

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wy-
nagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 
członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządo-
wych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachun-
kowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, ase-
sorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

                                                 
1)  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 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, z 2007 r. 
Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz.1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706. 
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Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, 
członków służby zagranicznej nie będących członkami korpusu służby 
cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub 
innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości 
albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby 
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),  

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń; 

2) kwoty bazowe dla: 

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

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych 
kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, 
pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i 
aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej nie 
będących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1.873,84 
zł, 

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych – w wysokości 1.523,29 zł, 

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1.523,29 zł; 

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budże-
towej – w wysokości 100,0 %. 

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) ustala się kwotę bazową dla na-
uczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. – w wysokości 2.446,82 zł, od 
dnia 1 września 2011 r. – w wysokości 2.618,10 zł. 

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

1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych 
zadań – w wysokości 1.000 tys. zł; 

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 4.905 tys. zł – przeznaczonych na 
wypłaty: 

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk pań-
stwowych, 

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: 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 
213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. 
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– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodręb-
nioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w 
roku poprzednim nie przekracza 50 osób; 

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysoko-
ści 13.151 tys. zł. 

 
Art. 14.  

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.3)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów 
sądowych w wysokości 1.873,84 zł. 

 

Art. 15.  

Ustala się etaty Policji w liczbie 102.393, w tym 102.309 etatów w jednostkach or-
ganizacyjnych Policji. 

 

Art. 16.  

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 tys. zł. 

 

Art. 17.  

Ustala się dla służby cywilnej: 

1) limit mianowań urzędników – 500 osób; 

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6.806.110 tys. zł;  

3) środki na szkolenia – w wysokości 71.323 tys. zł. 

 

Art. 18.  

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

 

Art. 19.  

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,5%. 

 

Art. 20.  

                                                 
3) 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. 
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Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 
i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668), wynosi 3.773.570 tys. zł. 

 

Art. 21.  

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymie-
nionej w art. 20, wynosi 174.000 tys. zł. 

 

Art. 22.  

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), wynosi 1.573 tys. zł. 

 

Art. 23.  

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, 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. 24.  

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 442.000 tys. zł. 

 

Art. 25.  

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 
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322), wynosi 3.500 tys. 
zł. 

 

Art. 26.  

Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe 
(Dz. U. Nr 71, poz. 609), wynosi 50 tys. zł. 

 

Art. 27.  

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 
wynosi 3.359 zł. 

 

Art. 28.  
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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. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), wynoszą dla: 

1) gmin – 619.427 tys. zł; 

2) powiatów – 1.137.235 tys. zł; 

3) województw – 627.893 tys. zł. 

 

Art. 29.  

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z poźn. zm.4)) ustala się 
obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymie-
nionej ustawy. 

 

Art. 30.  

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, z późn. zm.5)) – 
ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wy-
mienionej w art. 20. 

 

Art. 31.  

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

 

Art. 32.  

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

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na in-
strumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych sta-
nowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki fi-
nansowe pomniejszają rozchody. 

 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 

416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 
595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 
161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 100. 
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Art. 33. 

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik 
nr 11. 

 

Art. 34.  

Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, 
zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

Art. 35.  

Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki bu-
dżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

Art. 36.  

Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób praw-
nych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 
620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

Art. 37.  

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą 
zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym – w wysokości 1.000.000 tys. zł. 

 

Art. 38. 

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu pań-
stwa w latach 2011-2013 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 
2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony 
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz 
Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15. 

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach 
obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony 
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz 
Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16. 

 

Art. 39.  

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
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(EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowa-
nie tych programów, nie ujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.  

 

Art. 40.  

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności za-
wiera załącznik nr 18. 

 

Art. 41.  

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19. 

2. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać 
zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19. 

 

Art. 42.  

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

 

Art. 43. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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