
Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 1646

USTAWA

z dnia 8 listopada 2013 r.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) po art. 38a dodaje się art. 38b i art. 38c w brzmieniu:

„Art.  38b. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w  formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 16 kwietnia:

1)  wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie
z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie proce-
dury  dotyczącej  nadmiernego  deficytu  załączonego  do  Traktatu  ustanawiającego  Wspólnotę  Europejską
(Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.), zwany dalej „wynikiem nominalnym”, za ostatnie czte-
ry lata;

2)  łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za ostatnie sześć lat.

Art.  38c. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w  formie  komunikatu, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 16 kwietnia, wysokość kosztów reformy emerytalnej 
wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmie-
niającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru 
i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 12) za ostatnie cztery lata.”;

2) w art. 50 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 1a–1c, 4 i 5 nie stosuje się do przyjmowanego przez Radę Ministrów projektu ustawy, której 
skutkiem może być zwiększenie, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, następujących 
wydatków budżetu państwa: 

1) na obsługę długu publicznego;

2) środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do organizacji międzynarodowych;

3)  na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym
wydatków budżetu środków europejskich;

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 41).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach
i kredytach studenckich, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, ustawę
z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, ustawę z dnia 2 paź-
dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu
Kapitałowym, ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym oraz ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów.
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4)   wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opie-
kuńczy;

5)   składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz 
za osoby niepełnosprawne;

6)   świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy i uprawnionych członków ich rodzin oraz uposażeń sędziów 
i prokuratorów w stanie spoczynku;

7)   dotacji  dla  Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych,  Funduszu Emerytur  Pomostowych  i  Funduszu Emerytalno-
-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-ren-
towych gwarantowanych przez państwo.”;

3)  w art. 86:

a)  w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 procedur, o których mowa w tym przepisie, nie stosuje się, jeże-
li relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4, nie przekracza 55%.”; 

4)  art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata.”;

5)  uchyla się art. 103a;

6)  art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. 1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa: 

1)   zawiera Program Konwergencji,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem Rady  (WE) nr  1466/97/WE z dnia 
7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospo-
darczych (Dz. Urz. WE L 209 z 02.08.1997, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, 
t. 1, s. 84, z późn. zm.);

2)    określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa.

2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa w części zawierającej Program Konwergencji określa dodatkowo:

1)  główne cele polityki społecznej i gospodarczej;

2)   planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 594/2013 z dnia 21 maja 
2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. 
UE L 174 z 26.06.2013, s. 1), w tym na długookresową stabilność finansów publicznych;

3)  planowaną wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1;

4)  zmiany w zakresie podejmowanych działań i celów, w stosunku do poprzedniego Programu Konwergencji;

5)   wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych wraz z założeniami stanowiącymi podstawę 
jej opracowania.”;

7)  w art. 105 uchyla się ust. 2 i 3; 

8)  w art. 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w terminie do dnia 30 kwietnia, i ogłasza go 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

9)  uchyla się art. 107;

10)  art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. Ministrowie, w terminie do dnia 15 kwietnia, przedkładają Ministrowi Finansów informację o realizacji 
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2.”;
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11)  w art. 110 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a)   kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1, oraz kwotę planowanego limitu wydat-
ków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;”;

12)   uchyla się art. 112a;

13)  po art. 112a dodaje się art. 112aa w brzmieniu:

„Art. 112aa. 1. Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wy-
łączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i w pkt 9 oraz Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powie-
rzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana według 
wzoru:

WYDn = WYD*n−1 ∙ En(CPIn) ∙ [WPKBn + Kn] + En (∆DDn)

przy czym: 

                                                                                           CPIn−2             En(CPIn−1
 )

WYD*n−1 = WYDn−1 ∙ 
                       ∙                         

                                                                                         
En−1(CPIn−2)      En−1(CPIn−1 )

                 
8
    PKBn−2

            PKBn−1                    PKBnWPKBn = √ 
               ∙ En(              ) ∙ En (              )

                     PKBn−8          
PKBn−2            PKBn−1

w którym poszczególne symbole oznaczają:

CPI   –  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego,

n   –  rok, na który jest obliczana kwota wydatków,

n−1   –  rok poprzedzający rok n,

n−2   –  rok poprzedzający rok n o dwa lata,

n−8   –  rok poprzedzający rok n o osiem lat,

WYDn   –  kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi, 

WYD*n−1   –  kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n−1 przedłożonym Sej-
mowi, skorygowana zgodnie z aktualizacją prognoz średniorocznego wskaźnika cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych, 

CPIn−2   –  średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n−2,

En(CPIn−1)   –  prognozowany w projekcie  ustawy budżetowej  na  rok n  przedłożonym Sejmowi  średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n−1, 

En−1(CPIn−2)   –  prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n−1 przedłożonym Sejmowi średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n−2, 

En−1(CPIn−1)   –  prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n−1 przedłożonym Sejmowi średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n−1, 

En(CPIn)   –  prognozowany w projekcie  ustawy budżetowej  na  rok n  przedłożonym Sejmowi  średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku n, 

WPKBn   –  wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych 
określony w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi z dokładnością 
do setnych części procentu, 

Kn   –  wielkość  korekty  kwoty  wydatków  określonej  w  projekcie  ustawy  budżetowej  na  rok  n 
przedłożonym Sejmowi, 

PKBn−2/PKBn−8   –  ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z art. 38b pkt 2 łączna 
dynamika wartości produktu krajowego brutto, 

En(PKBn−1/PKBn−2)   –  prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi roczna dy-
namika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n−1,
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En(PKBn/PKBn−1)   –  prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi roczna dy-
namika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n,

En(∆DDn)   –  prognozowana wartość ogółem działań dyskrecjonalnych, o których mowa w rozporządze-
niu wymienionym w art. 104 ust. 1 pkt 1, w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 
nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodo-
wych  i  regionalnych w Unii  Europejskiej  planowanych  na  rok n,  jeżeli wartość  każdego 
z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto prognozowanej w projekcie 
ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi; w przypadku planowanej w roku n re-
zygnacji z działań dyskrecjonalnych dokonanych w latach poprzednich, w prognozowanej 
wartości ogółem działań dyskrecjonalnych w roku n uwzględnia się wpływ na kwotę WYDn 
dokonanych  działań  dyskrecjonalnych,  który  wystąpiłby  w  przypadku  braku  rezygnacji 
z tych działań w roku n. 

2. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 1, i w kwocie, o którą pomniejsza się tę kwotę zgodnie z ust. 3, nie 
uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich oraz wydatków finansowanych ze środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się również przepływów finanso-
wych między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, z tytułu dotacji i subwencji. 

3. Kwota wydatków, o której mowa w ust. 1, pomniejszona o kwotę: 

1)   prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej przedłożonym Sejmowi wydatków jednostek, o których mowa 
w art. 9 pkt 2 i samorządowych jednostek budżetowych, uwzględniających założenia makroekonomiczne, o któ-
rych mowa w art. 142 pkt 2 lit. a i b, oraz wieloletnie prognozy finansowe tych jednostek, a także wysokość 
wydatków wykonanych w latach poprzednich, po odjęciu kwot odpowiadających wielkościom planowanych do 
otrzymania kwot dotacji i subwencji od innych organów i jednostek, o których mowa w ust. 1,

2)   planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, 

3)   planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia określonych w planie finansowym Funduszu, po odjęciu 
kwot odpowiadających wielkościom planowanych do otrzymania kwot dotacji od organów i jednostek, o któ-
rych mowa w ust. 1

– stanowi nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 i państwowych jedno-
stek budżetowych z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, w pkt 8 z wyłączeniem Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekaza-
nych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw.

4. Wielkość korekty kwoty wydatków, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1)   minus dwa punkty procentowe – jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy 
emerytalnej,  ogłoszone  zgodnie  z  art.  38c,  do  produktu  krajowego  brutto  jest w  roku n−2,  o  którym mowa 
w ust. 1, mniejsza od −3%, albo jeżeli wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n−2 większa 
od 55% albo

2)  minus półtora punktu procentowego – jeżeli:
a)   wartość  relacji wyniku  nominalnego  powiększonego  o  koszty  reformy  emerytalnej,  ogłoszone  zgodnie 

z art. 38c, do produktu krajowego brutto jest w roku n−2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż −3% 
oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n−2 większa od 50%, a nie większa od 
55% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika war-
tości produktu krajowego brutto w cenach stałych w roku n nie  jest mniejsza o więcej niż dwa punkty 
procentowe  od  wskaźnika  średniookresowej  dynamiki  wartości  produktu  krajowego  brutto,  o  którym 
mowa w ust. 1, albo

b)   wartość  relacji wyniku  nominalnego  powiększonego  o  koszty  reformy  emerytalnej,  ogłoszone  zgodnie 
z art. 38c, do produktu krajowego brutto jest w roku n−2, o którym mowa w ust. 1, nie mniejsza niż −3% 
oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n−2 nie większa niż 50% oraz suma, obli-
czona zgodnie z ust. 5, jest w roku n−2 mniejsza od −6% oraz prognozowana w projekcie ustawy budżeto-
wej  na  rok n  przedłożonym Sejmowi  dynamika wartości  produktu  krajowego  brutto w  cenach  stałych 
w roku n nie jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki 
wartości produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, albo 

3)   plus półtora punktu procentowego – jeżeli wartość relacji wyniku nominalnego powiększonego o koszty reformy 
emerytalnej,  ogłoszone  zgodnie  z  art.  38c,  do  produktu  krajowego  brutto  jest w  roku n−2,  o  którym mowa 
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w ust. 1, nie mniejsza niż −3% oraz wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, jest w roku n−2 nie większa 
niż 50% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n−2 większa od 6% oraz prognozowana w projekcie 
ustawy budżetowej na rok n przedłożonym Sejmowi dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 
stałych w roku n nie jest większa o więcej niż dwa punkty procentowe od wskaźnika średniookresowej dynamiki 
wartości produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, albo 

4)  zero punktu procentowego – w pozostałych przypadkach. 

5. Minister Finansów oblicza sumę corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu 
krajowego  brutto  oraz  poziomem  średniookresowego  celu  budżetowego  określonego  w  Programie  Konwergencji 
opracowanym zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1, aktualizując sumę różnic z uwzględ-
nieniem rewizji danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Coroczna różnica jest zaokrą-
glana z dokładnością do setnych części procentu.”;

14)  uchyla się art. 112b i art. 112c; 

15)  art. 112d otrzymuje brzmienie:

„Art. 112d. 1. Przepisów art. 112aa nie stosuje się w przypadku wprowadzenia:
1)  stanu wojennego;
2)  stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)  stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów oblicza kwotę wydatków i wielkość wskaźnika 
średniookresowej  dynamiki wartości  produktu  krajowego brutto,  o  których mowa w  art.  112aa  ust.  1,  oraz  sumę, 
o której mowa w art. 112aa ust. 5.”;

16)  w art. 138: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na rok następny, 
uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.”, 

b)  w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)   materiałów do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz  informacji o  jego realizacji 

w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2”;

17)  w art. 142 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a)   omówienie kwoty planowanych wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz kwoty planowanego limi-
tu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3; 

6b)   informacje o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5, wielkości wskaźnika średniookresowej dynamiki war-
tości produktu krajowego brutto oraz o każdym dyskrecjonalnym działaniu przekraczającym 0,03% wartości 
produktu krajowego brutto, o których mowa w art. 112aa ust. 1;”;

18)  w art. 182:

a)  w ust. 4:
–  uchyla się pkt 5, 
–  dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6)   informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz kwoty limitu wydat-
ków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;

7)  informację o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5.”,

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków na progra-
my wieloletnie, powinna zawierać:
1)   omówienie realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 

pkt 2;
2)   omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych war-

tości  mierników  stopnia  realizacji  celów  sporządzane  w  układzie  zadań  budżetowych  określonych 
w art. 2 pkt 3.”;
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19)  po art. 240 dodaje się art. 240a w brzmieniu:

„Art. 240a. 1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244, oraz zagrożenia realizacji zadań publicz-
nych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorzą-
du terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego progra-
mu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres 
nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych.

3. Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności:

1)   analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji za-
dań publicznych; 

2)   plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia za-
grożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji określonej w art. 242–244;

3)   przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich 
obliczania.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz bud- 
żet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242–244 w okresie realizacji programu postępowania na-
prawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może 
dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego. 

5. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

1)  nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;

2)  nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;

3)  nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;

4)  nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;

5)  nie może tworzyć funduszu sołeckiego; 

6)  ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

6. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania napraw-
czego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:

1) na diety radnych, 

2)  na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego 

– nie może przekroczyć wysokości wydatków z  tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta 
uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.

7. Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone w ust. 5 i 6.

8. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego 
lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna iz-
ba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonej w art. 242–244. Przepis art. 240 ust. 3 
stosuje się odpowiednio.”; 

20)  w art. 243:

a)   w ust. 3: 
–   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projek-
tu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należny-
mi odsetkami,”,

–   po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)   wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz 
z należnymi odsetkami i dyskontem,”,
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–   część wspólna otrzymuje brzmienie:

„–  w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji 
z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład 
krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.”,

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat 
kredytów  i pożyczek wraz z należnymi odsetkami  i dyskontem, odpowiednio emitowanych  lub zaciągniętych 
w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowa-
nych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finan-
sowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu 
obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwo-
tę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.”, 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy określone w umowie 
o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostały przekazane albo po ich przekazaniu 
został orzeczony ich zwrot,  jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, 
zaciągać  kredytów,  pożyczek  ani  udzielać  poręczeń  i  gwarancji  do  czasu  spełnienia  relacji,  o  której  mowa 
w ust. 1, uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań związaną z:

1)  nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot; 

2)  niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Izba ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych także 
w przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad określonych w art. 242–244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).”; 

2)  w art. 13 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13)  wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.”;

3)  w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o któ-
rych mowa w art. 11 ust. 1;”.

Art. 3. W ustawie  z  dnia  27 października  1994  r.  o  autostradach płatnych oraz  o Krajowym Funduszu Drogowym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.3)) w art. 39n: 

1)  w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finan-
sowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu do:”;

2)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uzgodnienie oraz opinia, o których mowa w ust. 3, następuje do dnia 31  lipca  roku poprzedzającego  rok, 
w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać.”.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 433, 843 i 1543.
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Art. 4. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.4)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 13:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie finansowym Banku 
Gospodarstwa Krajowego, ustalonego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 
i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan 
jest ustalany.”,

b)  po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Projekt planu finansowego Funduszu na dany rok jest przekazywany organom, o których mowa w ust. 1, 
do dnia 15 czerwca roku poprzedniego.”;

2)  po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu w danym roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1672) w art. 11 w ust. 3:

1)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu oraz Funduszu Rezerwowego opracowany 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw 
transportu do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;”;

2)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)   przekazuje organom, o których mowa w pkt 1, projekt planu finansowego Funduszu i Funduszu Rezerwowego 
na dany rok do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;”;

3)  w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)    składa ministrowi właściwemu do  spraw  finansów publicznych  sprawozdanie z  realizacji planu  finansowego 
Funduszu i Funduszu Rezerwowego w danym roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie 
procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.5)) w art. 5 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w uzgodnieniu z ministrem właś-
ciwym do  spraw  finansów publicznych oraz ministrem właściwym do  spraw budownictwa,  lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, 
na który plan jest opracowywany.

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom wymienionym w ust. 5, nie 
później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.6)) w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informa-
cje o: 

1)  planowanych wydatkach Funduszu na dany rok – do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;

2)  o realizacji wydatków Funduszu w danym roku – do dnia 30 kwietnia roku następnego.”.

4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598, 
z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455. 

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546, z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 
i Nr 251, poz. 1844, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, z 2011 r. Nr 168, poz. 1006, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 1304.

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 
oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997. 
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Art. 8. 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.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 120 ust. 1–5 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw  finansów publicznych oraz ministrem 
właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 1 czerwca sporządza coroczną prognozę przychodów na kolejne 
3 lata.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu przekazują  informację  dotyczącą prognozowanych kosztów 
oddziałów w terminie do dnia 5 czerwca na podstawie prognozy, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes Funduszu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właś-
ciwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 15 czerwca sporządza coroczną prognozę kosztów na kolejne 3 lata na 
podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.

4. Prezes Funduszu w  terminie do dnia 20 czerwca  informuje dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu 
o przewidywanych kosztach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

5. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przekazują Prezesowi Funduszu w terminie do dnia 25 czerwca projekty 
planów finansowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.”;

2)  w art. 121:

a)   w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes  Funduszu  opracowuje  projekt  planu  finansowego Funduszu  i  przedstawia  go, w  celu  zaopiniowania, 
w terminie do dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan:”,

b)  ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Prezes Funduszu po rozpatrzeniu opinii, o których mowa w ust. 1, jeżeli zostały wydane, sporządza plan 
finansowy Funduszu i przekazuje go wraz z tymi opiniami w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, 
którego dotyczy ten plan, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych zatwierdza plan finansowy Funduszu w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego doty-
czy ten plan.

5. W przypadku gdy Prezes Funduszu nie przekaże w terminie, o którym mowa w ust. 3, planu finansowego 
Funduszu, minister właściwy do  spraw zdrowia w porozumieniu  z ministrem właściwym do  spraw  finansów 
publicznych ustala, w drodze zarządzenia, plan finansowy Funduszu do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, 
którego dotyczy ten plan.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z późn. zm.8)) 
po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu:

„Art. 6b. Krajowy Fundusz Kapitałowy przekazuje BGK oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz-
nych informację o:

1)  planowanych wydatkach Funduszu na dany rok – do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;

2)  realizacji wydatków Funduszu w danym roku – do dnia 30 kwietnia roku następnego.”.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, 
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, 
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, 
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, 
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.

8)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143 i Nr 106, poz. 622.
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Art. 10. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z późn. zm.9)) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu Skarbu Państwa, na 
wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać nieodpłatnie temu ministrowi akcje w spółkach publicz-
nych, stanowiące własność Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zakresu finansowania ze środków Funduszu przewi-
dzianego w planie finansowym, o którym mowa w art. 9a, oraz wartości tych akcji.”;

2)  w art. 7: 

a)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować obligacje w kraju i za 
granicą na  rzecz Funduszu, z przeznaczeniem na  realizację zadań  inwestycyjnych  finansowanych ze środków 
Funduszu. 

2. W celu realizacji zadań wynikających z planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 9a, na zobo-
wiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych ob-
ligacji mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje  i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
8 maja  1997  r.  o  poręczeniach  i  gwarancjach  udzielanych  przez  Skarb  Państwa  oraz  niektóre  osoby  prawne 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198).”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do odzyskania kwot 
zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredy-
tu, pożyczki lub środków pochodzących z emisji obligacji na realizację zadań wynikających z planu finansowego 
Funduszu, o którym mowa w art. 9a, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach 
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem art. 43 tej ustawy, 
oraz dochodzi spłaty tych kwot ze środków Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

c)   uchyla się ust. 6 i 7;

3)  uchyla się art. 9;

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

„Art. 9a. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu.

2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności:

1)  przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na:
a)   przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, 

likwidację zbędnych linii kolejowych oraz wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infra-
strukturą kolejową, 

b)  obsługę kredytów, pożyczek i obligacji;

2)  przychody Funduszu;

3)  limity środków ze sprzedaży akcji, o których mowa w art. 6;

4)   przewidywane wydatki  z  tytułu  spłaty  zobowiązań wynikających  z wykonania  przez Skarb Państwa  umowy 
gwarancji lub poręczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan 
finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu do uzgodnienia:

1)  ministrowi właściwemu do spraw transportu;

2)   ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie projektów realizowanych z udziałem środ-
ków europejskich;

3)  ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym.

4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, następują do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan 
finansowy Funduszu ma obowiązywać.

9)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 966, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651 
oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1113.
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5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu oraz podstawę do za-
ciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)   składa ministrom wskazanym w ust. 3, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, infor-

mację o realizacji planu finansowego Funduszu;
2)   składa ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz-

nych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za poprzedni rok do dnia 30 kwietnia.”;

5)  art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami planu finansowego Funduszu, 

o którym mowa w art. 9a, w odniesieniu do projektów inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy linii kolejo-
wych, zadań z zakresu remontów i utrzymania linii kolejowych oraz zadań z zakresu likwidacji zbędnych linii kolejo-
wych, przewidzianych do realizacji przez zarządców infrastruktury, oraz sposób wykorzystania środków przeznaczo-
nych na finansowanie wydatków bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infra-
strukturą kolejową określa się w umowach zawieranych przez zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do 
spraw transportu.

2. Sposób wykorzystania i wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP SA na podsta-
wie  decyzji  ministra  właściwego  do  spraw  transportu  zgodnie  z  planem  finansowym  Funduszu,  o  którym mowa 
w art. 9a, przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA określa umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw trans-
portu z PKP SA.”;

6)  w art. 11 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  województw, zgodnie z ustaleniami planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 9a;

3)  PKP SA, zgodnie z ustaleniami planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 9a.”;

7)  w art. 11a:

a)   ust. 1–5 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw transportu informuje pisemnie województwa o tym, w jakiej wysokości środ-
ki  Funduszu  przeznaczy  na  zadania,  o  których mowa  w  art.  3  ust.  4,  w  danym  roku  budżetowym,  do  dnia  
15 marca roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

2. Województwa, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, przedkładają corocznie, do dnia 15 kwiet-
nia  roku poprzedzającego dany  rok budżetowy, ministrowi właściwemu do spraw  transportu projekty planów 
rzeczowo-finansowych wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1. W projekcie planu rzeczowo-finanso-
wego ujmuje się wyłącznie zadania określone przez zarząd województwa w drodze uchwały, przedkładanej łącz-
nie z projektem planu.

3. Minister właściwy do spraw transportu zgłasza zastrzeżenia, jeżeli środki nie są przeznaczane na zadania, 
o których mowa w art. 3 ust. 4, do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

4.  Województwa  przedkładają  ministrowi  właściwemu  do  spraw  transportu  plany  rzeczowo-finansowe 
uwzględniające zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 15 maja roku poprzedzającego dany 
rok budżetowy.

5. W przypadku gdy województwo nie uwzględni w planie rzeczowo-finansowym zastrzeżeń, o których mo-
wa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu przyjmuje plan rzeczowo-finansowy z pominięciem wydat-
ków niezgodnych z zadaniami określonymi w art. 3 ust. 4, o czym informuje województwo w terminie do dnia 
30 maja roku poprzedzającego dany rok budżetowy.”,

b)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Województwa  składają ministrowi właściwemu  do  spraw  transportu  oraz ministrowi właściwemu  do 
spraw finansów publicznych coroczne sprawozdanie z wydatkowania przyznanych w planie finansowym Funduszu, 
o którym mowa w art. 9a, środków przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie 
zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykony-
wanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.”;

8)  w art. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)   sposób potwierdzania przez PKP PLK SA finansowania ze środków Funduszu wydatków bieżących związanych 
z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.”;

9)  uchyla się art. 13.
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Art. 11. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, 
z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 26:

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)    wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z mini-

strem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz mini-
strem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;”,

b)  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
„1a)   przekazuje  projekt  planu  finansowego  Funduszu  na  dany  rok  do  uzgodnienia  organom  wymienionym 

w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;”;

2)  w art. 27 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu finanso-
wego Funduszu w poprzednim roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.”. 

Art. 12. 1. Rada Ministrów zatwierdza program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego na 
lata 2014–2019 opracowany zgodnie z art. 9 ustawy wymienionej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie do 
dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, może być aktualizowany przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego 
do spraw transportu. 

3. Minister właściwy do spraw transportu, zarządcy infrastruktury oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dostosują umo-
wy zawarte odpowiednio na podstawie art. 10 i art. 12 ustawy wymienionej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, do 
art. 10 i art. 12 ustawy wymienionej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13. Przepis art. 243 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie 
do wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206 tej ustawy, zawartej po dniu 1 stycznia 
2013 r. i poniesionych po tym dniu. 

Art. 14. 1. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy 
do ustawy budżetowej oraz planów finansowych funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospo-
darstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, na rok 2015.

2. Do obliczenia kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, na rok 2015, przyjmuje się, że wartość WYD*n−1, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, została ustalona w oparciu o następujące dane:

1)  wynikające z ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212): 

a)  wydatki:
–  budżetu państwa,
–  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
–  Funduszu Pracy,

b)  koszty:
–  Funduszu Emerytur Pomostowych,
–  Funduszu Emerytalno-Rentowego,
–  Funduszu Administracyjnego,
–  Funduszu Prewencji i Rehabilitacji,
–  Funduszu Kredytu Technologicznego;

10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493, z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1342.
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2)  koszty Narodowego Funduszu Zdrowia określone w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązują-
cym na dzień 31 sierpnia 2013 r.;

3)  prognozę wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w 2013 r. zawartą w projekcie 
ustawy budżetowej na rok 2014 przedłożonym Sejmowi;

4)  wydatki  funduszy utworzonych, powierzonych  lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie 
odrębnych ustaw, z wyłączeniem Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kredytu Technologicznego, Funduszu 
Strefowego oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., uwzględnione przy sporządzeniu Programu Konwergencji 
Aktualizacja 2013;

5)  wydatki wynikające z planu Krajowego Funduszu Drogowego obowiązującego na dzień 23 sierpnia 2013 r.; 

6)  wydatki wynikające z planu finansowego Funduszu Składkowego na rok 2013 oraz planowane wykonanie kosztów 
Funduszu Motywacyjnego za rok 2013 zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 przedłożonym Sejmowi; 

7)  wydatki Funduszu Strefowego i Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. za rok 2012.

3. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przepływów finansowych między organami i jed-
nostkami, o których mowa w ust. 2, z tytułu dotacji i subwencji.

4. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się wydatków budżetu środków europejskich oraz wy-
datków finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1.

5. Do obliczenia wartości WYD*n−1, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, przyjmuje się kwotę wydatków ustaloną zgodnie z ust. 2–4 oraz:

1)  prognozowany  średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  na  rok  2014,  o  którym  mowa 
w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynoszący 1,024; 

2)  wskaźnik  średniookresowej  dynamiki  wartości  produktu  krajowego  brutto  w  cenach  stałych,  o  którym  mowa 
w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynoszący 103,46%;

3)  wielkość korekty kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu na-
danym niniejszą ustawą, wynoszącą minus dwa punkty procentowe;

4)  sumę, o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wyno-
szącą zero.

6. Do obliczenia kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą, na rok 2015 przyjmuje się, że relacja 

      
CPIn−2                      

 En−1(CPIn−2) wynosi 1.

Art. 15. Do obliczenia kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, na rok 2015, przyjmuje się, że suma, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, wynosi zero. 

Art. 16. 1. Przepisy ustaw wymienionych w art. 3–7 i art. 9–11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po 
raz pierwszy do planów finansowych oraz informacji o planowanych i zrealizowanych wydatkach funduszy utworzonych, 
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, na rok 2015.

2. Przepisy ustawy wymienionej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do planu 
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 3, 12 oraz pkt 14 
w zakresie art. 112b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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