Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o szczególnych rozwi zaniach słu cych realizacji ustawy bud etowej
na rok 2016
Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwi zaniach słu cych
realizacji ustawy bud etowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199) po art. 22 dodaje si art. 22a
w brzmieniu:
„Art. 22a. W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerw celowych z kwoty
wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na zakup dóbr kultury,
w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Pa stwa
Polskiego i dziedzictwa kulturowego, oraz na dotacj celow dla Agencji Rezerw
Materiałowych na realizacj zada zwi zanych z rezerwami strategicznymi:
1)

nie stosuje si trybu okre lonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;

2)

podziału rezerw dokonuje minister wła ciwy do spraw finansów publicznych
w porozumieniu z wła ciwymi ministrami lub innymi dysponentami cz ci
bud etowych, nie pó niej ni do dnia 31 grudnia 2016 r.;

3)

zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych dokonywane w trybie
art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotycz ce
realizacji zada finansowanych ze rodków rezerwy, nie wymagaj zaopiniowania
przez sejmow komisj wła ciw do spraw bud etu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem nast puj cym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Proponowane rozwi zania w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwi zaniach
słu cych realizacji ustawy bud etowej na rok 2016 maj

na celu umo liwienie

w 2016 r. utworzenia rezerw celowych przeznaczonych na:
1) realizacj

obowi zków pa stwa w zakresie dziedzictwa kulturowego przez

uregulowanie własno ci dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury,
o szczególnym znaczeniu dla Pa stwa Polskiego. Konstytucyjnym obowi zkiem
Pa stwa (art. 5 i art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) jest ochrona
dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne,
krajobraz kulturowy i zabytki s dobrem wspólnym, a dbało

o nie nakazuje art. 82

Konstytucji;
2) dotacj celow dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizacj zada zwi zanych
z rezerwami strategicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 29 pa dziernika
2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635 i 1954).
W zwi zku z przewidywan w nowelizacji ustawy bud etowej na rok 2016 mo liwo ci
utworzenia przez Ministra Finansów rezerw celowych z wydatków zablokowanych
przez dysponentów cz ci bud etu pa stwa, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
1948 i 1984), z przeznaczeniem na realizacj

obowi zków pa stwa w zakresie

dziedzictwa kulturowego oraz na realizacj

zada

zwi zanych z rezerwami

strategicznymi wprowadzony zostanie przepis art. 22a.
Maj c na uwadze powy sze oraz uwzgl dniaj c etap realizacji bud etu, w ustawie
o zmianie ustawy o szczególnych rozwi zaniach słu cych realizacji ustawy
bud etowej na rok 2016, okre la si odr bny tryb co do utworzenia i rozdysponowania
rezerw celowych z wydatków zablokowanych, jak równie odr bny tryb zmiany planu
finansowego Agencji Rezerw Materiałowych, w przypadku zwi kszenia przychodów
Agencji z tytułu dotacji celowej z utworzonej rezerwy.
Projekt ustawy dotyczy realizacji bud etu w 2016 roku i jest zwi zany z nowelizacj
ustawy bud etowej na ten rok, zatem niezb dne jest, aby obie ustawy weszły w ycie
jednocze nie, tj. z dniem nast puj cym po dniu ogłoszenia. Nie narusza to zasad
demokratycznego pa stwa prawa z uwagi na przedmiot regulacji ustawy.

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych i w zwi zku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej w rozporz dzeniu Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pó n. zm.).
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu wła ciwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie z § 27 ust. 4
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006).
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Nazwa projektu
Data sporz dzenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi zaniach słu cych 9 grudzie 2016 r.
realizacji ustawy bud etowej na rok 2016
ródło:
Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
Decyzja PRM/RM
Ministerstwo Finansów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu

Nr w wykazie prac:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Anna Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Bud etu Pa stwa,
tel. 22 694-40-00 e-mail: Anna.Napiorkowska@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi zaniach słu cych realizacji ustawy
bud etowej na rok 2016 jest konsekwencj rozwi za zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy
bud etowej na rok 2016.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje b d nierozerwalnie zwi zane z rz dowym projektem nowelizacji
ustawy bud etowej na rok 2016.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Brak informacji.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielko
Dysponenci cz ci bud etowych
cz. 24 – Kultura i ochrona
– bud et pa stwa
dziedzictwa narodowego

ródło danych
ustawa bud etowa na
rok 2016

cz. 85 – Województwa

Agencja Rezerw Materiałowych

Oddziaływanie
umo liwienie
finansowania realizacji
obowi zków pa stwa
w zakresie dziedzictwa
kulturowego poprzez
zakup dóbr kultury,
w tym zabytków, oraz
praw do dóbr kultury,
o szczególnym
znaczeniu dla Pa stwa
Polskiego
mo liwo utworzenia
rezerwy z
przeznaczeniem na
dotacj celow dla
Agencji Rezerw
Materiałowych na
realizacj zada
zwi zanych
z rezerwami
strategicznymi

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacji nie przeprowadzono. Wyst piono do Prezesa Rady Ministrów o procedowanie projektu ustawy w trybie
odr bnym.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
bud et pa stwa
JST

0

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian (mln zł)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ł cznie
(0–10)
0

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
ródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie ródeł
danych i przyj tych do
oblicze zało e

Projekt ma neutralny wpływ na sektor finansów publicznych, poniewa wej cie
w ycie przedmiotowej regulacji nie wpłynie na zwi kszenie wydatków ani
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do
wielko ci wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów.
7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców
oraz na rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
0
1
2
3
5
10
Ł cznie
(0–10)
W uj ciu pieni nym
du e przedsi biorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-, małych
ceny stałe
i rednich
z … r.)
przedsi biorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
niepieni nym
sektor mikro-, małych
i rednich
przedsi biorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie ródeł
Nie dotyczy.
danych i przyj tych do
oblicze zało e
8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie wymaganymi
tak
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodno ci).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich elektronizacji.

Komentarz:
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tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów nast pi z dniem nast puj cym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Rozwi zania maj charakter czasowy.
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
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