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Ustawa o finansach publicznych. 
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. 3  

Zmiany uwzględnione w komentarzu od ostatniego wydania w 2017 r.  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Ustawa o zmianie ustawy o 

finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 14 

grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2500)  

wejście w życie: 1.1.2019 r. 

zmienione: art. 72, 90-92, 

212, 217, 224, 228, 232, 

240a, 242, 243, 258, 261, 

262 

 

 zracjonalizowanie możliwości 

zadłużania się samorządów,  

 uelastycznienie ich gospodarki 

finansowej oraz  

 wzmocnienie mechanizmów 

prawnych służących zwiększeniu 

bezpieczeństwa finansowego 

 

 rozszerzenie kręgu podmiotów, u których jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zaciągać pożyczki na finansowanie wydatków na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

 uchwała budżetowa powinna dodatkowo określać limit zobowiązań 

związanych z tzw. niestandardowymi instrumentami finansowania; 

 obowiązek uzyskania przez zarząd j.s.t. opinii regionalnej izby 

obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania (niestandardowe 

instrumenty finansowania); 

 rozszerzenie źródeł finansowania deficytu budżetu j.s.t.  

 doprecyzowanie warunków udzielania z budżetu państwa pożyczek dla 

j.s.t. w ramach postępowań naprawczych; 

 wprowadzenie upoważnienia zarządu j.s.t. do zmiany limitów 

zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 

finansowanego z udziałem środków europejskich; 

 wprowadzenie sankcji w przypadku nieopracowania programu 

naprawczego lub braku pozytywnej opinii RIO w postaci możliwości 

zawieszenia organów j.s.t. i ustanowienia zarządu komisarycznego; 

 wyłączenie wolnych środków z reguły dotyczącej zrównoważenia 

budżetu, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w celu 

zapobieżenia zaciąganiu nadmiernych kredytów przez j.s.t.; 

 upoważnienie dla zarządu województwa do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków między działami w zakresie zadań związanych z 

realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd 

województwa jest instytucją zarządzającą 



 

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

Ustawa o finansach publicznych. 
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. 3  

Zmiany uwzględnione w komentarzu od ostatniego wydania w 2017 r.  

Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Ustawa 

o zmianie ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 9 

listopada 2018 r. 

(Dz.U. z 2018r. poz. 2354) 

wejście w życie: 2.1.2019 r. 

zmienione: art. 61 zmiana dotycząca organów 

wydających decyzję dotyczącą 

należności budżetowych 

 wskazanie naczelnika urzędu skarbowego jako organu pierwszej 

instancji właściwego do wydawania decyzji w stosunku do należności 

budżetowych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu 

karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach 

o wykroczenia skarbowe 

Ustawa 

Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce z dnia 3 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) 

wejście w życie: 1.1.2019 r./ 

1.10.2018 r. 

zmienione: art. 48 (1.1.2019 

r.) 112, 169, 179 (1.10.2018 

r.) 

 

zapewnienie efektywnego 

wykorzystania środków publicznych 

zgromadzonych na rachunkach 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

 możliwość dokonywania lokat wolnych środków przez jednostki 

sektora finansów publicznych oraz ich ograniczenia; 

 rozszerzenie wykazu przykładowych rodzajów wydatków 

Ustawa 

o zmianie ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

zmienione: art. 223 rozszerzenie możliwości rozwoju 

szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe  

 możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów z 

działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia 

zawodowego przez jednostki budżetowe prowadzące kształcenie 

zawodowe 
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Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) 

wejście w życie: 1.9.2019 r. 

Ustawa 

o zmianie ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym oraz 

niektórych innych ustaw 

z dnia 5 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1693) 

wejście w życie: 19.9.2018 r. 

zmienione: art. 135, 162 

Dodane: art. 133b-133e, 

221a 

doprecyzowanie procedury zlecania 

podmiotom zadań publicznych 

 obowiązek uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji dużych inwestycji przy 

planowaniu inwestycji przez podmiot publiczny; 

 zestawienie najważniejszych, ogólnych zasad obowiązujących przy 

wykonywaniu budżetu państwa; 

 nałożenie na wszystkie podmioty publiczne obowiązku poddania 

opiniowaniu projektów przedsięwzięć obciążających budżet państwa 

kwotą co najmniej 300 mln zł 

Ustawa 

o zmianie ustawy o finansach 

publicznych  

z dnia 6 czerwca 2018 r. 

(Dz. U. z 2018r. poz 1366) 

wejście w życie: 31.7.2018 r.  

zmienione: art. 2, 38b, 142, 

182 

 dodanie objaśnienia, zmiany 

dotyczące uzasadnień do 

projektu budżetowego oraz 

rocznych sprawozdań z 

wykonania ustawy budżetowej 

 definicja scenariusza makroekonomicznego; 

 wymóg porównania scenariusza makroekonomicznego z najbardziej 

aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i prognozami 

przygotowanymi przez inne niezależne instytucje wraz z omówieniem 

znaczących różnic; 

 wprowadzenie uzupełniającego dokumentu sprawozdawczego w 

postaci oceny realizacji scenariusza makroekonomicznego 
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Akt 
Zmienione 

/ Dodane artykuły 
Cel regulacji Szczegółowe regulacje  

Ustawa 

o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw 

z dnia 15 grudnia 2017 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 62) 

wejście w życie: 1.7.2018 r. 

zmienione: art. 196 zmiana dotycząca rodzajów 

rachunków bankowych 

 określenie struktury rachunków bankowych budżetu państwa oraz 

podmioty dokonujące ich obsługi 

Ustawa 

o ochronie danych osobowych  

z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1000) 

wejście w życie 25.5.2018 r. 

zmienione: art. 139 dostosowanie przepisów do potrzeb 

ustawy  

 

 zmiana włączonego do ustawy budżetowej organu z Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

 


