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Rozdział 6 

Postępowanie z projektami ustaw budżetowych i innymi planami 

finansowymi państwa oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania 

 

Art. 105. Sejm rozpatruje wniesione do Sejmu: 

1)   projekty ustawy budżetowej oraz inne plany finansowe Państwa - w trybie 

przewidzianym w rozdziale 1 i 1a ►(postępowanie ze zwykłymi projektami ustaw i uchwał) 

2)   sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej i innych planów 

finansowych Państwa - w trybie przewidzianym w rozdziale 1 

- z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału. 

 

Art. 106. 1. Projekty i plany, o których mowa w art. 105 pkt 1, Sejm kieruje do 

rozpatrzenia do Komisji Finansów Publicznych. 

1a. Sprawozdania, o których mowa w art. 105 pkt 2, Marszałek Sejmu kieruje 

do rozpatrzenia do Komisji Finansów Publicznych. 

2. Poszczególne części projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 105, 

rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przekazują Komisji 

Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje 

poprawek - wraz z uzasadnieniem. 

3. Wnioski, opinie lub propozycje poprawek, odrzucone przez komisje, na 

żądanie wnioskodawców dołącza się do stanowiska komisji jako zdania 

odrębne. 

4. Przedłożone przez Najwyższą Izbę Kontroli uwagi do sprawozdań                           

z wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa 

Marszałek Sejmu kieruje odpowiednio do właściwych komisji sejmowych 

rozpatrujących poszczególne części sprawozdań. 

5. Prezydium Sejmu, na wniosek Komisji Finansów Publicznych, określa tryb 

prac w komisjach sejmowych w sprawach projektów i sprawozdań, o których 

mowa w art. 105. 

6. W posiedzeniach właściwych komisji sejmowych, na których rozpatrywane 

są poszczególne części projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 105, 

uczestniczą przedstawiciele Komisji Finansów Publicznych. 

7. Komisja Finansów Publicznych oraz komisje rozpatrujące części budżetowe 

mogą występować do właściwych komisji sejmowych o dodatkowe opinie,                    

a także zwracać się do nich z pytaniami w celu uzyskania informacji w sprawie 

poszczególnych części projektów lub sprawozdań, o których mowa w art. 105. 

 

Art. 107. 1. Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych przedłożone 

stanowiska właściwych komisji sejmowych do poszczególnych części 

projektów i sprawozdań, o których mowa w art. 105, przedstawiają 

przedstawiciele tych komisji. Nie mogą oni przedstawiać niezawartych                       

w stanowiskach właściwych komisji wniosków, opinii i propozycji poprawek. 

Przedstawiciele Komisji Finansów Publicznych, którzy uczestniczyli                           

w pracach właściwych komisji sejmowych, przedstawiają na piśmie opinie                   

w sprawie przedłożonych przez te komisje stanowisk. 

2. Poprawki do projektu ustawy budżetowej, zgłaszane na posiedzeniu Komisji 

Finansów Publicznych, wymagają formy pisemnej. 

 

Art. 108. 1. Komisja Finansów Publicznych, po rozpatrzeniu przy udziale 

przedstawicieli poszczególnych komisji sejmowych projektów oraz 

sprawozdań, o których mowa w art. 105, a także stanowisk przekazanych przez 

komisje, przedstawia na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie wraz z wnioskami: 

1)   w odniesieniu do projektów ustawy budżetowej i innych planów 

finansowych państwa - w sprawie ich przyjęcia bez poprawek lub przyjęcia                  

z poprawkami, 

2)   w odniesieniu do sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej i innych 

planów finansowych państwa - w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia oraz                         

w przedmiocie absolutorium. 

2. Komisja Finansów Publicznych przedkłada równocześnie Sejmowi 

informacje o nieuwzględnionych wnioskach poszczególnych komisji 

sejmowych. 

 

Art. 109. W razie zaistnienia konieczności przedstawienia dodatkowego 

sprawozdania do projektu ustawy budżetowej, Sejm rozpatruje je na 

najbliższym posiedzeniu po zakończeniu prac Komisji Finansów Publicznych. 

 

Art. 110. Zgłoszone Sejmowi przez Senat propozycje określonych zmian                   

w ustawie budżetowej Marszałek Sejmu przekazuje do Komisji Finansów 

Publicznych, która przedstawia Sejmowi swoje sprawozdanie. 

 

Art. 111. Uchwałę w przedmiocie absolutorium Sejm podejmuje po 

wysłuchaniu opinii Najwyższej Izby Kontroli przedstawionej przez jej Prezesa.

 


