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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych 

(druk nr 420) 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.) 

Art. 86. 

1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu 

krajowego brutto, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, ogłoszonej zgodnie z art. 38: 

1)   jest większa od 50 %, a nie większa od 55 %, to na kolejny rok Rada Ministrów 

uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do 

dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa 

do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego wynikająca z ustawy budżetowej; 

2)   jest większa od 55 %, a mniejsza od 60 %, to: 

a)  na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym: 

–  nie przewiduje się deficytu budżetu państwa lub przyjmuje się poziom różnicy 

dochodów i wydatków budżetu państwa, zapewniający, że relacja długu Skarbu 

Państwa do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku budżetowego, 

którego dotyczy projekt ustawy, będzie niższa od relacji, o której mowa w art. 38 pkt 

1 lit. b, ogłoszonej zgodnie z art. 38, 

–  nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery 

budżetowej, w tym pracowników jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, 

–  waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu odpowiadającego 

wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny Urząd 

Statystyczny za poprzedni rok budżetowy, 

–  wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa z 

wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich, 

–  nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach, o których mowa w art. 139 ust. 

2, na poziomie wyższym niż w administracji rządowej, 

b)  Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydatków budżetu państwa finansowanych 

środkami pochodzącymi z kredytów zagranicznych oraz przeglądu programów 

wieloletnich, 
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c)  Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu obniżenie 

relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, 

d)  wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale 

budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody tego budżetu powiększone 

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z 

realizacją zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, 

e)  Rada Ministrów dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu przedstawienia 

propozycji rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom dochodów budżetu 

państwa, w tym dotyczących stosowania stawek podatku od towarów i usług, 

f)  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotację celową 

z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, 

poz. 1475), w wysokości do 30 % środków zaplanowanych na realizację tego zadania 

na dany rok, 

g)  organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania na przygotowanie 

inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udziałem środków publicznych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, 

określonym w przepisach lub procedurach dotyczących danego rodzaju inwestycji, nie 

mniejszym niż 50 % całości kosztów, z tym że ograniczenia te nie dotyczą: 

–  odbudowy lub przebudowy dróg krajowych w celu usunięcia zagrożenia naruszenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

–  inwestycji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 

(Dz. U. Nr 123, poz. 835 i Nr 148, poz. 993), 

–  przygotowania, wdrożenia, budowy lub eksploatacji systemów elektronicznego 

poboru opłat, o których mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), 

–  zobowiązania z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 

199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620); 
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3)   jest równa lub większa od 60 %, to: 

a)  stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 2 lit. a, b oraz e-g, 

b)  Rada Ministrów, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia relacji, o której 

mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, przedstawia Sejmowi program sanacyjny mający na celu 

ograniczenie tej relacji do poziomu poniżej 60 %, 

c)  wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej 

na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody tego budżetu, 

d)  poczynając od siódmego dnia po dniu ogłoszenia relacji, o której mowa w art. 38 pkt 1 

lit. a, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i 

gwarancji. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Ministrów, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na realizację inwestycji przewidzianych do finansowania ze środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1 

pkt 2 lit. g. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, procedur, o których mowa w tych 

przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4, nie przekracza 

odpowiednio 50% lub 55%. 

<Art. 86a. 

Przepisu art. 86 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w roku 2013.> 

 

Art. 112a. 

1. Kwota wydatków budżetu państwa na zadania publiczne nie może być większa niż kwota 

środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona w stopniu 

odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych na dany rok budżetowy, przyjętego w założeniach stanowiących 

podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 

r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), powiększonego o punkt 

procentowy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   wydatków na obsługę długu publicznego; 
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2)   środków własnych Unii Europejskiej oraz obligatoryjnych składek wpłacanych do 

organizacji międzynarodowych; 

3)   wydatków 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; 

4)    wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy; 

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-rentowych gwarantowanych przez 

państwo. 

Art. 112b. 

Przepisy art. 112a stosuje się do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i 

przygotowania projektu ustawy budżetowej, w okresie od dnia skierowania do 

Rzeczypospolitej Polskiej zaleceń, o których mowa w art. 126 ust. 7 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do dnia ich uchylenia. 

 

Art. 112d. 

Przepisów art. 112a-112c 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. 

<Art. 112e. 

Przepisów art. 112a i art. 112b nie stosuje się w roku 2013.> 


