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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 634) 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) 

Art. 53. 

[1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kierownikiem 

jednostki", jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.] 

<1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej „kierownikiem 

jednostki”, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z 

zastrzeżeniem ust. 4.> 

2. Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki 

finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być 

potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania 

w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. 

<3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może, w drodze zarządzenia, powierzyć 

określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej jednostki podległej temu 

ministrowi, mającej siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

kierownikowi innej jednostki podległej temu ministrowi. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Kierownik jednostki, któremu powierzono zgodnie z ust. 3 określone obowiązki w 

zakresie gospodarki finansowej innej jednostki, jest odpowiedzialny za gospodarkę 

finansową tej jednostki w zakresie powierzonych obowiązków.> 

 

Art. 112aa. 

1. Kwota wydatków na dany rok organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1-3, pkt 

8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i w pkt 9 oraz Funduszu Pracy, a 

także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, jest obliczana według wzoru: 

 

przy czym: 
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

CPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

ogłaszany przez Prezesa 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, 

 - kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok n-1 

przedłożonym Sejmowi, skorygowana zgodnie z aktualizacją prognoz 

średniorocznego wskaźnika cen towarów 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 średnioroczny 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 średnioroczny 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 średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w roku n-1, 

En(CPIn) - prognozowany w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 

Sejmowi średnioroczny 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 dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych w roku n-1, 

En(PKBn/PKBn-1) - prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 

Sejmowi roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych w roku n, 
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En(DDDn) - prognozowana wartość ogółem działań dyskrecjonalnych, o których 

mowa w rozporządzeniu 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 narodowych 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 rezygnacji 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 finansowych 

między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, z tytułu dotacji i subwencji.] 

<W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się również 

przepływów finansowych między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1, 

z tytułu dotacji i subwencji oraz przepływów finansowych między funduszami 

zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.> 

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 których 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 których mowa w ust. 1 

- stanowi nieprzekraczalny limit wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 

pkt 1 i państwowych jednostek budżetowych z wyłączeniem organów i jednostek, o 

których mowa w art. 139 ust. 2, w pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, oraz Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub 

przekazanych 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 
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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 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 

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, 

obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n-2 mniejsza 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 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 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] 

<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 48% 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 

43%, a nie większa od 48% oraz prognozowana w projekcie ustawy 

budżetowej 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 

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 
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niż 43% oraz suma, obliczona zgodnie z ust. 5, jest w roku n–2 mniejsza 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 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 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 43% 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 

uwzględnieniem rewizji danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Coroczna różnica jest zaokrąglana z dokładnością do setnych części 

procentu. 

 

Art. 226. 

1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku 

objętego prognozą co najmniej: 

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 

[6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w 

art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;] 

<6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania 

jego spłaty;> 

<6a) relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu 

niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 

8 oraz art. 240b;> 

7) (uchylony); 
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8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na 

planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3. 

2. (uchylony). 

2a. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W 

objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których 

mowa w ust. 1. 

3. W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się 

odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 

1) nazwę i cel; 

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą 

wykonywanie przedsięwzięcia; 

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 

4) limity wydatków w poszczególnych latach; 

5) limit zobowiązań. 

4. Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, 

projekty lub zadania, w tym związane z: 

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3; 

2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

Art. 240a. 

1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, oraz 

zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do 

opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego 

programu 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 zadań publicznych; 

2) plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, 

zmierzających do usunięcia zagrożenia, 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 budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 

242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał 

pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji 
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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 naprawczego, 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 izba obrachunkowa. Budżet może 

być ustalony bez zachowania relacji określonej w art. 242-244. Przepis art. 240 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

<9. Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z ust. 8, 

bez zachowania relacji określonych w art. 242–244, nie może powodować 

zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu.  

10. Do ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 8 oraz do 

jego zmiany przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.> 

 

<Art. 240b. 

1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–

244, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba 

obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w 

art. 242–244. Przepis art. 240 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Do zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z ust. 1, 

bez zachowania relacji określonych w art. 242–244, przepis art. 240a ust. 9 stosuje 

się odpowiednio.> 
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USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O FINANSACH 

PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1646) 

 

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 Gospodarstwa 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 nadanym niniejszą ustawą, na rok 2015, przyjmuje się, że wartość 

, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej 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; 

2) koszty Narodowego Funduszu Zdrowia określone w planie finansowym Narodowego 

Funduszu Zdrowia obowiązującym 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; 

*
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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 jednostkami, o których mowa w ust. 2, z tytułu dotacji i 

subwencji.] 

<3. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przepływów 

finansowych między organami i jednostkami, o których mowa w ust. 2, z tytułu 

dotacji i subwencji oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.> 

4. W kwocie wydatków, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się wydatków budżetu 

środków europejskich oraz wydatków finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1. 

5. Do obliczenia wartości , o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy wymienionej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym 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 nadanym 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, wynoszącą zero. 

6. 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 relacja 

 wynosi 1. 
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