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dr Tomasz M. Budzyński
Katedra Finansów Publicznych
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2015 
(druk senacki nr 802)

1. Podstawowe założenia makroekonomiczne

Głównymi czynnikami makroekonomicznymi oddziałującymi na sytuację w zakresie bu-
dżetu państwa i powiązanych z nim elementów składowych systemu finansów publicznych 
w 2015 roku są: realne tempo wzrostu PKB oraz wskaźnik inflacji. Przyjęto w Uzasadnieniu 
do ustawy budżetowej na rok 2015, iż realny wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w roku 
2014 3,3%, zaś w przyszłym przyspieszy do 3,4%, pomimo gorszych prognoz odnośnie wzro-
stu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Warto dodać, iż w założeniach 
do projektu budżetu państwa na 2015 r. z czerwca 2014 roku, przyjęto, iż realne tempo wzrost 
PKB w 2015 roku wyniesie aż 3,8%. Z dostępnych obecnie szacunków wynika, iż tempo 
wzrost PKB ulegnie obniżeniu do 2,8-3,0% PKB1, co będzie miało najprawdopodobniej tylko 
częściowo negatywne konsekwencje dla pełnej realizacji dochodów budżetu państwa. Zasad-
niczym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje popyt krajowy, którego wzrost napę-
dzany będzie wysokim indeksem dynamiki konsumpcji prywatnej i inwestycji prywatnych. 
Pewne wątpliwości budzi założenie dużego przyspieszenia wzrostu inwestycji prywatnych. 
Natomiast w odniesieniu do spożycia i inwestycji publicznych tempo ich wzrostu założono 
na umiarkowanym poziomie, co jest zgodne z realizowanym planem konsolidacji finansów 
publicznych.  

W roku 2014 mamy do czynienia z historycznie niskim wskaźnikiem inflacji (0,1%), 
w roku przyszłym założono, iż tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzro-
śnie do 1,2%, przy czym tenże poziom jest znacznie niższy od celu inflacyjnego NBP. Przy-
jęte założenia odnośnie tempa wzrostu cen są realistyczne. Niemniej jednak niska infla-
cja nie zapewni stosownej premii inflacyjnej dla dochodów budżetu, choć z drugiej strony 
nie wywiera presji na inflacyjny wzrost wydatków budżetu państwa i indeksowanie płac 
i świadczeń społecznych. 

Realistyczne prognozy dotyczą także kształtowania się sytuacji na rynku pracy, która 
w założeniach ma poprawiać się bardzo umiarkowanie. Wzrost zatrudnienia o 0,8 pp będzie 
skorelowany ze spadkiem wskaźnika bezrobocia (z 12,5% do 11,8%). W roku 2015 prze-
ciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie z 3797 zł do 3959 zł, a więc 
o 4,3%. Tempo wzrostu wynagrodzeń zwiększy siłę nabywczą gospodarstw domowych 
i przyczyni się do wzrostu popytu. Natomiast zamrożenie nominalnego funduszu wynagro-
dzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych, będąc 
podstawowym narzędziem w kanonie działań konsolidacyjnych, będzie niestety tworzyło 
silną presję na wzrost płac w przyszłości.

1 European Commission - European Economic Forecast: Autumn 2014 oraz NBP – Raport 
o inflacji, listopad 2014.
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2. Dochody budżetu państwa 

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2015 zakłada, iż wyniosą one 297,3 mld zł, co 
oznacza wzrost nominalny o 3,9% i realny o 2,7%. Poziom dochodów budżetu państwa w rela-
cji do PKB ukształtuje się na poziomie 16,8%. W planie dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu 
dochodów na poziomie roku bieżącego (w ujęciu realnym), zaś szybszy wzrost nominalny bę-
dzie indukowany wyższym tempem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Prognozę 
dochodów budżetu państwa na rok 2015 należy uznać za realistyczną, pomimo pewnego prze-
szacowania tempa wzrostu gospodarczego. Przyjęte tempo wzrostu dochodów nie przekracza 
tempa wzrostu PKB. Jednocześnie stabilizacja sytuacji gospodarczej i finansowej przyczynia 
się do stabilizacji wpływów zasilających budżet państwa. Jest to szczególnie widoczne na tle 
roku 2013, w którym nastąpił spadek nominalny dochodów o 2,9 punktu procentowego (real-
nie o 3,8 punktu procentowego). 

Rok 2015 będzie wyjątkowy biorąc pod uwagę zakres corocznych zmian w systemie podat-
kowym mających fiskalne oddziaływanie na budżet państwa. 

Dwie modyfikacje w systemie podatkowym będą skutkowały zmniejszeniem dochodów 
budżetu:

1. Zmiana zasad odliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci – polegająca na zwięk-
szeniu kwoty przysługującego odliczenia o 20% na trzecie, czwarte oraz kolejne dzieci 
wraz z umożliwieniem skorzystania z pełnej kwoty ulgi dla podatników nieosiągających 
adekwatnego poziomu dochodów i podatku. W związku z podwyższeniem odliczenia 
w ramach ulgi prorodzinnej szacowany spadek wpływów z tytułu podatku dochodowego 
od osób fizycznych wynosi 1,1 mld zł (0,37% dochodów budżetu ogółem). Przy niewiel-
kich nakładach budżetowych ulga prorodzinna stała się zasadniczym i wspierającym ro-
dziny wielodzietne instrumentem polityki demograficznej. 

2. Przesunięcie części dochodów budżetu państwa do Krajowego Funduszu Drogowe-
go (KFD) poprzez obniżenie stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych o 25 
zł/1000 l lub kg oraz podwyższenie stawki opłaty paliwowej o tę samą wartość. Docho-
dy budżetu państwa ulegną obniżeniu z tego tytułu jedynie nieznacznie (tj. o 500 mln 
zł). Dzięki powyższej zmianie nastąpi przekierowanie środków na realizację ważnych 
z punktu widzenia gospodarczego celów infrastrukturalnych. Z drugiej strony z punktu 
widzenia racjonalności gospodarowania środkami budżetowymi i przestrzegania zasad 
budżetowych (w tym zasady jedności materialnej i zupełności budżetu) zmianę należy 
ocenić negatywnie. Dochodzi bowiem do skierowania strumienia dochodów poza bu-
dżet do KFD, jednostki usytuowanej poza sektorem finansów publicznych. Ponieważ 
plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego nie stanowi załącznika do ustawy bu-
dżetowej jego autoryzacja pozostaje poza konieczną kontrolą parlamentu bez meryto-
rycznego uzasadnienia. 

Ponadto w roku 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęto decyzję o zamrożeniu kwo-
ty kosztów uzyskania przychodu, kwot tworzących przedziały skali podatkowej, kwoty wolnej 
od podatku, co przełoży się na  wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Decyzją, która ma bardzo pozytywne znaczenie zarówno fiskalne, jak i gospodarcze, jest fakt, 
iż w roku 2015 odstąpiono od podwyżek stawek podatku akcyzowego, przede wszystkim na 
wyroby tytoniowe oraz alkoholowe. W zakresie przede wszystkim realizacji dochodów z opo-
datkowania akcyzą wyrobów tytoniowych zauważono, iż wzrost stawek podatku nie generuje 
wyższych dochodów budżetu. I choć oddziaływania prohibicyjne wysokich stawek podatku na 
papierosy i produktu pokrewne nie może być niedoceniane, to kontekst fiskalny tych operacji 
jest nie mniej istotny. 
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Z uwagi na brak istotniejszych zmian w systemie podatkowym na kształtowanie się wpły-
wów z poszczególnych źródeł dochodów budżetu państwa największy wpływ mają czynniki 
makroekonomiczne oraz inne determinanty.

W strukturze dochodów budżetu państwa można zaobserwować dalsze umacnianie się roli 
dochodów o charakterze podatkowym (prawie 91% ogółu dochodów), których znaczenie wsku-
tek kryzysu finansów publicznych uległo osłabieniu. Z uwagi na tempo wzrostu gospodarczego 
i wzrost konsumpcji swoją częściowo utraconą pozycję wśród dochodów budżetu odzyskuje 
podatek od towarów i usług. Jest to o tyle cenne, że wpływy z tego jednego podatku de facto de-
terminują poziom wykonania całości dochodów budżetu, a słaba realizacja dochodów z podatku 
od towarów i usług tworzy duże napięcia w budżecie państwa  (np. w roku 2013).  

Niewielki wzrost dochodów z podatku akcyzowego, który dotychczas odznaczał  się dość wy-
soką dynamiką, spowodowany jest zarówno oddaniem części dochodów do KFD, jak też spadkiem 
konsumpcji towarów akcyzowych i niesłabnącym, z uwagi na korzyść ekonomiczną, przemytem. 

Tabela 1. Dochody budżetu państwa w latach 2011-2015 (w tyś. zł)

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015

Dochody ogółem 277 577 221 287 595 114 279 151 205 286 200 447 297 252 925

1. Dochody podatkowe 243 210 936 248 274 572 241 650 924 257 963 401 269 820 001

1.1 Podatki pośrednie 180 272 611 181 892 185 175 368 567 190 250 000 199 450 000

1.1.1. Podatek od  
towarów i usług

120 831 951 120 000 697 113 411 541 126 000 000 134 630 000

1.1.2. Podatek akcyzowy 57 963 709 60 449 853 60 653 116 63 000 000 63 570 000

1.1.3. Podatek od gier 1 476 951 1 441 634 1 303 910 1 250 000 1 250 000

1.2. Podatek dochodowy 
od osób prawnych

24 861 922 25 145 736 23 075 275 23 250 000 24 530 000

1.3. Podatek dochodowy 
od osób fizycznych

38 074 916 39 809 425 41 290 531 43 000 000 44 390 000

1.4. Podatek od wydoby-
cia niektórych kopalin

0 1 426 949 1 916 304 1 463 400 1 450 000

2. Dochody  
niepodatkowe

32 274 485 37 143 234 35 975 949 26 582 936 25 884 991

2.1. Dywidendy 6 122 896 8 208 039 7 052 933 4 127 955 6 245 150

2.2. Wpłaty z zysku NBP 6 202 663 8 205 285 5 264 040 0 0

2.3. Cło 1 923 842 1 974 013 2 022 085 2 249 000 2 394 000

2.4. Opłaty, grzywny, 
odsetki i inne dochody 
niepodatkowe

15 641 285 16 348 047 19 431 313 17 700 000 15 235 493

2.5. Wpłaty JST 2 383 798 2 407 851 2 205 578 2 505 981 2 010 348

3. Środki z UE i innych 
źródeł niepodlegające 
zwrotowi

2 071 800 2 177 309 1 524 332 1 654 110 1 547 933

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata oraz Ustawy budżetowe  na rok 2014 i 2015.
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Tabela 2. Struktura i dynamika nominalna dochodów budżetu państwa (w %) 

Wyszczególnienie
Struktura Dynamika nominalna

2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Dochody ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,6 97,1 102,5 103,9
1. Dochody podatkowe 87,6 86,3 86,6 90,1 90,8 102,1 97,3 106,8 104,6
1.1 Podatki pośrednie 64,9 63,2 62,8 66,5 67,1 100,9 96,4 108,5 104,8

1.1.1. Podatek od 
towarów i usług

43,5 41,7 40,6 44,0 45,3 99,3 94,5 111,1 106,8

1.1.2. Podatek 
akcyzowy 20,9 21,0 21,7 22,0 21,4 104,3 100,3 103,9 100,9

1.1.3. Podatek od gier 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 97,6 90,4 95,9 100
1.2. Podatek dochodowy 
od osób prawnych

9,0 8,7 8,3 8,1 8,3 101,1 91,8 100,8 105,5

1.3. Podatek dochodowy 
od osób fizycznych

13,7 13,8 14,8 15,0 14,9 104,6 103,7 104,1 103,2

1.4. Podatek od 
wydobycia niektórych 
kopalin

- 0,5 0,7 0,5 0,5 - 134,3 76,4 99,1

2. Dochody 
niepodatkowe 11,6 12,9 12,9 9,3 8,7 115,1 96,9 73,9 97,4

2.1. Dywidendy 2,2 2,9 2,5 1,4 2,1 134,1 85,9 58,5 151,3
2.2. Wpłaty 
z zysku NBP 2,2 2,9 1,9 - - 132,3 64,2 - -

2.3. Cło 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 102,6 102,4 111,2 106,4
2.4. Opłaty, grzywny, 
odsetki i inne dochody 
niepodatkowe

5,6 5,7 7,0 6,2 5,1 104,5 118,9 91,1 86,1

2.5. Wpłaty JST 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 101,0 91,6 113,6 80,2
3. Środki z UE 
i innych źródeł 
niepodlegające zwrotowi

0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 105,1 70,0 108,5 93,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata oraz Ustawy budżetowe  na rok 2014 i 2015.

Wśród dochodów niepodatkowych wzrastają o ponad 2 mld zł wpływy z tytułu dywidend 
i wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Niższe o kilkanaście procent dochody będą pochodziły z pozycji  
„opłaty grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe” wynikają one przede wszystkim z bra-
ku wpływów o charakterze jednorazowym. Natomiast obniżenie wpłat jednostek samorządu 
terytorialnego związane jest z obniżeniem wskaźników wpływających na wielkość wpłaty jak 
też ustawową modyfikacją tego systemu. 

3. Wydatki budżetu państwa

Maksymalna kwota wydatków budżetu państwa ustalona na rok 2015 wynosi 343,3 mld 
zł i jest o 18 mld zł wyższa niż w roku bieżącym, co oznacza wzrost o 5,5%. W stosunku do 
poprzednich dwóch ustaw przyjęty w 2015 roku wzrost wydatków może wydawać się duży. 
W latach 2013-2014 tempo wzrostu wydatków budżetu zostało ograniczone do wysokości 1%, 
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co podyktowane było trudnościami w realizacji dochodów budżetu państwa i koniecznością 
szukania oszczędności, głownie poprzez swoiste „duszenie” wydatków Można stwierdzić, iż 
w roku 2015 następuje powrót do „normalnego” tempa wzrostu wydatków budżetu państwa, 
przy pełnej realizacji niektórych grup wydatków, które we wcześniejszych latach zostały cza-
sowo okrojone,  pomimo konieczności wypełnienia podjętych zobowiązań (np. w zakresie 
obrony narodowej). Niemniej jednak tempo wzrostu wydatków przewyższa tempo wzrostu 
PKB oraz dochodów budżetu państwa. Poziom wydatków budżetu państwa w relacji do PKB 
pozostanie na bardzo umiarkowanym poziomie wynoszącym 19,4%, co jest wartością niższą 
o 1,2 punkta procentowanego w stosunku do roku 2012.

Tabela 3. Wydatki działowe budżetu państwa w latach 2012-2015 (w tyś. zł)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 10 686 183,0 10 285 059,0 6 321 097,0 5 318 038,0

Górnictwo i kopalnictwo 551 851,0 547 602,0 490 758,0 570 755,0

Przetwórstwo przemysłowe 1 043 089,0 1 013 020,0 895 654,0 1 127 005,0

Handel 650 360,0 609 023,0 628 983,0 663 059,0

Transport i łączność 9 669 092,0 8 995 552,0 7 380 846,0 8 474 283,0

Gospodarka mieszkaniowa 2 571 151,0 2 326 746,0 2 173 734,0 1 574 609,0

Działalność usługowa 1 135 420,0 1 221 382,0 628 751,0 663 109,0

Nauka 4 849 533,0 4 791 246,0 4 943 137,0 5 265 502,0

Administracja publiczna 12 378 672,0 12 737 130,0 12 377 360,0 12 656 173,0

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 938 680,0 1 966 540,0 2 094 478,0 2 202 442,0

Obrona narodowa 20 085 935,0 20 136 940,0 23 465 514,0 30 201 217,0

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 75 958 919,0 74 792 927,0 71 284 646,0 82 828 760,0

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 13 079 598,0 13 560 580,0 13 267 603,0 13 440 683,0

Wymiar sprawiedliwości 10 133 484,0 10 471 134,0 10 799 766,0 11 080 126,0

Obsługa długu publicznego 42 108 822,0 42 460 110,0 36 170 000,0 32 250 000,0

Różne rozliczenia 68 418 786,0 71 164 945,0 90 514 712,0 92 792 399,0

Oświata i wychowanie 2 355 847,0 2 942 394,0 1 828 940,0 1 871 563,0

Szkolnictwo wyższe 12 402 048,0 13 203 391,0 13 356 111,0 14 396 818,0

Ochrona zdrowia 7 241 984,0 7 534 138,0 7 301 102,0 6 916 304,0

Pomoc społeczna i polityka społeczna 17 406 719,0 17 863 178,0 15 951 897,0 16 016 406,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 480 339,0 472 153,0 326 371,0 341 852,0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 716 955,0 1 632 782,0 1 809 870,0 2 044 537,0

Kultura fizyczna i sport 781 975,0 260 535,0 251 674,0 265 445,0

OGÓŁEM
318 001 

861,0
321 345 

286,0
325 287 

369,0
343 332 

925,0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata oraz Ustawy budżetowe na rok 2014 i 2015.
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Tabela 4. Struktura i dynamika nominalna wydatków budżetu państwa w latach 
2012-2015 (w %)

Wyszczególnienie
Struktura Dynamika nominalna

2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 3,4 3,2 1,9 1,5 96,2 61,5 84,1

Górnictwo i kopalnictwo 0,2 0,2 0,2 0,2 99,2 89,6 116,3

Przetwórstwo przemysłowe 0,3 0,3 0,3 0,3 97,1 88,4 125,8

Handel 0,2 0,2 0,2 0,2 93,6 103,3 105,4

Transport i łączność 3,0 2,8 2,3 2,5 93 82 114,8

Gospodarka mieszkaniowa 0,8 0,7 0,7 0,5 90,5 93,4 72,4

Działalność usługowa 0,4 0,4 0,2 0,2 107,6 51,5 105,5

Nauka 1,5 1,5 1,5 1,5 98,8 103,2 106,5

Administracja publiczna 3,9 4,0 3,8 3,7 102,9 97,2 102,3

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 0,6 0,6 0,6 0,6 101,4 106,5 105,2

Obrona narodowa 6,3 6,3 7,2 8,8 100,3 116,5 128,7

Obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 23,9 23,3 22 24,1 98,5 95,3 116,2

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 4,1 4,2 4,1 3,9 103,7 97,8 101,3

Wymiar sprawiedliwości 3,2 3,3 3,3 3,2 103,3 103,1 102,6

Obsługa długu publicznego 13,2 13,2 11,1 9,4 100,8 85,2 89,2

Różne rozliczenia 21,5 22,1 27,9 27,0 104 127,2 102,5

Oświata i wychowanie 0,7 0,9 0,6 0,5 124,9 62,2 102,3

Szkolnictwo wyższe 3,9 4,1 4,1 4,2 106,5 101,2 107,8

Ochrona zdrowia 2,3 2,3 2,2 2,0 104 96,9 94,7

Pomoc społeczna i polityka społeczna 5,5 5,6 4,9 4,7 102,6 89,3 100,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska 0,2 0,1 0,1 0,1 98,3 69,1 104,7

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,5 0,5 0,6 0,6 95,1 110,8 113

Kultura fizyczna i sport 0,2 0,1 0,1 0,1 33,3 96,6 105,5

OGÓŁEM 100 100 100 100 101,1 101,2 105,5

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata oraz Ustawy budżetowe na rok 2014 i 2015.
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W strukturze wydatków budżetu państwa, rozpatrywanej zarówno pod względem klasy-
fikacji działowej, jak też rodzajowej, nie nastąpiły istotne zmiany, co wskazuje na trwający 
od wielu lat proces petryfikacji struktury wydatków budżetu państwa. W strukturze działo-
wej wydatków budżetu państwa absolutnie dominują wydatki administracyjne i socjalne, zaś 
w strukturze rodzajowej wydatki o charakterze redystrybucyjnym.

Zmiany w wydatkach budżetu państwa w roku 2015 przebiegają dwukierunkowo – obej-
mując 4 pozycje w przypadku, których nastąpiło obniżenie kwoty wydatków oraz 5 pozycji 
wydatkowych w przypadku, których nakłady budżetowe wzrosną. 

Redukcja wydatków objęła następujące działy:
1. Obsługa długu publicznego (o 3,9 mld zł) – mniejsze wydatki są skutkiem reduk-

cji poziomu długu publicznego o 7,7 punkta procentowego oraz obniżenia kosztów 
obsługi zadłużenia zagranicznego (o 13,8%) i skarbowych papierów wartościowych 
(o 9,4%);

2. Rolnictwo i łowiectwo (o 1 mld zł) – w wyniku zniesienia krajowych płatności w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej

3. Gospodarka mieszkaniowa (o 600 mln zł) – przede wszystkim wskutek obniżonej dotacji 
do Funduszu Dopłat z którego finansowany jest program budownictwa socjalnego

4. Ochrona zdrowia (o 400 mln zł).
Natomiast znacznie wyższe wydatki zaplanowano w działach:
1. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (o 11,5 mld zł) – zwiększone nakłady są spo-

wodowane trzema czynnikami: waloryzacją rent i emerytur, zwiększeniem liczby osób 
pobierających świadczenia emerytalno-rentowe oraz finansowaniem uzupełniającym dla 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Obrona narodowa (o 6,7 mld zł) – wzrost wydatków determinowany jest dwoma czynni-
kami: nakładami na zakup samolotów wielozadaniowych oraz powrotem do zapewnie-
nia minimalnego poziomu wydatków na obronę narodową w wysokości 1,95% PKB.

Tabela 5. Wydatki rodzajowe budżetu państwa 

Wyszczególnienie
Wielkość (w tyś. zł)

2012 2013 2014 2015
Wydatki ogółem 318 001 861,0 321 345 286,0 324 637 369,0 343 332 925,0
Dotacje i subwencje 155 355 640,0 155 203 308,0 153 467 606,0 168 520 903,0
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych

22 996 346,0 23 954 458,0 25 077 804,0 25 317 367,0

Wydatki bieżące jednostek 
budżetowych

57 228 265,0 58 421 344,0 65 606 389,0 66 999 825,0

Obsługa długu publicznego 42 108 819,0 42 460 103,0 36 169 900,0 32 249 900,0
Wydatki majątkowe 13 569 536,0 12 876 969,0 14 251 726,0 20 178 889,0
Środki własne UE 15 942 482,0 18 129 224,0 17 765 160,0 18 164 538,0
Finansowanie projektów 
z udziałem środków UE

10 800 773,0 10 299 880,0 12 298 784,0 11 901 503,0

Struktura (w %)
2012 2013 2014 2015

Wydatki ogółem 100,0 100,0 100,0 100,1
Dotacje i subwencje 48,9 48,3 47,3 49,1
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych

7,2 7,5 7,7 7,4
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Wydatki bieżące jednostek 
budżetowych

18,0 18,2 20,2 19,5

Obsługa długu publicznego 13,2 13,2 11,1 9,4
Wydatki majątkowe 4,3 4,0 4,4 5,9
Środki własne UE 5,0 5,6 5,5 5,3
Finansowanie projektów 
z udziałem środków UE

3,4 3,2 3,8 3,5

Dynamika nominalna (w %)
2013 2014 2015

Wydatki ogółem 101,1 101,0 105,8
Dotacje i subwencje 99,9 98,9 109,8
Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych

104,2 104,7 101,0

Wydatki bieżace jednostek 
budżetowych

102,1 85,2 89,2

Obsługa długu publicznego 100,8 110,7 141,6
Wydatki majątkowe 94,9 280,9 89,2
Środki własne UE 113,7 98,0 102,2
Finansowanie projektów 
z udziałem środków UE

95,4 119,4 96,8

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za poszczególne lata i Ustawy budżetowe  na rok 2014 i 2015.

3. Różne rozliczenia (o 2,3 mld zł) – wydatki w tym dziale ulegną powiększeniu z uwagi 
na wzrost sumy rezerw celowych oraz wyższą o 400 mln zł składkę do budżetu ogólnego 
UE (środki własne UE).

4. Transport i łączność (o 1,1 mld zł) – wskutek zwiększenia nakładów na pożądane projek-
ty infrastruktury drogowej i kolejowej.

5. Szkolnictwo wyższe (o 1 mld zł) – co związane jest przede wszystkim z realizacją bar-
dzo potrzebnego programu podwyżek dla pracowników uczelni publicznych. 

Zmiany w wydatkach budżetu państwa omówione w klasyfikacji działowej znajdują 
swoje odzwierciedlenie również w wydatkach ujmowanych według grup ekonomicz-
nych. O 2 punkty procentowe wzrósł udział dotacji i subwencji w strukturze wydatków 
budżetu państwa, co wynika głównie ze zwiększonej dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Nisze wydatki związane z obsługą zadłużenia publicznego spowodowa-
ły spadek udziału tej pozycji wydatków o 1,5 punktu procentowego. Bardzo pozytyw-
nie należy ocenić wzrost udziału wydatków majątkowych w budżecie państwa, których 
udział sięga 6%, na co wpływ mają przede wszystkim nakłady na obronę narodową. 
Wydatki majątkowe w przypadku trudności w realizacji budżetu państwa są pierwszą 
pozycją w odniesieniu do której dokonuje się redukcji nakładów; obecny udział wydat-
ków majątkowych niejako „wraca” do swego typowego znaczenia w wydatkach ogółem 
budżetu. 

Poziom usztywnienia struktury budżetu państwa w roku 2015 ulegnie niestety lekkiemu 
wzrostowi (do 74,9% z 74,5% w roku 2014), co spowodowane jest faktem, iż wzrost wy-
datków dotyczy przede tym pozycji wydatkowych, które zaliczane są do grupy wydatków 
sztywnych (prawnie zdeterminowanych). W tej grupie wydatków dominują przede wszystkim: 
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, koszty obsługi długu Skarbu Państwa oraz finansowanie zadań z zakresu obrony 
narodowej. 
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Tabela 6. Wydatki sztywne (prawnie zdeterminowane) w budżecie państwa w roku 2015

Wyszczególnienie
Wydatki

(w tys. zł)
Struktura

(w%)

Subwencja ogólna dla jednostek 
samorządu terytorialnego

51 460 380,0 20,0

Infrastruktura drogowa 2 327 920,0 0,9

Obsługa długu Skarbu Państwa 32 249 900,0 12,5

Obrona narodowa 30 201 217,0 11,7

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 202 442,0 0,9

Środki własne UE 18 164 538,0 7,1

Sądownictwo powszechne 6 298 528,0 2,4

Dotacja dla FUS 42 065 654,0 16,4

Dotacja dla FE-R 17 041 057,0 6,6

Renta socjalna 2 428 988,0 0,9

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

10 450 000,0 4,1

Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS i KRUS 3 554 921,0 1,4

Składki na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne pokrywane z budżetu państwa

5 808 522,0 2,3

Wydatki na współfinansowanie projektów 
z udziałem środków europejskich

11 901 503,0 4,6

Świadczenia z zabezpieczenia emerytalnego 
wypłacane z budżetu państwa 

16 991 215,0 6,6

Wypłata premii gwarancyjnych, wykup odsetek 
i Fundusz Dopłat

1 565 000,0 0,6

Dotacja dla PFRON 745 360,0 0,3

Refundacja ustawowych ulg w transporcie zbiorowym 1 640 534,0 0,6

OGÓŁEM 257 097 679,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy budżetowej na rok 2015.

Problemem, który wymaga systemowego rozwiązania jest kwestia wysokości dotacji dla 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z jednej strony bowiem w roku 2015 wynosić będzie 
ona 42 mld zł, co oznacza jej wzrost o prawie 12 mld zł w stosunku do roku 2014. Z drugiej 
strony zaplanowane w roku 2015 przychody FUS nie pokrywają w całości kosztów wypłaty 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W strukturze przychodów FUS dominują wpływy 
z tytułu składek (145 mld zł, a więc 75% przychodów), które są uzupełnianie finansowanie 
budżetowym (44.787 mln zł, a więc 23% przychodów) i wpłatami z otwartych funduszy 
emerytalnych (4.517 mln zł). Stan zobowiązań FUS ulegnie zwiększeniu z 44,9 mln zł do 
52,5 mld zł, co stanowi ¼ kosztów realizacji zadań Funduszu. Nierozwiązaną kwestia po-
zostaje fakt niedoszacowania wysokości dotacji z budżetu państwa w celu pokrycia pełnych 
kosztów wypłaty świadczeń. Po raz kolejny skorzystano z jedynie prowizorycznego rozwią-
zania polegającego na udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa na kwotę 
5,5 mld zł, przy czym stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu pożyczek za lata 2009-2015 
wyniesie 45,3 mld zł. 
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Niewątpliwe swoistym sukcesem jest implementacja w Polsce reguł polityki fiskalnej po-
przez prace nad wdrożeniem reguł wydatkowych. Dotychczas obowiązywała dyscyplinująca 
reguła wydatkowa, która stanowiła tylko pewien rodzaj prototypu w stosunku do stabilizu-
jącej reguły wydatkowej. Do sporządzania projektu ustawy budżetowej na rok 2015 po raz 
pierwszy użyto nowej reguły wydatkowej, co zasługuje na niewątpliwie pozytywną ocenę. 
Regułę skomponowano z wykorzystaniem wielu ważnych elementów i objęto jej zakresem 
znaczną część sektora finansów publicznych. W roku 2015 kwota planowanych wydatków 
sektora finansów publicznych wynosi 758,4 mld zł, kwota wydatków ustalona zgodnie z art. 
112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych - 696,7 mld zł, zaś kwota limitu wydatków 
wyliczona w oparciu o art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych - 521 mld zł. Pozy-
tywne niewątpliwie jest objęcie nową regułą wydatkową również szeregu wydatków poza 
budżetem państwa. Problemem do rozwiązania natomiast wydaje się być fakt postawienia 
bardzo ambitnych celów przed polityką fiskalną opartą o stabilizującą regułę wydatkową, 
których spełnienie może w następnych latach nastręczać dużych trudności. Nie mniej istotną 
kwestią jest także to, iż większość wydatków nie tylko budżetu państwa, ale i sektora finan-
sów publicznych, to wydatki o charakterze sztywnym, prawnie zdeterminowanym, których 
obowiązek ponoszenia w określonej wysokości wynika  przede wszystkim z unormowań 
ustawowych. Aby reguła wydatkowa mogła spełniać właściwe swoje zadanie trzeba doko-
nać przeglądu i modyfikacji zasad determinujących poziom wydatków publicznych.

4. Deficyt budżetu państwa i potrzeby pożyczkowe budżetu państwa

Maksymalna ustalona na rok 2015 kwota nierównowagi w budżecie państwa wynosi 
46 mld zł, co stanowi 2,6% PKB. Na poziom deficytu budżetu państwa oddziałuje przede 
wszystkim wyższe tempo wzrostu wydatków budżetowych w stosunku do tempa wzrostu do-
chodów. Założona kwota deficytu jest realistyczna i nie prowadzi przy obecnej ocenie sytuacji 
budżetu państwa do powstawania nadmiernych napięć w budżecie związanych z dużym spad-
kiem dochodów i niemożnością redukcji wydatków budżetu. W roku 2015 nie występuje także 
ryzyko nowelizacji ustawy budżetowej. Jednocześnie w latach 2013-2014 faktycznie zrealizo-
wana kwota deficytu budżetu państwa była niższa od zaplanowanej w ustawie – i tak w 2013 
zaplanowano deficyt w kwocie 51,6 mld zł, zaś realizacja była na poziomie 42,2 mld zł, w roku 
2014 określony w ustawie budżetowej limit deficytu  wynosił 47,5 mld zł, zaś w przewidywa-
ne wykonaniu podano kwotę 34 mld zł2.

   Deficyt sektora finansów publicznych (wg metodologii krajowej) ma ukształtować się na 
poziomie 57,6 mld zł, tj. 3,3% PKB. Deficyt budżetu państwa pełni zasadniczą role w skali 
nierównowagi całego sektora. Natomiast z punktu widzenia spełnienia kryteriów konwergencji 
istotne znaczenie ma deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych liczony tzw. me-
todą brukselską. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w roku 2013 
4,0% PKB,. W roku 2014 wyniesie on około 3,3-3,4% PKB. Na tle przedstawionych danych 
mało prawdopodobne są założenia rządu odnośnie kształtowania się deficytu sektora na pozio-
mie 2,5% PKB w 2015 roku i poniżej 2% PKB w 2016. Większą dozą prawdopodobieństwa 
charakteryzują się przewidywania Komisji Europejskiej według, których deficyt w 2015 roku 
wyniesie 2,9% PKB, zaś w 2016 2,8% PKB. Pozwoli to co prawda na zakończenie wobec 
Polski procedury nadmiernego deficytu, niemniej jednak osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego ustalonego w wysokości 1% PKB w najbliższych latach nie będzie możliwe.

2 Na koniec listopada deficyt budżetu państwa wyniósł 24,8 mld zł, tj. 52,1% założonego w ustawie budżetowej. 
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Wykres 1. Wynik (deficyt) nominalny i strukturalny sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w latach 2007-2016

Źródło: Informacja o o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmierne-
go deficytu, Warszawa, październik 2014 r.

Oprócz deficytu budżetu państwa wynoszącego w roku 2015 46.080 mln zł, na łączną skalę 
nierównowagi składają się również pozostałe czynniki, takie jak: deficyt budżetu środków eu-
ropejskich, refundacja dla FUS z tytułu przekazywania składek emerytalnych do OFE, kredyty 
i pożyczki udzielone ze środków budżetu państwa. Łączna nierównowaga w budżecie uwzględ-
niająca całość przepływów finansowych wynosi w roku 2015 58.257,5 mln zł. Determinuje ona 
skalę potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa wynoszącą 53.977 mln zł (wyższą o 6.599,5 
mln zł w stosunku do przewidywanej realizacji w roku 2014), gdyż 4.280 mln zł zostanie pozy-
skanych w ramach zarzadzania płynnością sektora finansów publicznych. Potrzeby pożyczkowe 
brutto będą natomiast wyższe o 28 mld zł, przede wszystkim poprzez wielkość długu przypada-
jącego do wykupu.

5. Dług publiczny

Zarządzanie długiem publicznym w Polsce opiera się na jasnej i precyzyjnej strategii w tym 
obszarze działania państwa określonej w dokumentacji pod tytułem: „Strategia zarządzanie 
długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018”. Tegoroczna wersja dokumentu 
zakłada kontynuację strategii ubiegłorocznej, przy niezmienionym celu jakim jest  minimali-
zacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach zwią-
zanych z ryzykiem. Dla realizacji celu Strategii w latach 2015-2018 przyjęto, że: 

a. utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod 
względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do mi-
nimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach wynikających z przyjętych po-
ziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną; 
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minimalnym benchmarkiem wskazanym w rekomendacjach Rady z lipca br., tj. będzie wynosił około 0,5 pkt. 
proc. rocznie. 
 
Wykres 5. Wynik nominalny i strukturalny sektora instytucji rządowych i samorządowych w okresie 2007-16 

 
Źródło: Ministerstwo Finansów 

 
Podsumowanie 
Zgodnie z informacjami i prognozami przedstawionymi w niniejszym raporcie deficyt nominalny zostanie 
w 2015 r. zredukowany do 2,5% PKB, poniżej rekomendowanego przez Radę poziomu 2,8% PKB. Również 
w bieżącym roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 3,3% PKB jest o 0,6 pkt. 
proc. mniejszy od rekomendowanego przez Radę. Z kolei w 2013 r. deficyt wyniósł 0,8 pkt. proc. PKB mniej niż 
cel budżetowy wyznaczony w rekomendacjach Rady i osiągnął 4,0% PKB.  
Rząd pozostaje zdeterminowany, by ograniczać nierównowagę finansów publicznych w sposób niezagrażający 
średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Kolejne lata będą więc zorientowane na osiągnięcie przez 
Polskę w 2018 r. średniookresowego celu budżetowego (MTO), czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1% 
PKB. Osiągnięcie MTO i utrzymanie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych znacznie poniżej 
wartości referencyjnej 60% PKB zapewni w szczególności przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej 
wprowadzonej w 2013 r., wspierane przez podejmowane działania zwiększające efektywność wydatkowania. 
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 4 

I. WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister 
Finansów zobowiązany jest do opracowania co roku czteroletniej strategii zarządzania długiem 
Skarbu Państwa (SP) oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny (PDP). Dokument ten 
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie Rada Ministrów 
przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.  

Zarządzanie długiem publicznym odbywa się na dwóch płaszczyznach: 
 w szerszym znaczeniu stanowi element polityki fiskalnej i obejmuje decyzje, jaka część 

wydatków państwa ma być finansowana poprzez zaciąganie długu, a zatem jaka będzie 
wielkość długu publicznego (aspekt ten jest omawiany w aktualizowanych co roku 
dokumentach poświęconych programowi gospodarczemu rządu, w szczególności 
w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej oraz w Aktualizacji Programu Konwergencji); 

 w węższym znaczeniu oznacza sposób finansowania potrzeb pożyczkowych państwa oraz 
kształtowanie struktury długu, a więc wybór rynków, instrumentów i terminów emisji. 
Strategia, w tym zawarte w niej prognozy długu publicznego, została sformułowana 

w oparciu o założenia projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Prognozy długu sektora general 
government (definicja UE) zostały sporządzone zgodnie z zasadami ESA2010, przy 
uwzględnieniu obecnego stanu wiedzy o zakresie sektora general government. 
 Tabela 1. Dług publiczny i koszty jego obsługi – podsumowanie prognoz Strategii 

Wyszczególnienie 
2013 

2014 2015* 2016 2017 2018 
(wykonanie) 

1. Państwowy dług publiczny 
a) w mld zł 882,3 807,5 850,0 880,1 915,2 943,1 
b) w relacji do PKB 53,9% 47,7% 48,0% 46,9% 46,0% 44,5% 
2. Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych** 
a) w mld zł 864,8 788,1 840,2 873,2 901,9 929,2 
b) w relacji do PKB 52,9% 46,5% 47,4% 46,5% 45,4% 43,9% 
3. Dług sektora general government 
a) w mld zł 934,6 848,5 899,3 940,5 985,3 1 028,6 
b) w relacji do PKB 57,1% 50,1% 50,8% 50,1% 49,5% 48,5% 
4. Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa*** 
a) w mld zł 42,5 36,2 32,3 31,7 - 33,1 32,5 - 33,8 33,6 - 35,0 
b) w relacji do PKB 2,60% 2,14% 1,82% 1,69% - 1,76% 1,63% - 1,70% 1,58% - 1,65% 

*) Prognoza na 2015 r. została sporządzona przy założeniu pełnej realizacji limitu deficytu budżetu państwa na 2015 r. Oczekiwana niższa niż 
wynikająca z ustawowego limitu realizacja deficytu budżetu państwa na 2015 r. skutkować będzie odpowiednio niższym przyrostem długu 
publicznego. 
**) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych 
w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących 
w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 
w kolejnym roku budżetowym. 
***)Prognozy kosztów obsługi długu na lata 2016-2018 zostały przedstawione przedziałowo z uwzględnieniem rezerwy na ryzyko kursowe. 

W 2014 r. przewidywany jest spadek państwowego długu publicznego zarówno w ujęciu 
nominalnym, jak i w relacji do PKB, co wynika z przeprowadzonych zmian w systemie 
emerytalnym, w tym umorzenia obligacji skarbowych o wartości nominalnej 130,2 mld zł. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami na koniec 2014 r. relacja państwowego długu publicznego do 
PKB spadnie do 47,7% z 53,9% na koniec 2013 r.  

W 2015 r. przewidywana jest stabilizacja relacji długu do PKB na poziomie zbliżonym do 
poziomu z 2014 r. lub nieznacznie wyższym, a w kolejnych latach relacja ta będzie się 
zmniejszać i obniży się do poziomu 44,5% w 2018 r. Zarówno w 2014 r., jak i w całym 
horyzoncie Strategii kwota ustalona w wyniku przeliczenia PDP z zastosowaniem średnich 
w roku kursów NBP i pomniejszenia o wolne środki MF znajdować się będzie powyżej 43% 
PKB, ale poniżej 48% PKB, tj. progów zawartych w stabilizującej regule wydatkowej. Nie 

b. głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie ry-
nek krajowy; 

c. udział długu w walutach obcych w długu SP będzie ograniczany, docelowo poniżej po-
ziomu 30%, w tempie uzależnionym od warunków rynkowych; 

d. priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocento-
waniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro oraz dolara amerykańskiego; 

e. średnia zapadalność długu krajowego powinna być zwiększana do ok. 4,5 roku, o ile 
będzie to możliwe z punktu widzenia popytu i poziomu rentowności w poszczególnych 
segmentach krzywej dochodowości, a średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzy-
mywana będzie na poziomie nie niższym niż 5 lat. 

Tabela 7. Dług publiczny w Polsce w latach 2013-2018

Źródło: Strategia zarządzanie długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018, s. 38.

Z dokumentu przygotowanego we wrześniu 2014 wynika, że na koniec 2014 roku po-
ziom długu publicznego wyniesie: 759,5 mld zł (dług SP) i 807,5 mld zł (PDP), przy czym 
założenia tę mogą być zrealizowane, a na koniec września 2014 dług wyniósł: 795,5 mld 
zł (dług SP) i 802,1 mld zł (PDP). Z uwagi na zmiany w systemie emerytalnym w roku 
2014 w porównaniu do roku ubiegłego nastąpiła istotna zmiana w wolumenie długu, jak 
i jego relacji do PKB. 

W horyzoncie realizacji obecnej Strategii wielkość długu publicznego wzrośnie 
z 807 mld zł do 943 mld zł (tj. o 136 mld zł - o 17%), przy czym relacja do PKB zostanie 
obniżona z 47,7% do 44,5%. Z jednej strony przyjęto bardzo umiarkowane tempo wzrostu 
wolumenu długu, zaś z drugiej wysokie tempo przyrostu PKB, co we efekcie skutkuje 
bardzo niską relacją długu do PKB.  Niemniej jednak w perspektywie 4 lat nie uda się 
osiągnąć preferowanego dla celów ustalania stabilizującej reguły wydatkowej poziomu 
długu w wysokości 43% PKB. Przyjęta w Strategii ścieżka wzrostu długu jest wariantem 
bardzo optymistycznym. 
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6. Poprawki do tekstu projektu ustawy budżetowej na rok 2015 
wprowadzone podczas debaty budżetowej w Sejmie

Sejm w toku prac legislacyjnych nad ustawą budżetową wprowadził liczne poprawki, któ-
rych jednak znaczenie jest marginalne dla kształtowania się dochodów i wydatków budżetu 
państwa. Zachowano zapisaną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwotę deficytu 
budżetu państwa. Proporcjonalnie zmniejszono kwotę dochodów i wydatków budżetu pań-
stwa o 80.107 tys. zł, co wynika przede wszystkim z uwzględnienia skutków zmiany zasad 
dokonywania wpłat do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego. Najwięcej 
poprawek polegających na zmniejszeniu wydatków miało związek z ograniczeniem środków 
tych jednostek, które swoje plany wydatków włączają do projektu ustawy budżetowej w spo-
sób automatyczny, wskutek realizacji zalecenia o zamrożeniu funduszu płac. Uzyskane w ten 
sposób środki przeznaczono głownie na realizację zadań wynikających w ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat trzech oraz niewielką poprawę w zasobność środków wielu jednostek – między 
innymi straży pożarnej, ChAT i wielu nieco  drugorzędnych jednostek.

Natomiast na etapie trzeciego czytania dołączono jeszcze kilka drobnych zmian w wydat-
kach budżetu poprzez przyjęcie następujących poprawek: 

Poprawka – nr 89 związana z ze zwiększeniem o 1.000 tys. zł środków w dyspozycji 
Rzecznika Praw Pacjenta na stworzenie dodatkowych etatów poprzez redukcję o 500 tys. 
zł środków KRRiTV oraz przeznaczonych na uposażenia sędziów w stanie spoczynku. 
Poprawka nr 90 – przesunięcie kwoty 37 tys. zł pomiędzy rodzajami wydatków Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.
Poprawka nr 95 – przesunięcie w ramach wydatków na kulturę kwoty 16.000 tys. zł  
z przeznaczeniem na Muzeum Jana Pawła II.
Poprawka nr 98 - zakłada zmianę przeznaczenia kwoty 7.800 tys. zł w ramach części 
63 – Rodzina (środki przeniesione z nakładów na rodziny zastępcze na ośrodki adop-
cyjne i pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej).
Poprawka nr 112 i 129 – służą utworzeniu nowej pozycji w rezerwach celowych i przy-
znanie 30.000 tys. zł na finansowanie działalności i realizację zadań Polskiej Agencji 
Kosmicznej.
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Opinia o ustawie budżetowej na rok 2015 
(druk senacki nr 802 )

1. Budżet państwa jako element całego systemu finansów publicznych

Z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki budżet państwa w Polsce pełni ważną rolę 
redystrybucyjną oraz alokacyjną, a po zmianach w ustawie o finansach publicznych1, wpro-
wadzających  tzw. stabilizującą regułę wydatkową, w jeszcze większym stopniu pełni funkcję 
stabilizacyjną. Co ciekawe lista funkcji, które zgodnie z doktryną powinien spełniać budżet 
państwa jest imponująca, gdyż w literaturze wymienia się dodatkowo takie funkcje jak: fiskal-
na, skarbowa, bodźcowa, kontrolna, administracyjna, ewidencyjna, kredytowa, koordynacyj-
na, wyrównawcza, ustrojowa, demokratyczna, prawna.

Funkcje te są charakterystyczne dla każdego systemu budżetowego, to co jest specyficzne 
dla Polski to z jednej strony duża rola redystrybucyjna budżetu państwa i spory zakres trans-
ferów wewnętrznych w całym sektorze finansów publicznych, z drugiej jednak stosunkowo 
niski udział dochodów i wydatków budżetu państwa w całości dochodów i wydatków publicz-
nych. Biorąc dodatkowo pod rozwagę fakt, iż struktura budżetu warunkowana jest rozwiąza-
niami legislacyjnymi i polityką finansową w latach ubiegłych, podkreślić należy konieczność 
uwzględnienia w opinii do ustawy budżetowej na dany rok uwarunkowań w szerszym i dłuż-
szym kontekście. Moim zdaniem jest to kwestia na tyle istotna, że powrócę do niej w konklu-
zjach do opracowania. W obliczu wyzwań i problemów przed jakimi stoi Polska na plan dalszy 
schodzi sama struktura i dynamika poszczególnych pozycji budżetu (choć nie ulega wątpliwo-
ści, że są to kwestie również ważne), a na plan pierwszy wysuwa się problem kierunków po-
lityki budżetowej w ramach średniookresowej procedury budżetowej oraz miejsca i znaczenia 
budżetu państwa jako elementu całości dochodów i wydatków publicznych.  

Budżet państwa jest elementem systemu finansów publicznych. Powiązania między po-
szczególnymi segmentami sektora finansów publicznych oraz ich wpływ na wyniki finansowe 
zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków w 2013 r. przedstawia tabe-
la 1. Z zawartych w niej danych wynika, iż budżet państwa ma 30,72% udziału w gromadze-
niu ogółu dochodów publicznych oraz 33,56% udziału w całości wydatków. Jednocześnie 
wydatki budżetu bez transferów do innych segmentów sektora wyniosły 158,8 mld zł, co dało 
wynik „netto” dodatni w wysokości 115 mld (przy wysokim wyniku ujemnym w pozostałych 
segmentach). Po uwzględnieniu transferów na rzecz podsektora samorządowego i ubezpie-
czeń społecznych, budżet państwa ma wynik ujemny w wysokości 42,2 mld zł (przy niższym 
ujemnym wyniku w sektorach pozostałych). Praktycznie transfery te mają charakter wydatków 
sztywnych. Sytuacja taka powoduje trudności w racjonalizacji wydatków publicznych i im-
plikuje pytania o możliwości równoważenia finansów w sytuacji nałożonej na Polskę przez 

1 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1646).
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Radę Ecofin procedury nadmiernego deficytu. Jest to argument za tym, że działania w zakresie 
racjonalizacji wydatków oraz wzmacniania dochodów należy rozpatrywać w kontekście refor-
my całości finansów publicznych. Dotychczasowe fragmentaryczne działania w zakresie kon-
solidacji dochodów i wydatków budżetu państwa, bez gruntownych reform strukturalnych, nie 
doprowadzą do stabilizacji sytuacji finansowej państwa i niestety prowadzą do „rozmiękcza-
nia” dotychczasowych reguł budżetowych. Wystarczy przypomnieć, że na skutek wymknięcia 
się spod kontroli deficytu budżetu państwa  w 2013 r. zawieszono pierwszy próg ostrożnościo-
wy (50 - procentowe relacja państwowego długu publicznego do PKB).     

Tabela 1. Powiązania między segmentami sektora finansów publicznych w 2013 r. (w mld zł) 
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transfery wewnątrz 
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406,5

41,7

364,8

444,2

186,1

258,1

-37,7

106,7

279,2

5,3

273,8

321,3

162,5

158,8

-42,2

115,0
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6,1
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5,8
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-2,2
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100,6

227,9
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199,1

-0,1

-98,5

183,5
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89,4

183,8

25,4

158,4

-0,4
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44,3
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44,1

3,5

40,6
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242,0

-11,0

-57,0

173,5

60,5

113,1

183,8

3,4

180,4

-10,3

-67,3

17,2

15,9

1,6

17,6

2,2

15,3

-0,1

-13,8

83,4

13,1

70,3

84,0

37,7

46,3

-0,6

24,0

908,7

258,4

650,3

957,5

258,4

699,2

-48,9

-48,9

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Omówienie, Ministerstwo 
Finansów, Warszawa 2014 r., s. 280.

2. Ogólne uwagi o ustawie budżetowej na 2015 r.  
i ocena założeń makroekonomicznych

Ustawa budżetowa zawiera wszystkie elementy wymagane przez ustawę o finansach pu-
blicznych, w tym oprócz wymaganych danych finansowych oraz makroekonomicznych, nie-
zbędne opinie prawne i upoważnienia dla Ministra Finansów. Dochody budżetu państwa zapla-
nowano w wysokości 297 252 925 tys. zł, łączną kwotę wydatków w wysokości 343 332 925 



18

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

tys. zł, natomiast deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 46 080 000 tys. zł. Łączną 
kwotę dochodów budżetu środków europejskich ustalono w wysokości 77 842 493 tys. zł, 
kwotę wydatków w wysokości 81 277 996 tys. zł,  deficyt w kwocie 3 435 503 tys. zł. 

Sam projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem uzupełniono zgodnie z art. 142 
ustawy o finansach publicznych o Planowanie w Układzie Zadaniowym, co moim zdaniem 
stawia pod znakiem zapytania jego użyteczność i funkcjonalność. Przedstawione w formie 
aneksu tabelarycznego 22 funkcje państwa oraz w ich ramach zadania wraz z miernikami 
ich realizacji obejmują obok zadań ogólnopaństwowych takich jak polityka zagraniczna, 
takie zadania jak edukacja, wychowanie i opieka (z miernikiem: odsetek absolwentów szkół 
leśnych w danym roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół leśnych rozpoczynają-
cych naukę w danym roczniku). Moje obawy wzbudza tworzenie na siłę mierników zadań 
publicznych, co jest często sprzeczne z ich istotą lub sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. 
Budżetowanie zadaniowe ma bardziej charakter operacyjny a nie strategiczny. Powinno być 
przede wszystkim wdrażane na niższych szczeblach władz publicznych i w odniesieniu do 
konkretnych projektów i programów.     

Podstawowym czynnikiem realizacji dochodów i wydatków budżetu są założenia makro-
ekonomiczne, które cechuje duży stopień ryzyka. Stagnacja gospodarcza w strefie euro, kon-
flikty w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju oraz skutki ograniczeń w wymianie han-
dlowej z Rosją będą wpływać zarówno na poziom dochodów podatkowych, koszty długu jak 
i poziom przyjętego wskaźnika inflacji. W założeniach do budżetu przyjęto dość optymistycz-
ny wariant kształtowania sytuacji gospodarczej w UE i w Polsce. Założono realny wzrost 
PKB w Polsce w wysokości 3,4% w 2015 r., oraz 3,7% i 3,9% analogicznie w 2016 i 2017 r. 
Zgodnie z najnowszymi prognozami NBP, PKB w Polsce wzrośnie o 3% w 2015 r., natomiast 
w 2016 o 3,3%. 

Kolejnym fundamentalnym dla budżetu założeniem jest poziom inflacji oraz wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CIP), który ma pozostać istotnie poniżej dol-
nej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego RPP. W sytuacji nagłego pogor-
szenia koniunktury na świecie, inflacja bliska zeru może przerodzić się w deflację. To z kolei 
jest poważnym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego. Sytuacja ta jest od pewnego czasu 
przedmiotem dyskusji i zaniepokojenia wśród ekonomistów, gdyż przy takim poziomie stóp 
procentowych trudno byłoby przeciwdziałać spadkowi aktywności gospodarczej. Argument 
ten pojawił się jako uzasadnienie nieobniżania stóp procentowanych na posiedzeniu Rady Po-
lityki Pieniężnej w listopadzie 2014 r. 

Zakładając określony wzrost w 2015 r. inwestycji publicznych w PKB (3,7-3,8%) oraz 
prywatnych (15,8%), Ministerstwo Finansów prognozuje w roku przyszłym niewielki wzrost 
popytu inwestycyjnego w polskiej gospodarce do 7,4% oraz realny wzrost spożycia ogółem 
do 2,8%. Założony wzrost dotyczący dynamiki spożycia prywatnego jest dyskusyjny, gdyż 
poprawa sytuacji na rynku pracy nie ma charakteru trwałego, choć założyć można niewielkie 
pozytywne efekty waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększenia ulg rodzinnych. 

3. Struktura i dynamika planowanych dochodów i wydatków budżetu

Zgodnie z ustawą budżetową na 2015 r. ustalono planowaną kwotę dochodów podatkowych 
i niepodatkowych w wysokości 297,3 mld zł. Dochody podatkowe stanowią 90% dochodów 
budżetu, natomiast podatki pośrednie (VAT, akcyza) 67% dochodów ogółem. Oparcie docho-
dów podatkowych na podatku od towarów i usług, uzupełnionych o podatki akcyzowe jest od 
lat charakterystyczną cechą polskiego systemu podatkowego. 
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Wzrost dochodów ogółem wyniesie w założeniach ustawy 7,35%, wzrost dochodów podat-
kowych 8,81%. Wzrost samego podatku od towarów i usług ma wynieść 16,36%. Do opra-
cowania indykatorów bazy podatkowej, przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

 ̛ wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,4%),
 ̛ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%),
 ̛ nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%),
 ̛ wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),
 ̛ wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%).

Zmiany w prawie podatkowym w latach 2014-2015 będą miały różny wpływ na wy-
sokość dochodów podatkowych. Ze względu na znaczenie fiskalne główną uwagę sku-
pię na podatku od towarów i usług. Realizacja dochodów z tego podatku obarczona jest 
moim zdaniem największym ryzykiem. Dynamika wzrostu dochodów (116%) mogłaby 
być realna w sytuacji wyższej inflacji, a nie w sytuacji dyskusji o zagrożeniu deflacją. 
Ograniczająco na dochody z VAT będą miały również wpływ niektóre zmiany systemo-
we, przede wszystkim uregulowanie zasad odliczania VAT od samochodów osobowych 
i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz 
innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiana wynika z implementacji decy-
zji wykonawczej Rady Europy. Z tytułu wyłudzeń podatku VAT i szarej strefy, szacuje 
się, iż budżet w Polsce traci rocznie ok. 40-45 mld zł. W Unii Europejskiej jesteśmy 
w grupie państw, w których straty budżetowe są największe, gdyż wartość wyłudzeń 
w VAT szacuje się na 25% teoretycznych wpływów a średnia unijna wynosi 15%. Dzia-
łania Ministerstwa Finansów i współpraca z takimi podmiotami jak ABW czy CBŚ 
przyniosły pewną poprawę sytuacji w 2014 r. Według szacunków firmy doradczo-kon-
sultingowej PwC w 2013 r. tzw. luka w VAT wyniosła 2,9% PKB, w 2014 r. wyniesie 
około 2,5% PKB. Być może na tak optymistyczny plan na 2015 r. wpłynęło planowane 
wykonanie dochodów z VAT w 2014 r. (126.000.000 tys. zł), które jest według danych 
MF dużo wyższe od planowanego w ustawie (115.700.000 tys. zł). Dotyczy to również 
ogólnej kwoty dochodów podatkowych (planowane wykonanie 257.963.401 tys. zł, plan 
249.980.000 tys. zł).      

Jeśli chodzi o podatki dochodowe to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych zaplanowano w wysokości 44,4 mld zł, co oznacza niewielki (1,58%) wzrost w od-
niesieniu do dochodów planowanych na 2014 r. Wzrost w stosunku do oczekiwanego 
wykonania wynosi 3,2%, co wskazuje na pewne trudności w realizacji dochodów z tego 
tytułu już w 2014 r. W 2015 r. wzrasta wprawdzie efektywne opodatkowanie gdyż wzra-
sta podstawa opodatkowania (przy nie zmienionych progach, kwocie zmniejszającej po-
datek itp.), ale jednocześnie niektóre zmiany systemowe np. zwiększenie kwot ulgi na 
wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka, wpłyną ograniczająco na wpływy do budżetu. 
Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prognozowane są na pozio-
mie 24,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5,5% w stosunku do prognozowanego wykonania 
i 5,51% wzrost w stosunku do planu. W przypadku dochodów z podatku dochodowego 
od osób prawnych, głównym zagrożeniem dla zrealizowania wpływów jest założony zbyt 
optymistyczny wzrost gospodarczy.   

 Wśród dochodów niepodatkowych uwagę należy zwrócić przede wszystkim na dywi-
dendy oraz dochody jednostek budżetowych. Dochody z dywidend i wpłat z zysku wyniosą 
według prognoz 6,2 mld zł, co oznacza aż 51,3% wzrost w stosunku do szacowanego wykona-
nia w 2014 r. W sytuacji problemów z realizacją dochodów z tych źródeł już w 2014 r. należy 
mieć wątpliwości co do realności wzrostu dochodów o 21,55% w stosunku do pierwotnych 
planów na 2014 r. Najczęściej najwyższe dochody pochodzą z tytułu dywidend z takich spó-
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łek jak: PZU S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PKO Bank Polski S.A. W 2015 r. 
zaplanowano wpłatę z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1,5 mld zł, nie 
przewiduje się natomiast wpłaty z zysku NBP, która w poprzednich latach zasilała pokaźną 
kwotą budżet państwa. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody nie-
podatkowe zaplanowano w 2015 r. w wysokości 15,2 mld zł, co oznacza spadek w stosunku 
do dochodów planowanych na 2014 r. o 13,59%.  W kategorii tej mieszczą się np. dochody ze 
sprzedaży i zamiany obligacji skarbowych, dochody z gospodarowania Zasobem Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, dochody pobierane przez organy wymiaru sprawiedliwości z opłat, 
grzywien itp. 

Tabela 2. Wysokość, struktura i zmiany dochodów budżetu państwa planowanych na 2015 r.  

Rodzaje dochodów 

Plan  
dochodów  
na 2015 r.  

w tys. zł

Udział  
w dochodach  

ogółem w 2015 r.

Plan  
dochodów  
na 2014 r.  

w tys. zł

Zmiana w 2015 r. 
w stosunku do do-

chodów zaplano-
wanych na 2014 r.

Dochody ogółem 297252925
100% 276912224 7,35%

1. Dochody podatkowe 269820001
90,77% 249980007 8,81%

1.1. Podatki pośrednie, z tego: 199450000
67,10% 179030000 11,41%

Podatek od towarów i usług
134630000 45,29% 115700000 16,36%

Podatek akcyzowy 63570000
21,39% 62080000 2,40%

Podatek od gier 1250000
0,42% 1250000 0,00%

1.2. Podatek CIT 24530000
8,25% 23250000 5,51%

1.3. Podatek PIT 44390000
14,93% 43700000 1,58%

1.4. Podatek od wydobycia kopalin 1450000
0,49% 2000000 -27,50%

2. Dochody niepodatkowe, z tego: 25884991
8,71% 27278107 -5,11%

2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 6245150
2,10% 5137850 21,55%

2.2. Cło 2394000
0,81% 2003000 19,52%

2.3. Dochody jednostek budżetowych  
i inne dochody niepodatkowe 15235493

5,13% 17631276 -13,59%
2.5. Wpłaty jednostek  
samorządu terytorialnego 2010348

0,68% 2505981 -19,78%

3. Środki z Unii Europejskiej  
i innych źródeł niepodlegające  
zwrotowi  1547933 0,52% 1654110 -6,42%

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2015 i obliczenia własne.
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Zaplanowany w projekcie ustawy budżetowej poziom wydatków wynosi 343,3 mld zł, co 
oznacza 19,4% udział w PKB (nieznacznie niższy niż w latach 2012-2013, o 0,2 punktu pro-
centowego wyższy niż w 2014 r). Struktura ta od wielu lat nie ulega zasadniczym zmianom. 
Jedyna tendencja w ostatnich latach to spadek udziału wydatków na obsługę długu publiczne-
go, które w 2013 r. stanowiły 13% wydatków, w 2014 r. 11%, natomiast w planach na 2015 r. 
jest to 9,39%. Spadek ten należy oczywiście odnotować pozytywnie, wynika on zarówno ze 
spadku rynkowych stóp procentowych, jak i dość skutecznie realizowanej przez Ministerstwo 
Finansów strategii zarządzania długiem publicznym.

Tabela 3. Wysokość, struktura i zmiany wydatków budżetu państwa według grup eko-
nomicznych w 2015 r.

Rodzaje wydatków 
Wydatki 

planowane 
na 2014 r. 

w tys. zł

Plan 
na 2015 r. 

w tys. zł

Udział 
w wydatkach 

ogółem w 2015 r.

Zmiana w 2015 
w stosunku do 

wydatków 
planowanych 

na 2014 r.

Wydatki ogółem, w tym: 325287369 343332925 100,00% 5,55%

1. Dotacje i subwencje 153487393 168520903 49,08% 9,79%

2. Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 25077804 25317367 7,37% 0,96%

3. Wydatki bieżące 
jednostek budżetowych 65553682 66999825 19,51% 2,21%

4. Wydatki majątkowe 14934646 20178889 5,88% 35,11%

5. Wydatki na obsługę 
długu Skarbu Państwa 36169900

32249900 9,39%
-10,84%

6. Środki własne Unii Europejskiej 17765160 18164538 5,29% 2,25%
7. Współfinansowanie 

z udziałem środków UE 12298784
11901503 3,47%

-3,23%

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2015 i obliczenia własne.

W 2015 r. wzrost wydatków budżetu państwa wynosi ponad 18 mld zł i wynika on ze wzro-
stu wydatków w następujących częściach budżetu:

 ̛ część 73 ZUS, wzrost o 10.121,8 mln zł w związku z wyższą kwotą dotacji dla FUS na 
finansowanie uzupełniające oraz wzrost wydatków na waloryzację rent i emerytur,

 ̛ część 29 Obrona Narodowa, wzrost o 6.346 mln zł, co wynika z ustalenia wydatków 
na poziomie 1,95% PKB w 2014 r. oraz realizacji programów wieloletnich związanych 
z wyposażeniem sił zbrojnych,

 ̛ część 72 KRUS, wzrost o 867,1 mln zł z tytułu waloryzacji emerytur i rent rolniczych,
 ̛ część 38 Szkolnictwo Wyższe, wzrost o 819,6 mln, z tego 783,5 mln zł dotyczy II etapu 

podwyżek z 2014 r.,
 ̛ część 39 Transport, wzrost o 510,5 mln zł,
 ̛ część 84 Środki Własne Unii Europejskiej, wzrost o 399,4 mln zł, z tytułu wyższej skład-

ki członkowskiej i rezerw na korekty składki,
 ̛ część 42 Sprawy Wewnętrzne, wzrost o 350,2 mln zł przede wszystkim z tytułu walory-

zacji rent i emerytur,
 ̛ część 28 Nauka, wzrost o 324,2 mln zł związany ze zwiększeniem środków na projekty 

badawcze i dotacje na działalność statutową jednostek naukowych,
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 ̛ część 24 Kultura i ochrona dziedzictwa naukowego, wzrost o 302,4 mln zł, w związku 
z realizacją Paktu dla Kultury,

 ̛ część 82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, wzrost o 254 mln zł 
zgodnie z zasadami wynikającymi z rozwiązań ustawowych, 

 ̛ część 15 Sądy powszechne, wzrost o 227,6 mln zł wynikający z wzrostu wynagrodzeń 
sędziów i referendarzy sądowych oraz z tytułu skutków nowelizacji kodeksu postępo-
wania karnego.  

Wzrost wydatków dotyczy również szkolnictwa wyższego, o 1.040,3 mln zł z tytułu wdro-
żenia III etapu podwyżek dla pracowników szkolnictwa wyższego. Spadają natomiast wydatki 
w części 78 i 79 Obsługa Długu Skarbu Państwa.

Szczególną kategorią wydatków budżetu są wydatki majątkowe, które w ustawie budże-
towej zaplanowano w wysokości 20.178.889 tys. zł, co oznacza 135 - procentową dynamikę 
w porównaniu do roku 2014. W ramach tej kwoty 18.184.372 tys. zł zostało ujęte w budżetach 
dysponentów środków, natomiast 1.994.517 tys. zł w rezerwach celowych budżetu. Najwięk-
szy udział w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wy-
datki zaplanowane na zadania realizowane w takich obszarach jak: obrona narodowa, ochrona 
zdrowia, transport i łączność, nauka i szkolnictwo wyższe, administracja publiczna, wymiar 
sprawiedliwości i bezpieczeństwo.      

Budżet na 2015 r. jest pierwszym budżetem, który przygotowano z wiążącym zastosowaniem 
tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego przepisa-
mi ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw z 8 listopada 2013 r.  
Ustawa ta uchyliła art. 112a, 112b oraz 112c, które zawierały reguły fiskalne oceniane nieraz jako 
niedoskonałe lub niekonsekwentne2. Nowy artykuł – art.112aa ustawy o finansach publicznych 
– zawiera wzór (regułę fiskalną), który ma stanowić instrument ułatwiający obniżenie deficytu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. Nieprzekraczalny limit wydatków ma charakter 
zagregowany, gdyż dotyczy sumy wydatków następujących jednostek i organów:

 ̛ organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli, 
ochrony prawa, sądów i trybunałów (z wyjątkiem organów określonych w art. 139 ust. 2),

 ̛ państwowych jednostek budżetowych, 
 ̛ funduszy ZUS, wydatków KRUS i funduszy zarządzanych przez prezesa KRUS,
 ̛ Funduszu Pracy,
 ̛ funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Przepisy ograniczają więc zagregowany poziom określonych wydatków publicznych, nie 
wskazują natomiast na rozdysponowanie limitu. Decyzja w tym zakresie uzależniona będzie 
od  polityki Rady Ministrów i do niej będzie należeć. Niewątpliwą zaletą nowych rozwiązań 
jest powiązanie z polityką makroekonomiczną i fiskalną oraz wykorzystanie działania auto-
matycznych stabilizatorów koniunktury. Za ogromną wadę nowej reguły fiskalnej uważam 
stopień jej komplikacji. Skomplikowanie obliczeń limitu wydatków z jednej strony będzie 
bowiem stwarzało pole do pewnych manipulacji wskaźnikami, do manipulowania założeniami 
makroekonomicznymi,  do kreatywnej księgowości i z drugiej strony utrudni skuteczną kon-
trolę w wielu obszarach związanych z ograniczeniami. Obawiam się, iż ocena nowych rozwią-
zań za kilka lat będzie sprowadzała się do konkluzji, iż najlepsze są rozwiązania najprostsze.

Ustalenie ograniczenia kwoty wydatków obejmuje kilka dość skomplikowanych działań3. 
Pierwszym etapem jest obliczenie kwoty wydatków na rok x.

2 Por. szerzej na ten temat: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, pod redakcją 
H. Dzwonkowskiego i G. Gołębiowskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 r., s. 313-319. 

3 Szerzej na ten temat, op. cit. s. 316-317.
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Kwota wydatków na rok x
równa się 
kwota wydatków z roku poprzedniego (x-1) skorygowana zgodnie z aktualizacją prognoz 

średniorocznej inflacji 
razy prognozowany na rok x średnioroczny wskaźnik inflacji 
razy wskaźnik średniookresowej dynamiki PKB w cenach stałych 
plus wysokość korekty kwoty wydatków
plus  prognozowana wartość działań dyskrecjonalnych.    
Obliczając kwotę wydatków na rok x pomija się niektóre wydatki (np. wydatki z budżetu 

środków europejskich) oraz dokonuje ich częściowej konsolidacji. Dodatkowo kwota ta jest 
zwiększana lub obniżana w granicach +1,5% do – 2%, stosownie do wyniku złożonego algo-
rytmu opisanego w art. 112aa ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

Kwota planowanych wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 wynosi w 2015 r. 
696.735.739 tys. zł. Kwota ta uwzględnia następujące działania dyskrecjonalne:

 ̛ zmniejszenie wartości transferu składek emerytalnych do OFE na skutek wejścia  w ży-
cie ustawy z 06.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad 
wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 
– 6.000.000. tys. zł,

 ̛ zmiany w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzor-
czych i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, przewidziane w rządowym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 623.333 tys. zł,

 ̛ wprowadzenie ulgi na dzieci, której skutki szacowane są na – 1.100.000 tys. zł.    
Kwota planowanego limitu wydatków o której mowa w art. 112aa ust. 3 wynosi w 2015 r. 

521.037.315 tys. zł. (kwota wydatków pomniejszona o planowane wydatki jst, wydatki jedno-
stek i organów, o których mowa w art. 139 ust. 2, planowane koszty NFZ).

4. Deficyt budżetu i dług publiczny

Deficyt budżetu został ustalony w projekcie ustawy budżetowej w wysokości nie większej 
(na dzień 31.12.2015) niż 46 080 000 tys. zł. Uzasadnienie do ustawy zawiera informacje 
w jaki sposób będzie on finansowany. 

Należy podkreślić jednak, że całe potrzeby pożyczkowe netto (uwzględniają np. deficyt 
budżetu środków europejskich) są wyższe i wynoszą według planów 53.977,4 mln zł, wo-
bec 47.377,9 mln zł w 2014 r. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wynosi aż 
154.777,4 mln zł,  wobec 126.838,7 mln zł w 2014 r. Potrzeby brutto obejmują potrzeby netto 
oraz przypadający do wykupu dług. 

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa będzie miało miejsce przede 
wszystkim przez zaciągnięcie długu na rynku krajowym, w formie emisji długoterminowych 
skarbowych papierów wartościowych. Będzie to zresztą główne źródło finansowania potrzeb 
pożyczkowych. Przychody krajowe zaplanowano bowiem w wysokości 187.833 mln zł, z cze-
go 114.694,8 mln zł pochodzić ma z emisji obligacji.   

Artykuł 75 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 
885 - tekst jednolity) nałożył na Ministra Finansów obowiązek opracowania co roku czterolet-
niej (poprzednio trzyletniej) strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa. Dokument ten jest 
istotnym elementem analizowanym przy powstawaniu projektu ustawy budżetowej, przed-
kładanym razem z projektem ustawy budżetowej obok Trzyletniego planu limitu mianowań 
urzędników w służbie cywilnej na lata 2015-2017.
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Aktualne prognozy długu i kosztów obsługi  długu SP przedstawia tabela 4. Należy trakto-
wać je jako oczekiwany efekt realizacji celów strategii zarządzania długiem publicznym przy 
przyjętych założeniach budżetowych oraz makroekonomicznych.

Tabela 4. Dług publiczny i koszty jego obsługi – podsumowanie potrzeb strategii
Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Dług Skarbu Państwa
a) w mld zł
krajowy
zagraniczny
b) w relacji do PKB

838,0
584,3
253,8
51,2%

759,5
501,3
258,2
44,8%

804,8
548,4
256,5
45,4%

832,1
576,8
255,4
44,3%

869,1
606,8
262,3
43,7%

899,3
629,4
269,9
42,4%

2. Państwowy dług publiczny
a) w mld zł
b) w relacji do PKB

882,3
53,9%

807,5
47,7%

850,0
48,0%

880,1
46,9%

915,2
46,0%

943,1
44,5%

3. Kwota o której mowa w art. 38a 
pkt 3 ufp
a) w mld zł
b)w relacji do PKB 

864,8
52,9%

788,1
46,5%

840,2
47,4%

873,2
46,5%

901,9
45,4%

929,2
43,9%

3. Dług sektora 
general government
a) w mld zł
b) w relacji do PKB

934,6
57,1%

848,5
50,1%

899,3
50,8%

940,5
50,1%

985,3
49,5%

1.028,6
48,5%

4. Wydatki z tytułu obsługi 
długu SP (kasowo)
a) w mld zł, w tym:
- długu krajowego
- długu zagranicznego

b) w relacji do PKB

42,5
32,3
10,1

2,6%

36,2
24,4
11,8

2,14%

32,3
22,1
10,2

1,82%

31,7-33,1
22,9
8,8-10,1

1,69-1,76%

32,5-33,8
23,8
8,7-10,0

1,63-1,70%

33,6-35,0
24,1
9,5-10,9

1,58-1,65%

Źródło: Strategia Zarządzania Długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 
wrzesień 2014 r., s. 36. 

Dane zawarte w tabeli 4 są niepokojące w związku z narastającym nominalnie długiem 
w latach 2014-2018, oraz utrzymującymi się na dość wysokim poziomie obciążeniami z tytułu 
samej tylko obsługi zadłużenia – mimo dużego spadku rynkowych stóp procentowych. Obcią-
żenia te należy traktować jako wydatki „jałowe”, w żadnej mierze nieprzyczyniające się do 
lepszego zaspokojenia potrzeb publicznych. Spadek „drażliwych” pozycji w 2014 r. wynika 
z przeprowadzonych zmian w systemie emerytalnym, w tym umorzenia obligacji skarbowych 
o wartości 130,2 mld zł.  Według przyjętych założeń relacja państwowego długu publicznego 
do PKB spadnie z 53,9% w 2013 r. do 47,7% w 2014 r. W kolejnych latach, ale dopiero od roku 
2016 zakładany jest stopniowy spadek tej relacji do 44,5% PKB w 2018 r. W 2015 roku relacja 
ta wzrasta. Świadczyć to może o pewnym odsuwaniu problemów w czasie i przyjmowaniu 
zbyt optymistycznych scenariuszy kształtowania się sytuacji makroekonomicznej i społecznej 
w przyszłości. Zresztą sam dług Skarbu Państwa, PDP (państwowy dług publiczny) oraz dług 
sektora general government w kolejnych latach nominalnie systematycznie rosną. W chwili 
obecnej brak jest konkretnej strategii mającej na celu ograniczenie oraz większą stabilizację 
tego wzrostu, co wymaga niewątpliwie działań średnio- i długoterminowych.    



25

Opinie o ustawie budżetowej na rok 2015

5. Znaczenie planowania wieloletniego i relacje pomiędzy budżetem 
państwa a Wieloletnim Planem Finansowym Państwa

Budżet jest rocznym planem finansowym, ale nawet plan roczny wymaga działań wie-
loletnich, gdyż obejmuje etap planowania, wykonania i sprawozdawczości. Planowanie 
uznaje się zresztą za podstawę każdego racjonalnego, celowego i skutecznego działania 
człowieka. W zarządzaniu finansami publicznymi podkreśla się znaczenie planowania dłu-
gookresowego, choć na przestrzeni lat różne były oceny planowania w polityce gospodar-
czo-społecznej, co częściowo wynikało ze skojarzeń z gospodarką centralnie planowaną. 
Problem jest niezmiernie istotny również w kontekście tradycyjnych problemów z planowa-
niem długookresowym w polityce gospodarczej i w polityce finansowej państwa. Ciekawej 
(choć mało optymistycznej) periodyzacji i kategoryzacji planowania wieloletniego dokonał 
D. Tarschys w pracy „Time Horizons in Budgeting” OECD Journal of Budgeting vol.2/2 
(2002), wymieniając: planowanie typu sowieckiego charakterystyczne dla lat 30. ubiegłego 
wieku, planowanie wymagane przez różnego rodzaju instytucje i państwa od beneficjentów 
pomocy finansowej (lata 50.), racjonalny inkrementalizm charakterystyczny dla lat 60. i 70., 
racjonalny dekremantalizm w latach 80., programy stabilizacji związane z unią monetarną 
w latach 90., działania związane z Programami Stabilności i Konwergencji wpływające na 
politykę krajów UE na początku obecnego stulecia. 

W Polsce wieloletnie planowanie budżetowe miało miejsce w latach osiemdziesiątych ub. 
wieku,  i po długiej przerwie zostało wprowadzone od 2010 r. ustawą o finansach publicznych 
z roku 2009 (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240). W pierwszych latach budowy gospodarki 
rynkowej w Polsce do planowania wieloletniego w państwie podchodzono z dużym sceptycy-
zmem, gdyż ustawa „Prawo budżetowe” z 1991 r. przewidywała jedynie budżetowanie roczne, 
następnie „Ustawa o finansach publicznych” z 1998 r. wprowadziła obowiązek przedstawia-
nia wybranych założeń makroekonomicznych oraz poziomu deficytu budżetowego i długu 
publicznego na rok budżetowy i dwa kolejne lata. Ustawa ta wprowadziła także obowiązek 
przedstawiania wykazu inwestycji wieloletnich, a po nowelizacji także opracowywania przez 
Ministerstwo Finansów strategii zarządzania długiem publicznym. Obecnie narzędziami wie-
loletniego planowania finansowego w Polsce są obok Wieloletniego Planu Finansowego Pań-
stwa, Wieloletnie Prognozy Finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz Strategia Za-
rządzania Długiem Publicznym.  

Przepisy dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, dokumentu którego 
opracowanie przewidziała ustawa z 2009 r., ulegały od tamtego czasu zmianom. Ponad-
to początkowo podkreślano jego związki z dokumentami strategicznymi rozwoju kraju, 
a w tej chwili większy akcent położono na unijne wytyczne tyczące programów stabil-
ności i konwergencji państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 103 ustawy o finan-
sach publicznych (ufp), początkowo stanowił, iż „Wieloletni Plan Finansowy Państwa to 
plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzany 
na cztery lata budżetowe”. W nowelizacji przepisów z listopada 2013 r. wprowadzono 
nieco inną zasadę i określono, iż „Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany 
na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata”. Ustawodawca wprowadził również wymóg 
uwzględnienia w opracowaniu celów średniookresowej strategii rozwoju kraju (ŚSRK) 
oraz kierunków polityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów. Tym samym wskazano 
konieczność związków i spójności pewnych dokumentów strategicznych. Expressis verbis 
przepisy te brzmią nieco inaczej w poprzedniej i aktualnej wersji ufp. Początkowo ustawo-
dawca zakreślił strukturę WPFP, wskazując, iż musi ona zawierać następujące elementy 
(art. 104, ust.1 ufp):
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 I. Podstawowe wielkości makroekonomiczne;
 II. Kierunki polityki fiskalnej;

 III. Prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa;
 IV. Kwotę deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich sfinansowania;
 V. Prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich;

 VI. Wynik budżetu środków europejskich; 
 VII. Skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów publicznych;

 VIII. Kwotę państwowego długu publicznego.

Ustawowo określono również główne kategorie oraz szczegółowość prognozowanych do-
chodów i wydatków (art. 104, ust. 2 i 3 ufp.). Z kolei art. 105 mówi, iż WPFP stanowi pod-
stawę przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy (ust. 1 ufp) 
oraz, iż w projekcie budżetu na dany rok przedstawianym Sejmowi poziom deficytu nie może 
być wyższy niż poziom deficytu ustalony na ten rok w WPFP. W szczególnie uzasadnionych 
sytuacjach możliwe jest uwzględnienie wyższego poziomu deficytu. Rada Ministrów w takiej 
sytuacji ma obowiązek przedstawić szczegółowe wyjaśnienia Sejmowi (ust. 2 i 3 uchylone zo-
stały nowelizacją ustawy z listopada 2013 r. w związku z wprowadzeniem stabilizującej reguły 
wydatkowej). Początkowo wprowadzono również ustawowy coroczny obowiązek aktualizacji 
przez rząd dokumentu w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. 
W szczególności aktualizacja polega na doprowadzeniu danych do zgodności z ustawą budże-
tową na dany rok oraz na skorygowaniu WPFP w dalszych latach jego realizacji w celu za-
pewnienia zgodności z ŚSRK oraz kierunkami polityki społeczno-gospodarczej kraju (art. 107 
uchylony nowelizacją ustawy). Przepisy ulegały więc zmianom, ale trudno ocenić, iż w ściśle 
określonym kierunku.

Już w 2009 r. nowe przepisy spotkały się z krytyką od strony stricte legislacyjnej. Podkreślić 
należy przede wszystkim brak jasnych zależności prawnych pomiędzy ustawą budżetową i jej 
fundamentalnymi elementami (np. wysokością deficytu budżetowego) a WPFP oraz niedopre-
cyzowanie, które elementy WPFP mają charakter dyrektywny, a które mają charakter prognoz. 
Jest to ważne chociażby w kontekście zarządzania długiem publicznym. Zwracano również 
uwagę na nieadekwatność nazwy narzędzia jakim jest WPFP do jego zakresu przedmioto-
wego i nieprecyzyjne używanie przez ustawodawcę wielu pojęć. Bardzo krytyczne analizy 
z prawnego punktu widzenia świadczą o pewnym zaprzepaszczeniu zalet i funkcji wieloletnie-
go planowania finansowego. Niedoskonałości przepisów prawnych bezpośrednio przekładają 
się na skuteczność i jakość tego narzędzia planowania z punktu widzenia ekonomicznego ze 
względu na specyfikę finansów publicznych. Szczególnie niebezpieczna jest iluzoryczność 
zakładanych, wprowadzanych zasad i rozwiązań prawnych, np. iluzoryczność nadrzędności 
WPFP nad budżetem rocznym. 

Bardzo charakterystyczne z punktu widzenia przedmiotowych rozważań jest to, iż 
WPFP 2013-2016 oparty został na danych zawartych w ustawie budżetowej na rok 2013 
z dnia 25 stycznia 2013 r. oraz na dokumentach strategicznych przyjętych w systemie 
rozwoju kraju. W sprzeczności z tą deklaracją (zawartą we wstępie) w aktualizacji tej 
zrezygnowano z części, w której w poprzednim dokumencie było nawiązanie do cało-
ściowej polityki rozwoju kraju, obszarów i priorytetów rozwojowych. Poprzednio po-
szczególnym obszarom strategicznym i priorytetom rozwojowym  przypisano korespon-
dujące funkcje budżetu państwa wraz z wysokością wydatków. Ciekawa sytuacja miała 
miejsce w sierpniu, kiedy to rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 
2013 r. spowodowany zmianami uwarunkowań prognoz makroekonomicznych i zmniej-
szeniem wpływów podatkowych do budżetu państwa. Nowelizacja budżetu poprzedzo-
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na była nowelizacją ustawy o finansach publicznych i zawieszeniem pierwszego progu 
ostrożnościowego w relacji PDP/PKB oraz tzw. reguły wydatkowej (zgodnie, z którą 
wydatki elastyczne nie mogły rosnąć 1% powyżej inflacji). Konieczność tych zmian 
premier ogłosił pod koniec lipca, czyli praktycznie 2 miesiące po przyjęciu przez rząd 
WPFP 2013-2016. W takiej sytuacji zasadne jest pytanie o rolę, funkcje i sens opraco-
wywania WPFP w kontekście jego celowości i skuteczności. Sformułowania użyte we 
wstępie do WPFP 2013-2016 budzą skojarzenia z myśleniem typowo życzeniowym, 
mogą też przywoływać skojarzenia z jedynie słusznymi kierunkami z czasów gospodar-
ki centralnie planowanej. Podkreślono bowiem, iż dokument „określa średniotermino-
we ramy dla planowania budżetu państwa”, jak również iż „Zarówno ustawodawstwo 
krajowe, jak też legislacyjne i poza legislacyjne zalecenia dla krajów UE wskazują na 
konieczność oraz korzyści wynikające ze średnioterminowego planowania finansowego 
w sektorze finansów publicznych oraz formułują zasady poprawnej polityki fiskalnej, 
której celem są zrównoważone finanse publiczne sprzyjające stabilnemu wzrostowi go-
spodarczemu” (WPFP 2013-2016, s. 3). 

Na początku października 2013 r. do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych. Działania te były spowodowane przede wszystkim koniecz-
nością dostosowania przepisów o WPFP  do wymogów prawa unijnego oraz zasad i przepisów 
dotyczących nowej konsolidująco-stabilizującej reguły wydatkowej. To z kolei miało związek 
z nowym podejściem do polityki fiskalnej w UE. Zmieniono brzmienie art. 103 oraz art. 104 
ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę konieczność opracowywania Programu 
Konwergencji oraz nowe dyrektywy unijne po raz kolejny zdecydowano się na zmianę struk-
tury dokumentu, przede wszystkim ich połączenie. W konsekwencji tego WPFP na lata 2014-
2017 sporządzony został w nowym układzie i składa się z dwóch części: Programu Konwer-
gencji oraz części II zatytułowanej: Cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia 
ich realizacji. Ponad 95% opracowania obejmuje Program Konwergencji. Aktualizacja 2014, 
składa się z 7 części:

 I. Ogólne ramy prowadzenia polityki gospodarczej i jej cele;
 II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza;
 III. Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych;

 IV. Analiza wrażliwości i porównanie z poprzednią aktualizacją Programu;
 V. Stabilność finansów publicznych w długim okresie;

 VI. Jakość finansów publicznych;
 VII. Zagadnienia instytucjonalne finansów publicznych. 

Połączenie WPFP z Programem Konwergencji może mieć jedną główną zaletę. Do-
kument ten faktycznie będzie traktowany jako ukierunkowujący w sposób ogólny fi-
nansową politykę władz publicznych. Pewne wątpliwości budzi bowiem użycie terminu 
„plan”, który może być traktowany w sposób bardziej restrykcyjny niż ogólny kieru-
nek polityki. Pamiętajmy bowiem, że budżet ma bardziej restrykcyjne umocowanie. 
Połączenie z Programem Konwergencji ma konsekwencje dla charakteru dokumentu, 
w którym obecnie większe znaczenie ma bezpośrednio polityka fiskalna oraz stabilność 
finansów publicznych w średnim i długim okresie. Po objęciu Polski procedurą nad-
miernego deficytu działania Ministerstwa Finansów koncentrują się wokół ograniczania 
nierównowagi finansów publicznych. W latach 2010-2013 liczne działania o charak-
terze strukturalnym doprowadziły, zgodnie z danymi ostatniej WPFP, do ograniczenia 
wydatków publicznych o 2,8 pkt proc. PKB, natomiast po stronie dochodów wzrost to 
jedynie 0,4 pkt proc. PKB.  Niestety mimo tych działań w 2013 r. deficyt sektora in-
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stytucji rządowych i samorządowych wzrósł i wyniósł 4,3 % PKB, czyli nieco więcej 
niż w 2012 r. Na skutek tego w grudniu 2013 r. Rada Ecofin zarekomendowała Pol-
sce podjęcie nowych działań w celu poprawy wyniku strukturalnego sektora. Termin 
zlikwidowania nadmiernego deficytu został przesunięty na 2015 r. kiedy to powinien 
wynieść 2,8% PKB z wyłączeniem wpływu transferu aktywów OFE. Biorąc pod uwa-
gę w jak dużym stopniu jest to materia uzależniona od kalendarza politycznego można 
mieć poważne wątpliwości co do spełnienia prognoz poprawienia sytuacji fiskalnej. 
Z jednej strony bowiem są wprawdzie podejmowane kroki w kierunku zacieśnienia stro-
ny dochodowej (podwyżki akcyzy, zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów 
służbowych, opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych, oskładkowanie umów cy-
wilnoprawych) i wydatkowej (zmiany w wymiarze zasiłków chorobowych, rezygnacja 
ze stypendiów motywacyjnych rektora dla studentów 1 roku), z drugiej pojawiają się 
zapowiedzi rządu oznaczające zwiększenie wydatków. Przede wszystkim jednak w sy-
tuacji stosunkowo słabej koniunktury gospodarczej działania konsolidujące są po prostu 
niewystarczające, ich skala finansowa nie jest znacząca.   

Zwiększenie znaczenia planowania wieloletniego w Polsce wzrosło niewątpliwie po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Czteroletni WPFP spełnia jeden z wymogów dy-
rektywy Rady UE z listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla co najmniej trzyletnich, 
średniookresowych ram budżetowych państw członkowskich. Nie może to być jednak cel 
sam w sobie czy działania pozorowane. W uzasadnieniu do projektu ustawy o finansach 
publicznych z 2009 r. podkreślano funkcję WPFP jako „dokumentu ukierunkowującego 
politykę finansową państwa” oraz „niezbędnego instrumentu nowoczesnego zarządzania 
finansami publicznymi”. Wśród bezdyskusyjnych zalet planowania wieloletniego wymie-
niono we wspomnianym uzasadnieniu: bardziej racjonalne gospodarowanie środkami pu-
blicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio- i dłu-
gookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie 
działań na średnio- i długookresowej stabilności finansów publicznych), podniesienie 
wiarygodności i przejrzystości polityki fiskalnej oraz dopasowanie do planowania na 
szczeblu unijnym [Uzasadnienie do projektu… 2008, s.10]. 

W tym kontekście warto pamiętać, iż państwa członkowskie UE zobowiązane zostały do 
wprowadzenia wiarygodnych i skutecznych ram średniookresowego planowania budżetowe-
go. Niestety, również po znaczących zmianach w przepisach ustawy o finansach publicznych, 
kontrowersyjne i niejasne pozostają liczne kwestie, które można uporządkować w trzech 
obszarach. Po pierwsze brak jest nadal jasnego określenia realnej roli WPFP jako narzędzia 
wieloletniego planowania finansowego w państwie i konsekwencji w traktowaniu planów 
wieloletnich jako nadrzędnych w stosunku do rocznych planów finansowych; po drugie, 
problemem jest brak powiązania pomiędzy planami rzeczowymi a finansowymi oraz nadal 
mała spójność wszystkich dokumentów strategicznych państwa; po trzecie, brak jest usta-
wowych rozwiązań instytucjonalnych, które pełniłyby rolę twardych ograniczeń budżeto-
wych, zarówno w przypadku planowania rocznego, jak również wieloletniego. W WPFP na 
lata 2014-2017 wysokość relacji długu instytucji rządowych i samorządowych pokrywa się 
z danymi Strategii zarządzania długiem tylko dla roku 2013, w którym relacja ta wyniosła 
57,1%, dla kolejnych lat w planie wieloletnim założenia są inne. Relacja ta np. w 2014 r, 
ma wynieść 49,5%  w założeniach planu wieloletniego, w strategii zarzadzania długiem – 
50,1%, w 2017 analogicznie 45,5% i 49,5%. 

Działania w obszarze wieloletniego planowania finansowego w państwie z pewnością nie 
powinny mieć charakteru działań pozorowanych czy propagandowych. Ich skuteczność uza-
leżniona jest od realistycznych prognoz makroekonomicznych oraz jasnej i skonkretyzowa-
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nej nadrzędności wieloletnich planów finansowych nad planami rocznymi. Skonkretyzowana 
nadrzędność oznacza, że muszą być określone uzasadnione sytuacje, w których można zrezy-
gnować z przyjętych wcześniej planów długoterminowych, na rzecz zmieniającej się sytuacji 
w otoczeniu ekonomicznym lub społecznym. Natomiast planowanie wieloletnie z jasno okre-
ślonym charakterem i zakresem przedmiotowym powinno być podstawą każdej racjonalnej 
polityki budżetowej. 

6. Dochody i wydatki agencji wykonawczych,  
instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych 

i państwowych funduszy celowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ustawy budżetowej załącza się plany finanso-
we podmiotów zaliczanych do tzw. gospodarki pozabudżetowej. Są to podmioty tworzone 
w celu realizacji szczególnych zadań państwa lub realizacji zadań, których finansowanie 
wyłącza się z pewnych powodów z budżetu. Zakres gospodarki pozabudżetowej i  quasi 
budżetowej od dawna wzbudza dyskusje, gdyż często wiąże się z wysokimi dotacjami z bu-
dżetu państwa. 

W ustawie budżetowej na 2015 r. zamieszczono plany finansowe 10 agencji wykonawczych 
(załącznik nr 11), plany finansowe 15 instytucji gospodarki budżetowej (załącznik nr 13), pla-
ny finansowe 29 państwowych funduszy celowych (załącznik nr 13) oraz plany finansowe 
38 państwowych osób prawnych (załącznik nr 14). 

W 2015 r. zaplanowano łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 11.563.008 tys. 
zł, w tym 6.053.373 tys. zł pochodzić ma z dotacji z budżetu państwa. Kwota z budżetu stano-
wi 52,4% przychodów agencji. W trzech agencjach wykonawczych (Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Na-
uki) dotacje z budżetu państwa wynoszą ok. 90% przychodów ogółem. Jednocześnie wymie-
nione agencje otrzymują najwyższe dotacje. 

Jeśli chodzi o instytucje gospodarki budżetowej to w 2015 r. zaplanowano ich łączne przy-
chody w wysokości 943.454 tys. zł, w tym 172.134 tys. zł  ma pochodzić z dotacji z budżetu 
państwa. Dotacja ta stanowi 18,2% przychodów ogółem, a więc podmioty te w przeważającej 
części pokrywają koszty z przychodów uzyskiwanych ze swojej działalności. W 2015 r. dotacje 
z budżetu państwa otrzymają jedynie: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego (148.823 tys. zł) oraz Centralny Ośrodek Sportu (23.311 tys. zł). 

W 2015 r. zaplanowano łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 
7.498.355 tys. zł, w tym jedynie 260.698 tys. zł wynosi dotacja z budżetu państwa. Najwyższe 
dotacje otrzymają: parki narodowe (96.960 tys. zł), Narodowy Fundusz Ochrony  Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (61.666 tys. zł), Polska Organizacja Turystyczna (42.074 tys. zł), 
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ((11.521 tys. zł) oraz Polski Instytut 
Sztuki Filmowej (10.806 tys. zł).    

W projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. zestawiono roczne plany finansowe państwo-
wych funduszy celowych, obejmujące ich przychody i koszty. Przychody funduszy pocho-
dzą z bardzo różnych źródeł (opisane są w rozdziale VIII uzasadnienia ustawy budżetowej). 
W 2015 r. łączne przychody funduszy przedstawionych w załączniku 13 po wyeliminowaniu 
przepływów między nimi zaplanowano w wysokości 236.441.427 tys. zł, natomiast koszty 
realizacji zadań na poziomie 245.756.648 tys. zł. Zestawienie poszczególnych funduszy za-
wartych w projekcie ustawy budżetowej w podziale na kilka merytorycznych grup przedstawia 
tabela 5. 
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Tabela 5. Przychody i koszty państwowych funduszy celowych w 2015 r.

Wyszczególnienie       Przychody
W tym dotacja 

z budżetu
Koszty realizacji 

zadań
W tys. zł

Razem 236 441 427 59 858 896 245 756 648
1. Fundusze związane 
z ubezpieczeniami społecznymi

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Fundusz Administracyjny
Fundusz Emerytur Pomostowych

216 124 102

195 256 312
20 460 529

33 840
586 972
243 049

59 113 536

42 065 654
17 041 057

287

6 538

223 542 408

202 399 226
20 497 398

34 790
610 204
457 390

2. Fundusze związane z zadaniami so-
cjalnymi państwa

Fundusz Pracy
PFRON
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych 

16 351 827

11 212 975
4 584 719

554 133

745 360

745 360

17 083 441

12 088 065
4 808 947

186 429

3. Fundusze związane z prywatyzacją

Fundusz Reprywatyzacji
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
Fundusz Skarbu Państwa
Fundusz Rekompensacyjny

1 276 581

171 711

228 600
41 270

835 000

0 2 377 621

920 700

755 377
78 544

623 000

4. Fundusze związane 
z bezpieczeństwem i obronnością 

Fundusz Zapasów Agencyjnych
Fundusz Wsparcia Policji
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa 
Publicznego
Fundusz-Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Ska-
zanych oraz Rozwoju Przywięziennych 
Zakładów Pracy
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

1 354 714

1 078 114
61 413

625

120 114

38 300
56 148

0 1 322 865

917 249
61  413

10 601

144 156

42 287
147 159

5. Fundusze związane z nauką, 
kulturą i kulturą fizyczną

Fundusz Promocji Twórczości
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Fundusz Promocji Kultury
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

845 830

530

13 000
645 800
160 000

26 500

0 947 285

525

13 000
645 800
157 960

130 000
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6. Pozostałe 

Fundusz Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym  
oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
Fundusz Kredytu Technologicznego
Fundusz Rozwiazywania Problemów  
Hazardowych
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej

488 373

6 376

41 253
1 432

349 583

26 627

63 102

0 483 028

8 373

41 253
1 432

353 842

13 000

65 128

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2015, Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa, wrzesień 2014 r., s.  121-122. 

7. Poprawki do ustawy budżetowej

Zgłaszane i głosowane w toku prac w Sejmie w dniu 03.12.2104 poprawki  po I czytaniu 
dotyczyły 52 propozycji zmian w pozycjach budżetu, w tym niektóre propozycje nie zawierały 
wskazania źródeł zwiększenia wydatków lub zakładały zwiększenie dochodów z określonych 
źródeł – ale wątpliwych lub niemożliwych do realizacji. Z punktu widzenia całości dochodów 
i wydatków budżetu poprawki te nie mają dużego znaczenia finansowego, choć dotyczą często 
przesunięć środków w wysokości kilku milionów złotych. Zewnętrzna pozycja uniemożliwia 
merytoryczną ich ocenę, należy jednak założyć odpowiedzialność w toku prac parlamentar-
nych i uznać je za uzasadnione i potrzebne. 

Z większych poprawek wymienić należy zmniejszenie dochodów budżetu państwa 
z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego o 113.769 tys. zł, z przeznaczeniem 
na zmniejszenie wydatków tej części budżetowej na część regionalną subwencji ogólnej. 
Zmiana ta wynika z ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, która zmniejszyła kwotę wpłat województw 
z 437.643 tys. zł do 323.874 tys. zł. Przegłosowano również zmniejszenie wydatków bie-
żących m.in. Kancelarii Senatu, wydatków osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy, 
w części 14 Rzecznik Praw Dziecka.  Kilka poprawek dotyczyło części 05 – Naczelny Sąd 
Administracyjny, części 83 Rezerwy Celowe oraz planu finansowego Funduszu Moder-
nizacji Sił Zbrojnych (zwiększenie planowanych przychodów i kosztów inwestycyjnych  
o kwotę 2.450 tys. zł).

W trakcie II czytania budżetu zgłoszono 129 poprawek (druk nr 2978-A), z których osta-
tecznie Sejm przyjął 6 poprawek, dotyczących przesunięcia na kwotę 54.837 tys. zł. Cztery 
poprawki dotyczyły przesunięć lub utworzenia rezerw celowych, dwie związane są z finanso-
waniem wynagrodzeń: zwiększenie etatów dla Rzecznika Praw Pacjenta oraz niewielkie prze-
sunięcia w Państwowej Agencji Pracy. Poprawki te należy uznać za uzasadnione; moje wątpli-
wości wzbudziły przesunięcia na utworzenie nowych rezerw celowych pod nazwą: „Środki na 
finansowanie działalności oraz realizacji zadań Polskiej Agencji Kosmicznej”. Nie jest jasne 
jakie pilne zadania publiczne wymagały utworzenia rezerw w wysokości 30.000 tys. zł. Moja 
wiedza w tym obszarze nie jest jednak pełna i być może jest to uzasadnione np. projektami 
unijnymi, badawczymi. 

Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 17 grudnia 2014 r.



32

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

8. Konkluzje i rekomendacje na przyszłość

W mojej opinii uchwalając przedłożoną ustawę budżetową na rok 2015, należy być świado-
mym konieczności reform, które niezbędne są w nadchodących latach. Wynika to z utrwalonej 
od lat struktury budżetu i niepewnej sytuacji makroekonomicznej, wynikającej w dużej mierze 
z uwarunkowań zewnętrznych. 

Na konieczność gruntownych, strukturalnych reform, które przyniosłyby długofalowe, od-
czuwalne finansowo zmiany wskazują dotychczasowe doświadczenia opisane np. w części 
poświęconej Wieloletniemu Planowi Finansowemu Państwa. Dotyczą one kilku obszarów:

 ̛ konieczności określenia kierunków polityki podatkowej w naszym kraju, w szczególno-
ści roli i zakresu przypisywanego podatkom pośrednim i bezpośrednim;

 ̛ konieczności racjonalizacji wydatków publicznych przez proefektywnościowe zmiany 
ich struktury;

 ̛ konieczności reformy i wzmocnienia dochodów własnych jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Konieczność reform będzie niezbędna w związku z wymaganiami konsolidacji budżetowej 
wynikającej z paktu stabilności i wzrostu, paktu fiskalnego oraz procedury nadmiernego deficy-
tu. Dane dotyczące kształtowania sytuacji fiskalnej po 2015 r. przedstawione w opracowaniach 
uzupełniających (WPFP, Strategia Zarządzania Długiem) są oparte na zbyt optymistycznych 
założeniach. Symptomatyczne jest również, iż zakładana poprawa sytuacji fiskalnej dotyczy 
okresu od roku 2016, co wskazuje jednak na odsuwanie problemów w czasie. Optymistycz-
ne scenariusze makroekonomiczne są mało realistyczne, głównie w związku z otoczeniem 
zewnętrznym, ze względu na trudną, niepewną sytuację gospodarczą i polityczną.  

Dotychczasowe działania w kierunku konsolidacji budżetowej są niewystarczające ze 
względu na ich niewielką skalę i wysoki poziom wydatków sztywnych. Trwałe ograniczenie 
deficytu sektora general government będzie w najbliższych latach trudnym zadaniem stojącym 
przed polskimi władzami, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i społecznego. Na-
leży jednak wykorzystać równolegle szansę, pozytywne efekty i możliwości jakie przyniesie 
Polsce napływ środków z budżetu UE, aby jednocześnie ograniczyć nierównowagę w sektorze 
finansów publicznych i skierować kraj na ścieżkę konkurencyjności i rozwoju zrównoważo-
nego. Wszelkie działania w zakresie finansów publicznych muszą wykraczać poza sam budżet 
państwa, ze względu na uwarunkowania przedstawione w szczególności w pierwszym punkcie 
rozważań. 
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