BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy do części tekstowej
ustawy z dnia 13 września 2013 r.
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013
(druk nr 441)
USTAWA BUDŻETOWA na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169)

[Art. 1.
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych
dochodów budżetu państwa w wysokości 299.385.300 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w
wysokości 334.950.800 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż
35.565.500 tys. zł.]
<Art. 1.
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych
dochodów budżetu państwa w wysokości 275 729 440 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w
wysokości 327 294 440 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą
niż 51 565 000 tys. zł.>
[Art. 3.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości
267.365.179 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w
wysokości 237.954.227 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 29.410.952
tys. zł.]
<Art. 3.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 349
157 337 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w
wysokości 303 966 885 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 45
190 452 tys. zł.>
Art. 5.
1. [Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych
kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może
przekroczyć kwoty 80.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:] <Przyrost zadłużenia na
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oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty
85 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:>
1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup,
przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów
wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż
skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań
Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o
których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 8.
Upoważnia się Ministra Finansów do:
[1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek
udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty
1.500.000 tys. zł;]
<1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek
udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do
kwoty 1 080 000 tys. zł;>
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
– na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
– na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - do kwoty 3.000.000 tys. zł,
b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - do kwoty 2.000.000 tys. zł,
[c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub
ostrożnościowego - do kwoty 100.000 tys. zł,]
<c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego
lub ostrożnościowego – do kwoty 320 000 tys. zł,>
d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę
gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń
eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 850.000 tys. zł,
[e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez
państwo - do kwoty 12.000.000 tys. zł.]
<e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych
przez państwo – do kwoty 18 000 000 tys. zł.>
Art. 13.
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79,
poz. 431 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456) ustala się:
1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku
nr 10:
a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
(osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby
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regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji,
ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby
Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby
cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej
jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie
Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy
administracji rządowej),
b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.766,46 zł,
b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych
kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów
eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy
Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu
służby cywilnej - w wysokości 1.873,84 zł,
c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych - w wysokości 1.523,29 zł,
d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.523,29 zł;
3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w
wysokości 100,0%.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli - w
wysokości 2.717,59 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla
państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań - w
wysokości 2.000 tys. zł;
2) [zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 3.250 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:]
<zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 949 tys. zł – przeznaczonych na
wypłaty:>
a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na
rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy dla:
– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część
budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie
przekracza 50 osób.
Art. 17.
Ustala się dla służby cywilnej:
1) limit mianowań urzędników - 200 osób;
[2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 6.890.334 tys. zł;
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<2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 888 833 tys. zł;
3) środki na szkolenia – w wysokości 45 712 tys. zł.>
[Art. 18.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi
102,7%.
Art. 19.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,0%.]
<Art. 18.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
wynosi 101,6%.
Art. 19.
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9%.>
[Art. 24.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466.600 tys. zł.]
<Art. 24.
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wynosi 455 600 tys. zł.>
[Art. 27.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi
3.713 zł.]
<Art. 27.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
wynosi 3 621 zł.>
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