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Opinia dotycząca 
nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 

(druk senacki nr 441)

1. Wprowadzenie

Ustawa budżetowa na rok 2013 uchwalona przez Sejm w dniu 25 stycznia 2013 roku prze-
widywała, iż dochody budżetu państwa wyniosą 299 385 300 tys. zł, wydatki nie przekro-
czą kwoty 334 950 800 tys. zł, zaś wielkość deficytu budżetu państwa będzie nie wyższa niż 
35 565 500 tys. zł. Zapisanie takich kwot podstawowych danych budżetowych oznaczało, iż 
10,6% wydatków budżetu państwa nie znajdzie pokrycia w prognozowanej wielkości docho-
dów. Przyjęto, iż wzrost realny PKB wyniesie 2,2% oraz założono wzrost dochodów i wydat-
ków budżetu państwa o 1,9% przy niezmienionym poziomie deficytu. Założono także, iż stru-
mienie środków wspomagających budżet wyniosą – w zakresie przychodów 267 365 179 tys. 
zł, w zakresie rozchodów 237 954 227 tys. zł, zaś saldo przychodów i rozchodów ukształtuje 
się na poziomie 29 410 952 tys. zł.

Dotychczasowa realizacja budżetu państwa wskazuje, iż z uwagi na bardzo niski poziom 
realizacji dochodów budżetu nie jest możliwe dalsze wykonywanie przepisów ustawy budże-
towej, przede wszystkim w odniesieniu do maksymalnej kwoty deficytu przy ograniczonej 
możliwości dokonywania radykalnych cięć w wydatkach budżetu. Główną przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest fakt, iż założone wielkości makroekonomiczne przyjęte przy opracowywaniu 
budżetu państwa na rok 2013 okazały się być znacznie zawyżone, przede wszystkim w odnie-
sieniu do wielkości wzrostu PKB. 

Jednocześnie należy przypomnieć, iż w warunkach kryzysu niezwykle trudno jest wła-
ściwie oszacować poziom kształtowania się podstawowych wielkości makroekonomicz-
nych oraz tempo ich zmian, a właściwie pogarszania się, stąd też naturalną konsekwencją 
tego jest duża trudność we właściwym oszacowaniu poziomu dochodów, które warunkują 
możliwość realizacji wydatków budżetu państwa przy konieczności przestrzegania przez 
rząd maksymalnego poziomu deficytu. W Polsce mieliśmy w ostatnich latach dwukrotnie 
sytuację, która spowodowała konieczność nowelizacji budżetu państwa – w roku 2001 
i w 2009. 

W roku 2001 dokonano nowelizacji ustawy budżetowej aż dwukrotnie – w lipcu 
i w grudniu. W pierwotnej wersji ustawy na rok 2001 szacowano, iż dochody budżetu 
wyniosą 161 mld zł, zaś dochody zrealizowane wyniosły 140,5 mld zł, przewidywano 
wydatki budżetu na kwotę 185,4 mld zł, przy czym wykonanie wydatków wyniosło jedy-
nie 172,9 mld zł. Deficyt budżetu państwa miał początkowo wynieść 20,5 mld zł, w lipcu 
zwiększono poziom deficytu do 29,1 mld zł, a w grudniu do prawie 33 mld zł. Ostatecznie 
deficyt ukształtował się na poziomie 32,3 mld zł. Przy opracowywaniu ustawy budżetowej 
przyjęto iż tempo wzrostu PKB wyniesie 4,5%, zaś faktycznie okazało się, iż PKB wzrósł 
o 1%.
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W roku 2009 dokonano także nowelizacji ustawy budżetowej. Prognozę dochodów skory-
gowano wówczas o 30 mld zł1, wydatki obniżono o 21,1 mld zł2, zaś deficyt podwyższono o 9 
mld zł3. Duże różnice wystąpiły także w zakresie tempa wzrostu PKB – zakładano, iż wyniesie 
on 4,5%, zaś faktycznie wzrost wyniósł jedynie 1,8%. 

2. Ocena nowelizacji budżetu na rok 2013

Z punktu widzenia wielkości budżetowych istotne znaczenie ma kształtowanie się wielko-
ści makroekonomicznych w gospodarce – przede wszystkim tempa wzrostu PKB, wielkości 
inflacji, wymiany z zagranicą, stopy  bezrobocia i tempa wzrostu wynagrodzeń. W stosunku 
do założeń przyjętych do ustawy budżetowej na rok 2013 wielkości współczynników ma-
kroekonomicznych okazały się być znacznie gorsze, co ma wprost odzwierciedlenie przede 
wszystkim po stronie dochodów budżetu. 

Przy konstruowaniu nowelizacji dokonano także aktualizacji prognoz makroekonomicz-
nych – obecnie przyjęty poziom wskaźników wydaje się być realistyczny, choć trzeba zazna-
czyć, iż obecnie uwzględniony wzrost PKB o 1,5% jest podawany w aktualnych prognozach 
– ale jako wersja najbardziej optymistyczna. Trzeba mięć na uwadze, iż niektóre prognozy 
sugerują wzrost na poziomie 1,0 – 1,1% PKB, a zatem spadek dochodów budżetowych może 
być wyższy niż założono na etapie nowelizacji. 

W nowelizacji ustawy budżetowej stwierdzono, iż ubytek dochodów budżetowych wyniesie 
co najmniej 23,655 mld zł, a więc prawie 8% - jest to kwota znaczna i nie ma możliwości zbilan-
sowania tego braku jedynie poprzez cięcia w wydatkach. Konieczne zatem stało się podzielenie 
tej kwoty pomiędzy część pokrytą redukcją wydatków (7.656,3 mln zł, co stanowi  32% ubytku) 
oraz część pokrytą wzrostem deficytu budżetu państwa (16 mld zł, co stanowi 68% ubytku) – 
z uwagi na całość sytuacji budżetowej i gospodarczej państwa proporcja taka jest właściwa. 

3. Ocena dochodów i wydatków budżetu państwa

Znacznie gorsze w stosunku do zakładanych wyniki gospodarcze silnie oddziałują na spa-
dek dochodów budżetowych, natomiast w niewielkim stopniu wpływają na kształtowanie się 
wydatków budżetu4. Zaktualizowany poziom dochodów budżetowych w wysokości 275,7 mld 
zł wydaje się być realistyczny przy realizacji założeń makroekonomicznych dla nowelizacji. 
Nowelizacja przewiduje zmniejszenie dochodów o 23,6 mld zł, przy czym dochody podatko-
we zmniejszone zostały o 27,8 mln zł, co częściowo zostanie zrekompensowane wzrostem 
dochodów niepodatkowych o 4,1 mld zł. Z uwagi na to, iż dochody polskiego budżetu państwa 
są oparte na wpływach z podatków pośrednich, dlatego też w tej pozycji dokonano najwięk-
szej korekty – o 18,1 mld zł, z czego 13,4 mld zł w zakresie podatku od towarów i usług oraz 
4,7 mld zł z tytułu podatku akcyzowego. Ubytek tych dochodów jest proporcjonalny w sto-
sunku do zmiany sytuacji gospodarczej oraz do udziału tych dochodów w dochodach ogółem. 
Natomiast spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest bardzo 

1  Z 303 do 273 mld zł, przy czym zrealizowano dochody w wysokości 274,1 mld zł.
2  Z 321,2 mld zł do 300,1 mld zł, zaś wykonanie wyniosło 298 mld zł.
3  Z 18,2 mld zł do 27,2 mld zł, zaś ostatecznie deficyt zamknął się kwotą 23,8 mld zł.  
4  W odniesieniu do niektórych pozycji można by oczekiwać z punktu widzenia gospodarki nawet wzrostu na-

kładów.
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duży – o 7,7 mld zł, a więc o 27% całości zmniejszenia dochodów podatkowych, będzie to 
oddziaływać także niekorzystnie na dochody z tego podatku w następnych latach. Niewielki 
natomiast spadek dotknie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W odniesieniu do dochodów niepodatkowych zaplanowano bardzo dużą wpłatę z tytułu zy-
sku NBP (5,2 mld zł) oraz wzrost dywidend i wpłat z zysku o 1 mld zł, przy założeniu spadku 
dochodów z opłat, grzywien, odsetek i innych dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł. Przy 
obecnej sytuacji gospodarczej wątpliwa wydaje się możliwość uzyskania wzrostu dochodów 
z tytułu dywidend i wpłat z zysku. 

W zakresie wydatków budżetu państwa podjęto decyzję o stosunkowo niewielkim zmniej-
szeniu wydatków – o 7,6 mld zł, co stanowi 2,3% kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie 
budżetowej na rok 2013. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż pierwotnie na rok 2013 zapla-
nowano bardzo niewielki wzrost wydatków – tylko o 1,9%, co przy zmienionej prognozie 
inflacji oznacza, iż poziom wydatków  w ujęciu realnym pozostaje bez zmian. Przedstawione 
w nowelizacji budżetu cięcia wydatków są umiarkowane i uwzględniają wpływ wydatków 
państwa na sytuację gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Cięcia w większym rozmiarze 
spowodowałyby nie tylko ograniczenie lub zaniechanie realizacji ważnych zadań państwa ale 
oddziaływałyby silnie prorecesyjnie.

Największe cięcia objęły takie działy jak: obrona narodowa (-2,74 mld zł, co stanowi 36% 
korekty), transport i łączność (-1,16 mld zł, co stanowi 15,2% korekty), obsługa długu pu-
blicznego (-807 mln zł, co stanowi 10% korekty), różne rozliczenia – między innymi cięcia 
w zakresie niektórych rezerw celowych (-638 mln zł, co stanowi 8,3% korekty) oraz rolnic-
two i łowiectwo (-507 mln zł, co stanowi 6,6% korekty). W przypadku czterech działów nie 
wprowadzono żadnych zmian w wielkości zapisanych środków, przy czym należy podkreślić 
iż nie obcięto nakładów na pomoc społeczną. W pozostałych przypadkach wielkość korekty 
wydatków  jest bardzo umiarkowana. 

Tab. 1. Porównanie  wydatków budżetu państwa według działów w 2013 r.

Dział Treść

Ustawa  
budżetowa 

2013 
(w tys. zł)

Ustawa 
budżetowa 
2013 po no-

welizacji 
(w tys. zł)

Różnica
(w tys. zł)

Struktura 
różnicy
(w %)

Struktura  
wydatków  
– ustawa  

budżetowa
(w %)

Struktura  
wydatków  
– ustawa  

budżetowa  
po nowelizacji

(w %)

10 Rolnictwo i ło-
wiectwo

6 651 704 6 144 581 -507 123 6,6 2,0 1,9

20 Leśnictwo 7 278 6 411 -867 0 0 0
50 Rybołówstwo 

i rybactwo
171 084 170 545 -539 0 0,1 0,1

100 Górnictwo i ko-
palnictwo

520 536 520 536 0 0 0,2 0,2

150 Przetwórstwo 
przemysłowe

789 354 735 909 -53 445 0,7 0,2 0,2

500 Handel 615 774 596 978 -18 796 0,2 0,2 0,2
550 Hotele i restau-

racje
21 800 21 800 0 0 0 0

600 Transport i łącz-
ność

8 292 956 7 130 686 -1 162 270 15,2 2,5 2,2

630 Turystyka 45 424 43 924 -1 500 0 0 0
700 Gospodarka 

mieszkaniowa
2 585 916 2 223 129 -362 787 4,7 0,8 0,7
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710 Działalność usłu-
gowa

688 109 639 753 -48 356 0,6 0,2 0,2

720 Informatyka 196 862 194 778 -2 084 0 0,1 0,1
730 Nauka 4 933 378 4 774 678 -158 700 2,1 1,5 1,5
750 Administracja 

publiczna
12 196 923 12 003 865 -193 058 2,5 3,6 3,7

751 Urzędy naczel-
nych organów 
władzy państwo-
wej, kontroli 
i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

2 032 011 2 006 565 -25 446 0,3 0,6 0,6

752 Obrona narodowa 22 940 773 20 201 891 -2 738 882 35,8 6,8 6,2
753 Obowiązkowe 

ubezpieczenia 
społeczne

75 644 893 75 319 836 -325 057 4,2 22,6 23

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochro-
na przeciwpoża-
rowa

13 073 465 13 021 474 -51 991 0,7 3,9 4,0

755 Wymiar sprawie-
dliwości

10 438 615 10 363 189 -75 426 1,0 3,1 3,2

757 Obsługa długu 
publicznego

43 511 902 42 704 902 -807 000 10,5 13,0 13,0

758 Różne rozliczenia 89 711 903 89 073 721 -638 182 8,3 26,8 27,2
801 Oświata i wycho-

wanie
1 722 101 1 714 209 -7 892 0,1 0,5 0,5

803 Szkolnictwo wyż-
sze

12 216 305 12 092 844 -123 461 1,6 3,6 3,7

851 Ochrona zdrowia 6 963 654 6 832 552 -131 102 1,7 2,1 2,1
852 Pomoc społeczna 12 887 934 12 887 934 0 0 3,8 3,9
853 Pozostałe zadania 

w zakresie polity-
ki społecznej

3 446 892 3 417 132 -29 760 0,4 1,0 1,0

854 Edukacyjna opie-
ka wychowawcza

101 491 101 491 0 0 0 0

900 Gospodarka ko-
munalna i ochrona 
środowiska

358 446 333 200 -25 246 0,3 0,1 0,1

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa naro-
dowego

1 811 922 1 660 314 -151 608 2,0 0,5 0,5

925 Ogrody botanicz-
ne i zoologiczne 
oraz naturalne 
obszary i obiekty 
chronionej przy-
rody

97 242 97 135 -107 0 0 0

926 Kultura fizyczna 274 153 258 478 -15 675 0,2 0,1 0,1
OGÓŁEM 334 950 800 327 294 440 -7656 360 100,0 100,0 100,0

Prawie połowa wprowadzonych nowelizacją oszczędności przypadła na wydatki majątko-
we. Niemal o 2 mld zł zmniejszono wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz o 1,1  mld zł 
środki na dotacje i subwencje.
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Tab. 2 Porównanie wydatków budżetu państwa według grup ekonomicznych w roku 2013.

Treść

Ustawa  
budżetowa 

2013
(w tys. zł)

Ustawa  
budżetowa 2013   
po nowelizacji

(w tys. zł)

Różnica
(w tys. zł)

Struktura 
różnicy
(w %)

Struktura 
wydatków  
– ustawa  

budżetowa
(w %)

Struktura  
wydatków – usta-
wa budżetowa po 

nowelizacji
(w %)

Wydatki ogółem 334 950 800 327 294 440 -7 656 
360

100,0 100,0 100,0

Dotacje i subwen-
cje

157 420 898 156 296 838 -1 124 
060

14,7 47,0 47,8

Świadczenia na 
rzecz osób fizycz-
nych

24 487 543 24 144 256 -343 287 4,5 7,3 7,4

Wydatki bieżące 
jednostek budżeto-
wych

62 460 744 60 494 468 -1 966 
276

25,7 18,6 18,5

Obsługa długu 
publicznego

43 511 802 42 704 802 -807 000 10,5 13,0 13,0

Wydatki mająt-
kowe

16 175 680 12 525 069 -3 650 
611

47,7 4,8 3,8

Środki własne UE 17 775 269 18 179 927 404 658 -5,3 5,3 5,6
Finansowanie pro-
jektów z udziałem 
środków UE

13 118 864 12 949 080 -169 784 2,2 3,9 4,0

Należy wskazać, iż struktura wprowadzonych nowelizacją ustawy budżetowej cięć w wy-
datkach budżetu państwa jest prawidłowa. W okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego 
trzeba szukać możliwości ograniczenia części wydatków budżetowych i naturalnym procesem 
jest przede wszystkim szukanie oszczędności najpierw w wydatkach majątkowych, a dopiero 
w dalszej kolejności w wydatkach bieżących – są to decyzje racjonalne z punktu widzenia 
gospodarczego i społecznego. Dobrym rozwiązaniem jest także szukanie oszczędności w wy-
datkach  bieżących jednostek budżetowych. Tak kształtowana w wyniku nowelizacji struktu-
ra wydatków budżetu państwa pozwoli na właściwą realizację głównych zadań i priorytetów 
państwa. 

Istotnym problemem bardzo krępującym polski budżet państwa są wydatki sztywne, które 
stanowią ¾ całości wydatków budżetowych, a konieczność ich ponoszenia w określonej usta-
wami lub umowami międzynarodowymi wysokości jest szczególnie dotkliwa w czasie kryzy-
su, gdy ilość środków budżetowych dramatycznie maleje i prowadzi do sytuacji nadmiernego 
ograniczania wydatków elastycznych nieposiadających tej swoistej „ochrony”. Oprócz potrze-
by dokonania rewizji wszystkich wydatków sztywnych oraz potrzeby ich ograniczenia, celowe 
jest choćby chwilowe „odsztywnienie” niektórych kategorii wydatkowych (nakłady na obronę 
narodową oraz infrastrukturę transportu lądowego). Zastrzeżenia natomiast budzi ogranicze-
nie dotacji do zadań projakościowych, które są nowym instrumentem wspierania działalności 
szkół wyższych, a poczynione stąd oszczędności budżetowe są znikome  w kontekście całości 
środków budżetowych.
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4. Deficyt budżetowy i finansowanie potrzeb pożyczkowych

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2013 przewiduje zwiększenie deficytu budżetowe-
go o 16 mld zł, czyli o około 1% PKB do wysokości 51,5 mld zł (3,1% PKB). 

Środki pieniężne potrzebne po nowelizacji ustawy do finansowania ujemnego salda budże-
tu państwa oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniosą 
60.997 mln zł (wzrost o 15.267 mln zł). Będą one w części pokryte niezmienioną kwotowo 
nadwyżką środków w budżecie środków europejskich, a zatem kwota pozostająca do sfinan-
sowania wynosi 54.842 mln zł – ze źródeł krajowch 29.014 mln zł (wzrost o 6.377 mln zł) 
i zagranicznych 25.828 mln zł (wzrost o 8.964 mln zł). Potrzeby pożyczkowe netto budżetu 
państwa wzrastają natomiast z 45.730,3 mln zł do 67.526 mln zł, gdyż dodatkowo środki po-
życzkowe są niezbędne do sfinansowania powiększonej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Niemniej jednak przyrost długu publicznego wywołany zwiększeniem potrzeb 
pożyczkowych netto nie będzie zbyt duży. Dokonano bowiem wielu zmian w zakresie źródeł 
finansowania tych potrzeb – dodatkowe środki na rachunku złotowym budżetu państwa (4.417 
mln zł), dodatkowe środki w finansowaniu zagranicznym uzyskane m. in. ze sprzedaży środ-
ków walutowych – spowodują, iż wzrost długu publicznego z  tytułu wzrostu deficytu i udzie-
lonych pożyczek wyniesie tylko około 9 mld zł, co stanowi 0,55% PKB (zaciągnięty w drodze 
emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych). Jest to istotne z punktu widzenia 
szybkiego przyrostu długu publicznego w ostatnim czasie. Nie powinno zatem dojść do sytu-
acji, w której na koniec 2013 roku zostanie przekroczony II próg ostrożnościowy wynoszący 
55% PKB. Nie będzie natomiast możliwe uzyskanie w 2013 roku wielkości deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych (general government) w wysokości 3,5% PKB, będzie 
on co najmniej o 1,5 punktu procentowego wyższy.
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