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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 maja 2020 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych 

 

(druk nr 137) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.) 

Art. 104. 

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa: 

1)  zawiera Program Konwergencji, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 

nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji 

budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. WE L 209 z 

02.08.1997, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, 

s. 84, z późn. zm.); 

2)   określa cele wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym 

główne funkcje państwa. 

2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa w części zawierającej Program Konwergencji określa 

dodatkowo: 

1)   główne cele polityki społecznej i gospodarczej; 

2)   planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji 

rządowych i samorządowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, s. 1), w tym na długookresową stabilność finansów 

publicznych; 

[3)   planowaną wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1;] 

<3) planowaną wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 albo 

art. 112d ust. 3;> 

4)   zmiany w zakresie podejmowanych działań i celów, w stosunku do poprzedniego 

Programu Konwergencji; 
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5)   wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych wraz z założeniami 

stanowiącymi podstawę jej opracowania. 

 

Art. 110. 

Budżet państwa określa: 

1)   łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu 

państwa; 

2)   łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa; 

[2a)  kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1, oraz kwotę 

planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;] 

<2a) kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 albo art. 

112d ust. 3, oraz kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa 

ust. 3;> 

3)   kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia; 

4)   łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich; 

5)   łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich; 

6)   wynik budżetu środków europejskich; 

7)   łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa; 

8)   łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa; 

9)   planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa; 

10)  limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych. 

[Art. 112d. 

1. Przepisów art. 112aa nie stosuje się w przypadku wprowadzenia: 

1)   stanu wojennego; 

2)   stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów oblicza kwotę wydatków i 

wielkość wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto, o 

których mowa w art. 112aa ust. 1, oraz sumę, o której mowa w art. 112aa ust. 5.] 

 

<Art. 112d. 

1. Przepisów art. 112aa nie stosuje się w przypadku: 
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1) wprowadzenia stanu wojennego, 

2) wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

4) ogłoszenia stanu epidemii na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

– jeżeli prognozowana w projekcie ustawy budżetowej na rok, na który jest obliczana 

kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przedłożonym Sejmowi lub w 

projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok, na który jest obliczana 

kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przedłożonym Sejmowi roczna 

dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych jest mniejsza o 

więcej niż dwa punkty procentowe od średniej dynamiki wartości produktu 

krajowego brutto obliczonej na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto, o 

której mowa w art. 112aa ust. 1. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Minister Finansów oblicza kwotę 

wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, oraz sumę, o której mowa w art. 112aa 

ust. 5. 

3. Po roku, w którym spełniono warunki, o których mowa w ust. 1, do roku 

poprzedzającego rok, o którym mowa w ust. 4, kwota wydatków, o której mowa 

w art. 112aa ust. 1, jest obliczana według wzoru: 

 

𝑊𝑌𝐷𝑠+𝑖
𝑆 = 𝑊𝑌𝐷𝑛 +

𝑘 − 𝑖

𝑘
(𝑆𝑠 + 𝑆′𝑠) 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

𝑊𝑌𝐷𝑠+𝑖
𝑆  – kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, powiększona o sumę 

skutków finansowych związanych ze stanem, o którym mowa w ust. 1, 

𝑊𝑌𝐷𝑛 – kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1,  

n – rok, na który jest obliczana kwota wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1,  

s – rok spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, 

i – kolejne lata po roku, w którym spełniono warunki, o których mowa w ust. 1, przy 

czym i={1, 2, 3}, 
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k – rok, w którym kwota wydatków będzie obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1, licząc 

od roku następującego po roku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, przy 

czym k={2, 3, 4}, 

𝑆𝑠 – suma prognozowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok n przedłożonym 

Sejmowi lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n 

przedłożonym Sejmowi skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków 

wynikających z działań dyskrecjonalnych bezpośrednio nakierowanych na 

powstrzymanie skutków stanu, o którym mowa w ust. 1, i walkę z tymi skutkami 

oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów, 

𝑆′𝑠 – korekta sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków poniesionych 

w roku s wynikających z działań dyskrecjonalnych bezpośrednio nakierowanych na 

powstrzymanie skutków stanu, o którym mowa w ust. 1, i walkę z tymi skutkami 

oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów, wynikająca ze 

sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok s albo 0 w pozostałych 

przypadkach. 

4. Rokiem, w którym kwota wydatków będzie obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1, 

licząc od roku następującego po roku spełnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1, jest rok: 

1) drugi – jeżeli nominalny poziom produktu krajowego brutto w roku 

następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowany w projekcie 

ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi 

lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa 

w ust. 3, przedłożonym Sejmowi, nie jest mniejszy od nominalnego poziomu 

produktu krajowego brutto w roku poprzedzającym rok s, o którym mowa w ust. 

3, albo 

2) trzeci – jeżeli nominalny poziom produktu krajowego brutto w roku 

następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowany w projekcie 

ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi 

lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o którym mowa 

w ust. 3, przedłożonym Sejmowi, jest mniejszy od nominalnego poziomu 

produktu krajowego brutto w roku poprzedzającym rok s, o którym mowa w ust. 

3, oraz jeżeli roczna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach 

stałych w roku następującym po roku s, o którym mowa w ust. 3, prognozowana 
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w projekcie ustawy budżetowej na rok n, o którym mowa w ust. 3, przedłożonym 

Sejmowi lub w projekcie ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok n, o 

którym mowa w ust. 3, przedłożonym Sejmowi nie jest mniejsza o więcej niż dwa 

punkty procentowe od średniej dynamiki wartości produktu krajowego brutto 

obliczonej na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto, o której 

mowa w art. 112aa ust. 1, albo 

3) czwarty – w pozostałych przypadkach. 

5. Po roku, w którym spełniono warunki, o których mowa w ust. 1, do roku 

poprzedzającego rok, o którym mowa w ust. 4, nieprzekraczalny limit wydatków, 

o którym mowa w art. 112aa ust. 3, oblicza się z uwzględnieniem kwoty wydatków, 

o której mowa w ust. 3.> 

Art. 142. 

Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: 

1)   główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem 

Finansowym Państwa; 

2)    omówienie scenariusza makroekonomicznego na rok budżetowy i trzy kolejne lata, w 

szczególności założeń makroekonomicznych dotyczących prognozy: 

a)  produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: 

–  wielkości eksportu netto, 

–  popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, 

–  nakładów brutto na środki trwałe, 

b)  poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

c)  kursu walutowego, 

d)  przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 

e)  poziomu zatrudnienia i bezrobocia, 

f)  salda obrotów bieżących; 

2a)   porównanie scenariusza makroekonomicznego z najbardziej aktualnymi prognozami 

Komisji Europejskiej i prognozami przygotowanymi przez inne niezależne instytucje wraz 

z omówieniem znaczących różnic; 

2b)   informacje o działaniach podjętych w przypadku wystąpienia znaczących odchyleń 

negatywnie wpływających na prognozy makroekonomiczne w okresie czterech kolejnych 

lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego; 
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2c)   analizę wrażliwości w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 

2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu 

załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, państwowego długu 

publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przy 

różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych wraz z 

omówieniem istotnych czynników ryzyka; 

3)   kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące 

średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i polityki 

gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia; 

4)   przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy poprzedzający rok 

budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej; 

5)   omówienie projektowanych: 

a)  przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, 

b)  przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych, 

c)  przychodów i kosztów agencji wykonawczych, 

d)  wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c; 

6)   omówienie przewidywanych dochodów i wydatków, nadwyżki lub deficytu oraz długu 

sektora finansów publicznych; 

[6a)  omówienie kwoty planowanych wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz 

kwoty planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;] 

<6a) omówienie kwoty planowanych wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 

albo art. 112d ust. 3 oraz kwoty planowanego limitu wydatków, o którym mowa w 

art. 112aa ust. 3;> 

6b)  informacje o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5, wielkości wskaźnika 

średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto, o każdym 

dyskrecjonalnym działaniu przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego brutto, o 

których mowa w art. 112aa ust. 1, oraz o każdym jednorazowym i tymczasowym 

działaniu po stronie dochodów przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego 

brutto, o którym mowa w art. 112aa ust. 3; 

7)   omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków ujętych w 

budżecie środków europejskich; 
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8)   informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji, według 

przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego poprzedzającego rok 

budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej; 

9)    (uchylony); 

10)  zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy; 

11)  skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 

jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, 

instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w 

art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz 

z celami i miernikami stopnia realizacji celów. 

 

Art. 182. 

1. Wykonanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sejmu. 

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 

maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej oraz: 

1)   sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu 

administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, i 

innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami; 

2)   zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   ocenę realizacji scenariusza makroekonomicznego; 

4)   (uchylony); 

5)   informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym. 

3. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać: 

1)   dochody, wydatki oraz nadwyżkę albo deficyt sektora finansów publicznych; 

2)   dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone 

według szczegółowości i układu ustawy budżetowej; 

3)   przychody i koszty państwowych funduszy celowych; 

4)   przychody i koszty agencji wykonawczych; 

5)   przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej; 

6)   przychody i koszty jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14. 

4. Do sprawozdania dołącza się: 
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1)   omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między 

wielkościami uchwalonymi a wykonanymi; 

2)   informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; 

3)   omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem różnic 

między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi; 

4)   informacje dotyczące otrzymanych i wydatkowanych środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3; 

5)   (uchylony); 

[6)   informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz 

kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3;] 

<6) informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 

albo art. 112d ust. 3 oraz kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa 

ust. 3;> 

7)   informację o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5. 

5. Zbiorcza informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinna 

zawierać, odrębnie dla każdego stopnia jednostki samorządu terytorialnego: 

1)   zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł; 

2)   zestawienie wydatków według działów; 

3)   zestawienie wydatków według ważniejszych rodzajów wydatków; 

4)   zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; 

5)   omówienie wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

6)   kwotę nadwyżki albo deficytu jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków 

na programy wieloletnie, powinna zawierać: 

1)   omówienie realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie 

określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2; 

2)   omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i 

osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie 

zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3. 

7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów dołącza: 

1)   sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady stanowiącej, że kwota państwowego 

długu publicznego nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego 

brutto w danym roku budżetowym; 
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2)   informację dotyczącą długu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych, o 

których mowa w art. 38. 

 


