
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 7 października 2020 r. 

 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 

 

(druk nr 225) 

 

 

U S T A W A   budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571) 

 

[Art. 1. 

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych 

dochodów budżetu państwa w wysokości 435 340 000 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w 

wysokości 435 340 000 tys. zł. 

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 

1-3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), oraz 

Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, 

powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie 

odrębnych ustaw, w wysokości 898 255 083 tys. zł. 

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek 

budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej 

ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 

wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy 

utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na 

podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 670 239 900 tys. zł. 

5. Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.] 

 

<Art. 1. 

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych 

dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł. 
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2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa 

w wysokości 508 019 293 tys. zł. 

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą 

niż 109 347 649 tys. zł.> 

Art. 2. 

[1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu 

środków europejskich w wysokości 71 448 652 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 

środków europejskich w wysokości 88 402 533 tys. zł.] 

<1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów 

budżetu środków europejskich w wysokości 72 944 052 tys. zł. 

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 

środków europejskich w wysokości 89 897 933 tys. zł.> 

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -16 953 881 tys. zł. 

 

[Art. 3. 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 

316 956 748 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w 

wysokości 300 002 867 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 16 953 881 

tys. zł.] 

<Art. 3. 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 547 

392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa 

w wysokości 421 090 485 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 126 

301 530 tys. zł.> 

Art. 5. 

1. [Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych 

kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może 

przekroczyć kwoty 70 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:] 
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 <Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych 

kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych 

nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 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. 6. 

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 

200 000 000 tys. zł.] 

<Art. 6. 

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 

500 000 000 tys. zł.> 

[Art. 16. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 257 935 tys. zł.] 

 

<Art. 16. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 557 935  tys. zł.> 

 

Art. 17. 

Ustala się dla służby cywilnej: 

1) limit mianowań urzędników - 490 osób; 

[2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 10 020 797 tys. zł; 

3) środki na szkolenia - w wysokości 55 387 tys. zł.] 

<2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 10 021 524 tys. zł; 

3) środki na szkolenia - w wysokości 52 157 tys. zł.> 
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[Art. 18. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 

102,5%. 

Art. 19. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 

gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,8%.] 

 

<Art. 18. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

wynosi 103,3%. 

Art. 19. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 

gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,8%.> 

 

[Art. 25. 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 

5 227 zł.] 

<Art. 25. 

 Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 

wynosi 5 088 zł.> 

 


