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

do ustawy z dnia 1 października 2021 r.  

 

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 

 
(druk nr 519) 

 
U S T A W A   budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190) 
 

[Art. 1. 

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

dochodów budżetu państwa w wysokości 404 484 028 tys. zł. 

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

wysokości 486 784 028 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 975 287 958 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 755 123 540 tys. zł. 

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 

82 300 000 tys. zł.] 

<Art. 1. 

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

dochodów budżetu państwa w wysokości 482 985 154 tys. zł. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458038&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2458038:part=a9p1&full=1
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2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa 

w wysokości 523 492 865 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 2021 r. poz. 305, 1236, 

1535 i 1773) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także 

funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 987 332 496 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 z wyłączeniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), w 

wysokości 771 446 873 tys. zł. 

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą 

niż 40 507 711 tys. zł.> 

[Art. 3. 

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

597 094 719 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w 

wysokości 507 929 873 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 89 164 846 

tys. zł.] 

<Art. 3. 

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

560 466 093 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa 

w wysokości 513 093 536 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. 
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2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 

47 372 557 tys. zł.> 

 

Art. 5. 

1. [Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 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:] 

 <Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych 

kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych 

nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 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 24 500 000 tys. zł. 

 

[Art. 15. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł.] 

 

<Art. 15. 

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 600 000 tys. zł.”> 

 

Art. 16. 

Ustala się dla służby cywilnej: 

1)   limit mianowań urzędników - 30 osób; 

[2)   środki na wynagrodzenia - w wysokości 10 126 454 tys. zł; 

3)   środki na szkolenia - w wysokości 54 776 tys. zł.] 

<2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 666 146 tys. zł; 
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3) środki na szkolenia – w wysokości 50 401 tys. zł.> 

 

[Art. 17. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 

101,8%. 

Art. 18. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 

gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,1%.] 

 

<Art. 17. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

wynosi 104,3%. 

Art. 18. 

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 

gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 104,3%.> 

 

[Art. 20. 

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 

19, wynosi 280 045 tys. zł.] 

<Art. 20. 

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej 

w art. 19, wynosi 232 900 tys. zł.> 

Art. 24. 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 

5 259 zł. 

<Art. 24. 

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 

wynosi 5 548 zł.> 

Art. 29. 

W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów 

wieloletnich: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2463930:part=a57&full=1
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1)   Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-

2030 - w tabeli 1; 

2)   Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE 

wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021 - w tabeli 2; 

3)   Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 - w tabeli 3; 

[4)   Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w 

Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021 - w tabeli 4;] 

<4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w 

Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2022 – w tabeli 4;> 

5)   Program ochrony brzegów morskich - w tabeli 5; 

6)   Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - w tabeli 6; 

7)   Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 - w tabeli 

7; 

8)   Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - w tabeli 8; 

9)   "Niepodległa" na lata 2017-2022 - w tabeli 9; 

10)  Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

- w tabeli 10; 

11)  Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 - w tabeli 11; 

12)  "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 - 

w tabeli 12; 

13)  Uniwersytet Warszawski 2016-2025 - w tabeli 13; 

14)  Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego - w tabeli 14; 

15)  "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO - w tabeli 15; 

16)  Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie 

Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu 

transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie - w tabeli 16; 

17)  Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - w 

tabeli 17; 

18)  Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - w tabeli 18; 

19)  Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - w tabeli 19; 
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20)  Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - w tabeli 20; 

21)  Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 

2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy - w tabeli 21; 

22)  Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób 

Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi - w 

tabeli 22; 

23)  Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I - w tabeli 23; 

24)  Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I 

CZSK) - w tabeli 24; 

25)  Wieloletni Plan Inwestycyjny - budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury 

Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego 

Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego - w 

tabeli 25; 

26)  Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - w tabeli 26; 

27)  Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie 

kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych - w tabeli 27; 

28)  Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 - w tabeli 28; 

29)  Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021 - w tabeli 29; 

30)  Program polskiej energetyki jądrowej - w tabeli 30; 

31)  Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - w tabeli 

31; 

32)  Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022 - w tabeli 32; 

33)  Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025 - w tabeli 33; 

34)  Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - w 

tabeli 34; 

35)  Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku - w tabeli 35; 

36)  Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej 

utrzymania i remontów do 2023 roku - w tabeli 36; 
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37)  Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty 

dla Regionów - w tabeli 37; 

38)  Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 - w 

tabeli 38; 

39)  Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - w tabeli 39; 

40)  Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE - w tabeli 40; 

41)  Program wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 - w tabeli 41; 

42)  Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 - w tabeli 42; 

43)  Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - w 

tabeli 43; 

44)  Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w 

śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym 

Pogotowiu Ratunkowym - w tabeli 44. 

 

Art. 30. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych: 

1)   Polskiej Agencji Kosmicznej - w tabeli 1; 

2)   Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w 

tabeli 2; 

3)   Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w tabeli 3; 

4)   Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - w tabeli 4; 

5)   Narodowego Centrum Nauki - w tabeli 5; 

6)   Agencji Mienia Wojskowego - w tabeli 6; 

7)   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w tabeli 7; 

8)   Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa - w tabeli 8; 

9)   Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - w tabeli 9; 

[10)  Agencji Rezerw Materiałowych - w tabeli 10.] 

<10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.> 

 

Art. 32. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych: 
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1)   Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w tabeli 1; 

2)   Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w tabeli 2; 

3)   Funduszu Reprywatyzacji - w tabeli 3; 

4)   Funduszu Zapasów Interwencyjnych - w tabeli 4; 

5)   Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - w tabeli 5; 

6)   Funduszu Promocji Kultury - w tabeli 6; 

7)   Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w tabeli 7; 

8)   Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - w tabeli 8; 

9)   Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - w tabeli 9; 

10)  Funduszu Pracy - w tabeli 10; 

11)  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w tabeli 11; 

12)  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - w tabeli 12; 

13)  Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów 

Pracy - w tabeli 13; 

14)  Funduszu Rekompensacyjnego - w tabeli 14; 

15)  Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - w tabeli 15; 

16)  Funduszu Wsparcia Policji - w tabeli 16; 

17)  Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - w tabeli 17; 

18)  Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - w tabeli 18; 

19)  Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w tabeli 19; 

20)  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w tabeli 20; 

21)  Funduszu W spierania Organizacji Pożytku Publicznego - w tabeli 21; 

22)  Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych - w tabeli 22; 

23)  Funduszu Dostępności - w tabeli 23; 

24)  Funduszu Emerytalno-Rentowego - w tabeli 24; 

25)  Funduszu Prewencji i Rehabilitacji - w tabeli 25; 

26)  Funduszu Administracyjnego - w tabeli 26; 

27)  Funduszu Emerytur Pomostowych - w tabeli 27; 

28)  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 28; 

29)  Funduszu Solidarnościowego - w tabeli 29; 

[30)  Funduszu Dróg Samorządowych - w tabeli 30;] 

<30) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w tabeli 30;> 
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31)  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej - 

w tabeli 31; 

32)  Funduszu Inwestycji Kapitałowych - w tabeli 32; 

33)  Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - w tabeli 33; 

34)  Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji - w tabeli 34; 

35)  Funduszu Szerokopasmowego - w tabeli 35. 

 




