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WSTĘP

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2, przedkłada �Analizę

wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 roku�.

Kontrolę wykonania budżetu państwa za 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli

rozpoczęła w grudniu 2001 r. i zakończyła w I półroczu 2002 r.

Badaniami kontrolnymi objęto Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Biuro Trybunału Konstytucyjnego,

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajową Radę Radiofonii

i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd

Administracyjny, Państwową Inspekcję Pracy, Instytut Pamięci Narodowej � Komisję

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ministerstwa, urzędy centralne,

urzędy wojewódzkie, regionalne izby obrachunkowe oraz wybrane samorządowe

kolegia odwoławcze. Kontrolę przeprowadzono również w Narodowym Banku

Polskim. Zbadano także wykonanie planów finansowych państwowych funduszy

celowych, niektóre inwestycje wieloletnie oraz inwestycje realizowane w ramach

kontraktów wojewódzkich.

Ponadto podmiotowy zakres kontroli obejmował państwowe zakłady budżetowe,

gospodarstwa pomocnicze prowadzące działalność przy ministerstwach, urzędach

centralnych i urzędach wojewódzkich, podmioty korzystające z dotacji dla górnictwa

soli i siarki oraz hutnictwa żelaza i stali, podmioty wykonujące zadania finansowane

środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, nie podlegającymi zwrotowi,

podmioty korzystające ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych.

                                                
1 DzU nr 78, poz. 483.
2 t.j. DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937, ze zm.
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W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r. sprawdzono również
wykonanie budżetów i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa przez jednostki
samorządu terytorialnego, tj. przez wybrane urzędy marszałkowskie, starostwa
i gminy. W jednostkach samorządu terytorialnego badaniami objęto wykorzystanie
środków Funduszu Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

We wszystkich kontrolowanych jednostkach sprawdzeniu podlegała zgodność
sprawozdawczości budżetowej z ewidencją księgową oraz poprawność prowadzenia
ksiąg rachunkowych. Zbadana została również prawidłowość opracowania przez
Ministerstwo Finansów zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu państwa w 2001 r.,
które stanowią podstawę sprawozdania Rady Ministrów przekazanego do Sejmu.

Łącznie kontrole przeprowadzono w 579 jednostkach, w tym u wszystkich
dysponentów głównych budżetu państwa (18% jednostek kontrolowanych), z  wyjątkiem
33 samorządowych kolegiów odwoławczych3. Większość kontrolowanych jednostek
bezpośrednio wydatkowała środki publiczne, w tym około 40% stanowiły jednostki
samorządu terytorialnego (85) oraz podmioty korzystające ze środków Funduszu
Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (153). Ponad 25%
skontrolowanych jednostek to jednostki budżetowe - dysponenci II i III stopnia (152).

Łącznie szczegółowym badaniem objęto dochody w kwocie 7.136.448 tys. zł,
tj. 5,1% dochodów budżetu państwa ogółem oraz wydatki w wysokości
45.471.815 tys. zł, tj. 26,3% wydatków ogółem budżetu państwa.

Doboru próby do kontroli w poszczególnych jednostkach dokonano w sposób
celowy, przyjmując jako kryterium wagę i istotność badanych dochodów i wydatków
w realizacji ich zadań.

Analiza wykonania budżetu państwa w 2001 r. opracowana została przede
wszystkim na podstawie wyników kontroli budżetowej przeprowadzonej przez
departamenty i delegatury NIK. Dodatkowo wykorzystano wyniki innych kontroli
szczegółowych, przeprowadzonych przez NIK w 2001 r. i I półroczu 2002 r., w tym
zwłaszcza w zakresie:

- wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii Europejskiej,
- dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług,

                                                
3 Na 49 samorządowych kolegiów odwoławczych, NIK corocznie kontrolą wykonania budżetu państwa

obejmuje 16 samorządowych kolegiów odwoławczych.
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- lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów),

- realizacji dochodów z podatku od nieruchomości przez jednostki samorządu

terytorialnego,

- realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z majątku,

- realizacji zakupów inwestycyjnych i wyposażenia przez urzędy wojewódzkie oraz

urzędy marszałkowskie.

Korzystano również ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu

państwa w 2001 r., a także z materiałów sprawozdawczych i analitycznych

Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego.

W analizie wykonania budżetu państwa Najwyższa Izba Kontroli oceniła

przede wszystkim zgodność zrealizowanych dochodów i wydatków oraz przychodów

i rozchodów z ustawą budżetową na 2001 r., przepisami ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych4 i innymi przepisami regulującymi zasady

gospodarowania środkami budżetowymi. W toku kontroli badano również

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych5

oraz ustawy z dnia 29  września 1994 r. o rachunkowości6.

Kontrola wykonania budżetu przeprowadzona została pod względem legalności,

gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK), z wyjątkiem

jednostek samorządu terytorialnego, w których kontrolę przeprowadzono pod

względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz jednostek niepublicznych,

w których zastosowano kryterium legalności i gospodarności.

W niniejszym dokumencie przedstawiono wykonanie założeń

makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa, omówiono dochody

i wydatki budżetu państwa w 2001 r., deficyt budżetu państwa i źródła jego

finansowania, dług publiczny i koszty jego obsługi, realizację planów finansowych

                                                
4 DzU nr 155, poz. 1014, ze zm.
5 DzU z 1998 r. nr 119, poz. 773 ze zm.
6 DzU nr 121, poz. 591 ze zm.
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przez państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne,

państwowe fundusze celowe oraz powiązania budżetów jednostek samorządu

terytorialnego z budżetem państwa. Dokonano również oceny wykonania budżetu

państwa w 2001 r., ze wskazaniem wynikających z tej oceny wniosków. Wykonanie

dochodów i wydatków odniesiono do kwot określonych w ustawie budżetowej oraz

w stosunku do planu po zmianach.

Kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r. została

przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w I półroczu 2002 r. w Narodowym

Banku Polskim. W tym okresie zbadano także realizację przez Ministra Finansów

zadań z zakresu polityki gospodarczej, mających wpływ na wykonanie założeń

uchwalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W postępowaniu kontrolnym, jak i w przedstawionej analizie wykonania

założeń polityki pieniężnej w 2001 r., NIK dokonała oceny zgodności realizowanej

przez bank centralny polityki monetarnej z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej z dnia

20 września 2000 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na rok 20017. Oprócz

oceny, przedstawiono charakterystykę uwarunkowań mających istotny wpływ na

realizację wyznaczonego założeniami celu inflacyjnego oraz pozostałych założeń,

a także wnioski wynikające z kontroli jak i z analizy.

Najwyższa Izba Kontroli, oprócz �Analizy wykonania budżetu państwa

i założeń polityki pieniężnej w 2001 roku�, przedłożyła jednocześnie Sejmowi

odrębne informacje o wykonaniu budżetu w poszczególnych częściach, realizacji

planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz realizacji inwestycji

wieloletnich.

W informacjach tych oceniono także wykonanie wniosków przedstawionych

po kontroli wykonania budżetu państwa w 2000 r.

                                                
7 MP nr 31, poz. 652.
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I. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH

Otoczenie makroekonomiczne � obok uwarunkowań instytucjonalnych � jest

jednym z podstawowych czynników mających wpływ na przebieg realizacji budżetu

państwa, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Wielkość wpływów

do budżetu państwa zależy wprost od kształtowania się podstawowych kategorii

makroekonomicznych takich jak popyt krajowy, wynagrodzenia czy sprzedaż

przemysłu. Z drugiej strony, wskaźniki makroekonomiczne gospodarki nie pozostają

również bez wpływu na wydatki budżetu państwa. Np. koszty obsługi zadłużenia

Skarbu Państwa są ściśle powiązane z kształtowaniem się stóp procentowych i kursem

walutowym, a wzrost płac w sferze budżetowej pośrednio powiązany z inflacją oraz

z wynagrodzeniami w sferze przedsiębiorstw.

Wszystkie dane makroekonomiczne przedstawione w niniejszym rozdziale

zostały zaczerpnięte z Biuletynu Statystycznego8, �Informacji o sytuacji społeczno-

gospodarczej kraju. Rok 2001� publikowanych przez GUS oraz � w odniesieniu

do produktu krajowego brutto i jego składowych z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia

13 maja 2002 r. Informacje dotyczące prognoz rządowych pochodzą z trzech kolejnych

dokumentów publikowanych w procesie opracowywania budżetu, tj. z: Założeń

do projektu budżetu na 2001 r., Projektu ustawy budżetowej na 2001 r., oraz

Autopoprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2001.

1. Wyniki gospodarki w 2001 r.

W 2001 r. gospodarka polska weszła w fazę stagnacji, charakteryzującą się

niskim poziomem wzrostu gospodarczego i niewielką inflacją. Tempo wzrostu

produktu krajowego brutto (PKB) wyniosło w 2001 r. 1,0% i było najniższe od 1991 r.

Tak niskiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył spadek zatrudnienia (o 2,8%),

który z jednej strony przyczynił się do wzrostu efektywności pracy i realnego wzrostu

przeciętnego wynagrodzenia (o 3,2%), natomiast z drugiej strony skutkował

najwyższą od 1999 r. transformacji gospodarki stopą bezrobocia (17,4%).

                                                
8 Biuletyn Statystyczny GUS nr 3, Warszawa, kwiecień 2002 r.
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Efekty stagnacji pojawiły się również w sektorze przedsiębiorstw. Produkcja
sprzedana przemysłu była minimalnie niższa niż w poprzednim roku (o 0,2%),
co spowodowało pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw � wskaźnik
średniej rentowności brutto9 zmniejszył się z 1,9% w 2000 r. do 0,7% w 2001 r.

W 2001 r. nastąpiła względna poprawa sytuacji w handlu zagranicznym. Bilans
obrotów bieżących był nadal ujemny, ale deficyt zmniejszył się z blisko 10,0 mld USD
w 2000 r. do 7,1 mld USD w 2001 r. Poprawa równowagi zewnętrznej gospodarki
była wypadkową dwóch tendencji. Z jednej strony w 2001 r. mieliśmy do czynienia
z utrzymaniem wysokiej dynamiki eksportu, natomiast z drugiej � import rósł bardzo
powoli ze względu na zahamowanie popytu wewnętrznego.

Omawiany rok przyniósł również poprawę sytuacji na rynku pieniężnym
w Polsce. Inflacja średnioroczna w 2001 r. zmniejszyła się do poziomu 5,5%. Blisko
dwukrotny spadek wskaźnika inflacji był wynikiem mniejszej dynamiki cen
większości podstawowych grup towarów i usług a zwłaszcza cen żywności i paliw
oraz cen w przemyśle i budownictwie. Stabilizacji na rynku pieniężnym towarzyszyło
obniżenie stóp procentowych, które w przypadku np. kredytu lombardowego
zmniejszyły się z 23% na koniec 2000 r. do 15,5% na koniec 2001 r.

Wyniki gospodarki polskiej w 2000 i 2001 r. przedstawiają dane zawarte
w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie Jednostka 2000 r. 2001 r.
Dynamika realna PKB % 104,0 101,0
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu % 106,7 99,8

Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 1,9 0,7
   
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej % 99,9 97,2
Dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej % 101,0 103,2
Stopa bezrobocia (na koniec roku) % 15,1 17,4
   
Bilans obrotów bieżących mln USD -9.946,0 -7.081,0
   
Dynamika wskaźnika cen dóbr i usług (średniorocznie) % 110,1 105,5
Kurs dolara USA (średni w roku) PLN/USD 4,3464 4,0939
Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (na koniec roku
w ujęciu rocznym) % 23,0 15,5

                                                
9 Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.
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Reasumując, w roku 2001 nastąpiło w stosunku do 2000 r. pogorszenie sytuacji
w sferze realnej gospodarki, natomiast poprawa � w sferze nominalnej10.

2. Odchylenia wyników gospodarki w 2001 r. od założeń
przyjętych do konstrukcji budżetu

Analizując odchylenia wyników gospodarki polskiej od prognoz
przedstawianych przez rząd na etapie konstrukcji budżetu, należy pamiętać,
że prognozowanie gospodarcze jest procesem związanym z dużym ryzykiem. Źródłem
tego ryzyka jest wielość założeń przyjmowanych jako podstawa prognozy oraz �
element mający szczególne znaczenie w przypadku Polski � ograniczony zakres
informacji na temat dotychczasowych dokonań gospodarki11. Niespełnienie nawet
jednego z podstawowych założeń powoduje, że przedstawiony rachunek nie
odzwierciedla otoczenia gospodarki, a tym samym nie może prowadzić do uzyskania
poprawnych wyników. Ograniczony zakres informacji prowadzi z kolei do względnie
gorszej jakości narzędzi wykorzystywanych w prognozowaniu (modele).

Zatem każdą prognozę gospodarczą należy traktować jedynie jako przybliżenie
rozwoju sytuacji w przyszłości. Nie oznacza to jednak, że jakość przedstawianych
prognoz nie może podlegać weryfikacji. Prognozy można oceniać dwuwymiarowo.
Po pierwsze, z punktu widzenia wielkości odchylenia prognozy od ostatecznych
danych dotyczących odpowiednich wskaźników makroekonomicznych. Przedmiotem
zainteresowania jest w tym przypadku skala niedoszacowania lub przeszacowania
zawarta w prognozie. Po drugie, prognozy rządowe można oceniać na tle prognoz
�rynkowych�, czyli tych przedstawianych przez niezależne ośrodki badawcze. W tym
przypadku przedmiotem analizy jest różnica miedzy prognozą rządową a średnią
z prognoz rynkowych. Dla uproszczenia ten pierwszy rodzaj błędu prognozy można
nazwać bezwzględnym, natomiast drugi � względnym.

                                                
10 Sfera nominalna obejmuje zjawiska gospodarcze związane z rynkiem pieniężnym, tj. inflację, stopy

procentowe oraz kurs walutowy. Sfera realna obejmuje pozostałe rynki (wytwórczy, pracy, handel
zagraniczny itd.).

11 Ograniczenie to wynika przede wszystkim z: (1) względnie krótkich szeregów czasowych �
maksymalnie 10 letnich � dotyczących podstawowych kategorii makroekonomicznych oraz (2)
procesu dostosowywania statystyki polskiej do standardów międzynarodowych, co powoduje
zmiany sposobów liczenia tych kategorii.
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Przy ocenie jakości prognoz przedstawianych przez rząd należy brać pod uwagę

zatem obydwa rodzaje błędów. Oparcie się wyłącznie na błędzie bezwzględnym może

prowadzić do negatywnej oceny pomimo, że odchylenie wynika z wystąpienia szoków

zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania. Błąd względny

dostarcza dodatkowych informacji, które wskazują czy błąd bezwzględny był nie

do uniknięcia (czy prognozy rynkowe też nie przewidziały wystąpienia zjawisk

odchylających) oraz czy mieliśmy do czynienia z zawyżeniem bądź zaniżeniem

prognozy danej kategorii makroekonomicznej (czy odchylenie od prognozy rynkowej

miało ten sam kierunek na dowolnym etapie prac budżetowych).

W cyklu budżetowym dotyczącym roku 2001 rząd przedstawił trzy prognozy

makroekonomiczne. Pierwsza z nich została przedstawiona w lipcu 2000 r.

w Założeniach do projektu budżetu na 2001 r. (w dalszej części tekstu Założenia...).

Kolejna, z listopada 2000 r. została zaprezentowana w Projekcie ustawy budżetowej

na 2001 r. (w dalszej części tekstu Projekt...). Ostatnia z prognoz została

przedstawiona w Autopoprawce do projektu ustawy budżetowej na rok 2001 (w dalszej

części tekstu Autopoprawka...), w styczniu 2001 r. Należy zaznaczyć, że w lipcu

2001 r. znowelizowano budżet państwa, dokonując korekty dochodów � jednak przy

tej okazji rząd nie przedstawił założeń makroekonomicznych zawierających pełną

prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Kluczowym założeniem przy konstrukcji rządowych prognoz makroekonomicznych

na 2001 r. było oczekiwanie zdynamizowania rozwoju strony podażowej gospodarki.

Odzwierciedleniem tego było sformułowane w Założeniach... stwierdzenie,

że w 2001 r. nastąpi �...stopniowe zbliżanie się do potencjalnej ścieżki wzrostu

wyznaczonej czynnikami podażowymi.� Na tym etapie przyjęto, że dynamika

produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie w 2001 r. 108,8%. W Projekcie ustawy...

obniżono tę prognozę do 108,3%, natomiast w Autopoprawce... do 107,7% - nadal

jednak prognozy przewidywały większą dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu niż

miało to miejsce w roku 2000 (106,7%). W rzeczywistości okazało się, że produkcja

sprzedana przemysłu w 2001 r. była nieznacznie mniejsza niż w roku poprzednim,

ponieważ jej dynamika wyniosła jedynie 99,8%. Zatem kluczowe założenie prognoz

rządowych nie zostało zrealizowane, co przesądziło o braku ich trafności.
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W Założeniach... przyjęto, że stopa wzrostu PKB wyniesie w 2001 r. 5,7%.

Elementami �napędzającymi� wzrost PKB miały być eksport oraz akumulacja. Na tym

etapie prognozowano, że ich stopy wzrostu osiągną w 2001 r. wartości odpowiednio

8 % i 9,3%. W Projekcie... obniżono prognozę stopy wzrostu PKB do 5,1%. Nadal siłą

napędową wzrostu gospodarki miał być eksport i akumulacja, które w 2001 r. miały

wynieść odpowiednio 9,5% oraz 8%. Przeszacowanie prognozy na tym etapie

polegało zatem na poprawie perspektyw eksportowych i zmniejszeniu oczekiwań

co do poziomu inwestycji w gospodarce. W Autopoprawce... po raz kolejny obniżono

prognozę wzrostu PKB � tym razem nieco bardziej, tj. do poziomu 4,5%. Powody tej

redukcji zostały syntetycznie ujęte w stwierdzeniu zamieszczonym w Autopoprawce,

zgodnie z którym ze względu na �...niskie tempo wzrostu gospodarczego odnotowane

w III kwartale 2000 r., jak też oczekiwane zmniejszenie tempa wzrostu produkcji

przemysłowej w IV kwartale 2000 r.(...) należy oczekiwać niższego tempa wzrostu

PKB w roku 2000 i 2001.� Głównymi czynnikami pro-wzrostowymi  pozostawały

nadal eksport i akumulacja. Jednak prognoza stopy wzrostu tej drugiej kategorii

została znacząco obniżona w stosunku do Projektu... i wynosiła już tylko 5,5%.

Prognoza stopy wzrostu eksportu zamieszczona w Autopoprawce... została utrzymana

na praktycznie niezmienionym poziomie (9,6%). Według dostępnych danych stopa

wzrostu PKB w 2001 r. wyniosła 1,0%, eksport zwiększył się o 10%, natomiast

akumulacja uległa obniżeniu o 14%.

O ile prognoza stopy wzrostu głównego czynnika rozwojowego gospodarki

polskiej w 2001 r., tj. eksportu, zamieszczona w Autopoprawce... była zbliżona

do danych o jego realizacji, to prognoza akumulacji okazała się zupełnie chybiona.

W przypadku akumulacji nie tylko nie udało się wyprognozować wielkości zbliżonej

do rzeczywiście obserwowanej w 2001 r., ale nawet nie przewidziano poprawnie

kierunku zmian w tym zakresie. Błąd ten należy uznać za decydujący przy objaśnianiu

znacznej rozbieżności między prognozą stopy wzrostu PKB zamieszczoną

w Autopoprawce... a danymi o jej realizacji w 2001 r.
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Zestawienie prognoz dotyczących poziomu oraz dynamiki realnej PKB i jego
składowych przedstawianych na różnych etapach prac budżetowych z danymi
o wykonaniu prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie Jednostka Założenia Projekt Autopoprawka Wykonanie

PKB w cenach bieżących mld zł 782,9 793,7 781,7 721,6
PKB % 105,7 105,1 104,5 101,0
Eksport % 108,0 109,5 109,6 110,0
Import % 106,4 107,7 107,2 100,6
Popyt krajowy % 105,4 104,8 104,0 98,0
  Spożycie % 104,1 103,7 103,5 101,8
  - prywatne % 104,7 104,2 103,9 102,1
  - zbiorowe % 101,5 101,5 101,7 100,5
  Akumulacja % 109,3 108,0 105,5 86,2
  - nakłady brutto na środki trwałe % 109,5 108,5 105,8 90,2
Produkcja sprzedana przemysłu % 108,8 108,3 107,7 99,8
Produkcja budowlano montażowa % 108,0 106,0 102,8 90,1

Lepsze od przewidywanych wyniki eksportu doprowadziły do poprawy

równowagi zewnętrznej gospodarki polskiej, mierzonej wielkością deficytu

w obrotach bieżących. W Założeniach... przewidywano, że deficyt na rachunku

bieżącym wyniesie 12,6 mld USD. W Projekcie... obniżono prognozę tego niedoboru

do 11,5 mld USD. Kolejnej redukcji dokonano w Autopoprawce... � tym razem

do poziomu 10,4 mld USD. Zgodnie z danymi dotyczącymi wyników gospodarki

polskiej w 2001 r. deficyt na rachunku bieżącym wyniósł jedynie 7,2 mld USD.

Oznacza to, że w stosunku do ostatniej z przedstawionych prognoz nastąpiła ponad

30% redukcja deficytu na rachunku bieżącym.

Tak duże odchylenie było rezultatem znacznie mniejszych od przewidywanych

wypłat za import, które ostatecznie wyniosły w 2001 r. 42,0 mld USD wobec

prognozy przedstawionej w Autopoprawce... na poziomie 45,7 mld USD.

Zahamowanie popytu wewnętrznego przyczyniło się do mniejszej absorpcji importu,

co z kolei znalazło przełożenie na lepsze od przewidywanych wyniki w handlu

zagranicznym. Jednakże lepsze od przewidywanych wyniki gospodarcze w sferze

obrotów z zagranicą nie zmieniają faktu, że prognozy bilansu handlu zagranicznego

również okazały się nietrafne.
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Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą zestawienie prognoz rządowych

i wykonania w odniesieniu do podstawowych wielkości w handlu zagranicznym.

mln USD

Wyszczególnienie Założenia Projekt Autopoprawka Wykonanie

A. RACHUNEK BIEŻĄCY -12.567 -11.486 -10.386 -7.166

z tego:

     Obroty towarowe: saldo -15.722 -15.007 -14.107 -11.685

            Wpływy z eksportu 31.617 31.673 31.573 30.275

            Wypłaty za import 47.340 46.680 45.680 41.950

B. RACHUNEK KAPITAŁOWY
     I FINANSOWY 12.342 12.248 10.748 2.980

z tego:

Inwestycje bezpośrednie 7.620 7.366 7.366 6.928

Poważne odchylenia prognoz od wyników gospodarczych dotyczyły również

rynku pracy. W przypadku przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej

prognozy rządowe zmieniały się w kolejnych dokumentach budżetowych (Założenia...,

Projekt..., Autopoprawka...) z 9,8 przez 9,6 do 9,4 mln osób. W rzeczywistości

przeciętne zatrudnienie wyniosło niecałe 9,1 mln osób, co oznacza, że było o ponad

300 tys. osób mniejsze niż przewidywała to Autopoprawka... W rezultacie zamiast

przewidywanych w Autopoprawce 15,4%, stopa bezrobocia osiągnęła na koniec

2001 r. poziom 17,4%.

Odchylenia w poziomach powyższych wskaźników były efektem przyjęcia

nietrafnych założeń dotyczących trendu na rynku pracy. Wszystkie z przedstawionych

prognoz zakładały na 2001 r. utrzymanie przeciętnego zatrudnienia na poziomie

zbliżonym do 2000 r. (w kolejnych prognozach dynamika wynosiła 100,8, 100,5,

100,2) podczas, gdy w rzeczywistości zmniejszyło się ono o blisko 3%.
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Zestawienie rządowych prognoz w sferze zatrudnienia z danymi o wykonaniu

prezentuje poniższa tabela:

Założenia Projekt Autopoprawka Wykonanie
Wyszczególnienie

tys. osób

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce 9.754 9.615 9.431 9.090
w tym:
- w sektorze przedsiębiorstw 5.332 5.307 5.323 5.138
- w jednostkach sfery budżetowej 1.847 1.840 1.840 1.606
Przeciętna liczba emerytów i rencistów 9.462 9.437 9.437 9.311
- z pozarolniczego systemu ubezp. społ. 7.602 7.586 7.586 7.469
- rolników indywidualnych 1.860 1.851 1.851 1.842
Bezrobocie 2.503 2.726 2.826 3.112

Stopa bezrobocia (%) 13,7 14,9 15,4 17,4
Dynamika

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce 100,8 100,5 100,2 97,2
w tym:
- w sektorze przedsiębiorstw 100,1 100,1 100,2 96,7
- w jednostkach sfery budżetowej 99,0 99,0 99,0 87,8
Przeciętna liczba emerytów i rencistów 100,0 100,1 100,1 98,9
- z pozarolniczego systemu ubezp. społ. 100,3 100,6 100,6 99,3
- rolników indywidualnych 98,4 98,1 98,1 97,6

W Założeniach... przedstawiono prognozę przeciętnego wynagrodzenia brutto
w gospodarce na 2001 r. na poziomie 2.059 zł. W kolejnych dokumentach,
tj. Projekcie... i Autopoprawce..., podwyższono tę prognozę do poziomu odpowiednio
2.098 i 2.094 zł. Rzeczywisty poziom przeciętnego wynagrodzenia wyniósł w 2001 r.
2.062 zł i był bardzo zbliżony do pierwszej z rządowych prognoz tej kategorii.
Odchylenie ostatniej prognozy zamieszczonej w Autopoprawce... w stosunku do
wykonania wyniosło niecałe 2%.

Na każdym etapie planowania budżetowego zakładano, że wynagrodzenia będą
rosły szybciej w sektorze prywatnym niż w publicznym. W Założeniach... różnica
między planowanym realnym tempem wzrostu wynagrodzeń w sektorze
przedsiębiorstw i w sferze budżetowej wynosiła 1,8 punktu procentowego. Projekt...
utrzymał to zróżnicowanie, natomiast Autopoprawka... zmniejszyła je do poziomu
1,6 punktu procentowego. W rzeczywistości okazało się, że realne tempo wzrostu
wynagrodzeń w sferze budżetowej było wyższe niż w sektorze przedsiębiorstw,
a różnica ta wyniosła 1,2 punktu procentowego.
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Zestawienie rządowych prognoz w sferze wynagrodzeń z danymi o wykonaniu

prezentuje poniższa tabela:

Założenia Projekt Autopoprawka WykonanieWyszczególnienie PLN
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gosp. 2.059 2.098 2.094 2.062

w tym:

- w sektorze przedsiębiorstw 2.253 2.259 2.255 2.203

- w jednostkach sfery budżetowej 1.878 2.018 2.018 2.094

Przeciętna emerytura i renta

- z pozarolniczego systemu ubezp. społ. 946 974 973 972

- rolników indywidualnych 660 660 658 664

Dynamika realna

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gosp. 102,0 102,0 102,0 103,2

w tym:

- w sektorze przedsiębiorstw 102,2 102,2 102,2 101,5

- w jednostkach sfery budżetowej 100,4 100,4 100,6 102,7

Przeciętna emerytura i renta

- z pozarolniczego systemu ubezp. społ. 102,3 103,7 103,7 105,2

- rolników indywidualnych 102,3 102,6 102,3 104,7

W odróżnieniu od sfery realnej gospodarki - gdzie prognozy rządowe okazały

się zbyt optymistyczne - w sferze nominalnej prognozy były zbyt pesymistyczne.

Na etapie Założeń... przyjęto, że inflacja w ujęciu średniorocznym w 2001 r. wyniesie

6,1%. W Projekcie... podniesiono prognozę inflacji do 7,2%, a następnie

w Autopoprawce... zmniejszono ją nieznacznie do 7%. Według GUS inflacja

średnioroczna wyniosła w 2001 r. 5,5%, co oznacza, że była o 1,5 punktu

procentowego niższa niż w ostatniej z analizowanych prognoz. Jeszcze większa

rozbieżność dotyczyła tzw. inflacji w przemyśle. Stopa wzrostu indeksu cen produkcji

sprzedanej przemysłu wyniosła w 2001 r. 1,7%, podczas, gdy w Autopoprawce...

prognozowano ją na poziomie 6,2%.

Prognoza dla rynku pieniężnego przedstawiona w Założeniach...

przewidywała, że stopa procentowa operacji otwartego rynku (średnia w okresie)

wyniesie w 2001 r. 15,6%. W Projekcie... podwyższono tę prognozę do 16,8%,
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a następnie � podobnie jak w przypadku inflacji � w Autopoprawce... nieznacznie ją

obniżono do 16,4%. Ostatecznie analizowana stopa ukształtowała się w 2001 r. na

poziomie 15,9%, tj. o 0,5 punktu procentowego poniżej ostatniej z prezentowanych

prognoz. Zatem poziom stóp procentowych w 2001 r. okazał się być niższy od

zakładanego przez rząd.

Aprecjacja złotówki, która dokonała się na rynku walutowym w 2001 r.,

pojawiła się wbrew prognozom rządowym, które zakładały deprecjację naszej waluty.

W Założeniach... przyjęto, że średnioroczny kurs dolara USA w 2001 r. wyniesie

4,4234 zł/USD. W Projekcie... podwyższono tę prognozę do poziomu 4,6597 zł/USD,

a następnie w Autopoprawce... obniżono ją do 4,4497 zł/USD, tj. z powrotem do

poziomu zbliżonego do pierwszej wersji prognozy. Ostatnia z przedstawionych

prognoz była o ok. 9% wyższa od faktycznego średniorocznego kursu dolara

w 2001 r., który wyniósł zaledwie 4,0939 zł/USD.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie prognoz rządowych i danych

o wykonaniu dla podstawowych agregatów w sferze nominalnej gospodarki polskiej

w 2001 r.:

Wyszczególnienie Jednostka Założenia Projekt Autopoprawka Wykonanie

Dynamika indeksu cen  towarów
i usług

2000 = 100 106,1 107,2 107,0 105,5

Dynamika indeksu cen produkcji
sprzedanej przemysłu

2000 = 100 104,5 106,2 106,2 101,7

Dynamika indeksu cen nakładów
inwestycyjnych

2000 = 100 104,7 105,6 105,6 101,5

Deflator PKB 2000 = 100 105,5 106,9 106,9 104,4

Stopa procentowa operacji
otwartego rynku (średnio
w okresie)

% 15,6 16,8 16,4 15,9

Kurs dolara USA (średni w okresie) PLN/USD 4,4234 4,6597 4,4497 4,0939

Kurs Euro PLN/EUR 4,3693 4,0990 4,2201 3,6686
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Jak już wspomniano dodatkowym kryterium oceny jakości prognoz rządowych

jest błąd względny, czyli odchylenia od średniej z prognoz przedstawianych przez

niezależne ośrodki naukowo-badawcze. W 2000 r. Ministerstwo Finansów zleciło trzem

ośrodkom naukowo � badawczym: Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową

(IBnGR), Niezależnemu Ośrodkowi Badań Ekonomicznych (NOBE), oraz Centrum Analiz

Społeczno � Ekonomicznych (CASE) wykonanie prognoz podstawowych kategorii

makroekonomicznych i budżetowych. Prognozy te były przedstawiane co kwartał

w okresie od maja 2000 r. do końca 2001 r., co oznacza, że raporty z lipca, października

2000 r. i stycznia 2001 r. pojawiały się na kolejnych etapach prac budżetowych,

tj. odpowiednio przy konstrukcji Założeń..., Projektu... oraz Autopoprawki...

Porównanie prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych

przedstawianych przez niezależne ośrodki badawcze oraz Ministerstwo Finansów

na poszczególnych etapach prac budżetowych w odniesieniu do sfery realnej

gospodarki przedstawia poniższa tabela:

2001 r.

Wyszczególnienie Jednostka Prognozy
na etapie
Założeń...

Prognozy
na etapie

Projektu...

Prognozy na
etapie

Autopoprawki
Wykonanie

Realna stopa wzrostu PKB %    1,0
CASE % 6,1 5,5 3,7  
NOBE % 5,2 4,6 4,2  
IBnGR % 5,0 4,5 4,0  

Średnia prognoz niezależnych ośrodków % 5,4 4,9 4,0  
Ministerstwo Finansów % 5,7 5,1 4,5  

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce
narodowej

mln os.    9,1

CASE mln os. 9,7 9,2 9,2  
NOBE mln os. 8,7 8,0 7,9  
IBnGR mln os. 9,8 9,7 9,4  

Średnia prognoz niezależnych ośrodków mln os. 9,4 9,0 8,9  
Ministerstwo Finansów mln os. 9,8 9,6 9,4  

Saldo obrotów bieżących mld USD    -7,1
CASE mld USD -11,4 -10,6 -8,2  
NOBE mld USD -11,3 -10,1 -10,1  
IBnGR mld USD -12,4 -12,2 -9,2  

Średnia prognoz niezależnych ośrodków mld USD -11,7 -11,0 -9,2  
Ministerstwo Finansów mld USD -12,6 -11,5 -10,4  



26

W przypadku najbardziej syntetycznego miernika wzrostu gospodarczego,

jakim jest stopa wzrostu PKB można zauważyć, że na każdym etapie prac

budżetowych Ministerstwo Finansów przedstawiało wyższą niż niezależne ośrodki

badawcze prognozę wartości tego wskaźnika. W przypadku Założeń... różnica

ta wynosiła 0,3 punktu procentowego, a na kolejnych etapach prac budżetowych

odpowiednio 0,2 i 0,5 punktu procentowego.  Prognozy rynkowe były bliższe

ostatecznej wielkości stopy wzrostu PKB, jednak skala błędu bezwzględnego jest

podobna we wszystkich instytucjach.

Również w przypadku przeciętnego zatrudnienia prognozy Ministerstwa

Finansów były bardziej optymistyczne. Przy każdej wersji prognozy Ministerstwo

Finansów przedstawiało wyższy poziom przeciętnego zatrudnienia o 0,5-0,6 mln osób

w stosunku do średniej z prognoz niezależnych ośrodków badawczych. Ostateczny

poziom przeciętnego zatrudnienia w gospodarce, tj. 9,1 mln osób znajduje się

w środku przedziału ograniczonego z jednej strony przez średnią z prognoz

niezależnych ośrodków badawczych, natomiast z drugiej przez prognozę rządową

przedstawioną w Autopoprawce... Odchylenie prognozy rynkowej od danych

o przeciętnym zatrudnieniu w gospodarce jest zatem zbliżone do odchylenia

z prognozy rządowej.

Prognoza salda obrotów bieżących, przedstawiana przez Ministerstwo

Finansów, była � w odróżnieniu od poprzednich kategorii � bardziej pesymistyczna

niż średnia z prognoz niezależnych ośrodków badawczych. W tym przypadku

Ministerstwo Finansów przeszacowywało deficyt w obrotach bieżących na kwotę

od 0,5 do 1,2 mld USD w stosunku do prognozy rynkowej, która okazała się bliższa

ostatecznej wielkości deficytu w obrotach bieżących.

Porównanie prognoz wybranych wskaźników makroekonomicznych

przedstawianych przez niezależne ośrodki badawcze oraz Ministerstwo Finansów na

poszczególnych etapach prac budżetowych w odniesieniu do sfery nominalnej

gospodarki przedstawia poniższa tabela:



27

2001 r.
Wyszczególnienie Jedn. Prognoza

na etapie
Założeń...

Prognozy
na etapie

Projektu...

Prognozy na
etapie

Autopoprawki
Wykonanie

Stopa wzrostu indeksu cen towarów
i usług (średnioroczna) %    5,5

CASE % 6,8 7,2 6,3  
NOBE % 6,9 7,4 6,2  
IBnGR % 8,4 7,8 7,7  

Średnia prognoz niezależnych ośrodków % 7,4 7,5 6,7  
Ministerstwo Finansów % 6,1 7,2 7,0  

Kurs dolara amerykańskiego
(średnioroczny)

PLN/USD    4,0939

CASE PLN/USD 4,3100 4,4600 4,2100  
NOBE PLN/USD 4,3794 4,6954 4,1073  
IBnGR PLN/USD 4,1000 4,5000 4,4000  

Średnia prognoz niezależnych ośrodków PLN/USD 4,2631 4,5518 4,2391  
Ministerstwo Finansów PLN/USD 4,4234 4,6597 4,4497  

Referencyjna stopa procentowa (średnia
w okresie)

%    15,9

CASE % 16,0 14,5 14,5  
NOBE % 14,6 17,0 16,0  
IBnGR % - - -  

Średnia prognoz niezależnych ośrodków % 15,3 15,8 15,3  
Ministerstwo Finansów % 15,6 16,8 16,4  

Wskaźnik inflacji przyjęty do konstrukcji budżetu na etapie Autopoprawki... był

wyższy od średniej z prognoz rynkowych o 0,3 punktu procentowego i było

to odwrócenie relacji z poprzednich etapów konstrukcji budżetu, kiedy to prognozy

niezależnych ośrodków badawczych przedstawiały wyższą prognozę inflacji

na 2001 r. Podobnie jak w przypadku stopy wzrostu PKB i salda obrotów bieżących,

prognoza rynkowa inflacji przedstawiana na etapie Autopoprawki..., tj. 6,7%, okazała

się bliższa rzeczywistej inflacji średniorocznej w 2001 r., która wyniosła 5,5% (przy

prognozie rządowej na poziomie 7,0%).

Lepsza jakość prognoz rynkowych ujawnia się również przy analizie prognozy

średniorocznego kursu dolara. Prognozy niezależnych ośrodków badawczych

dotyczące tej kategorii były bliższe ostatecznym danym (4,0939 zł/USD) od prognoz

rządowych na każdym z etapów prac budżetowych. Ostatnia z prezentowanych
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powyżej prognoz rynkowych, tj. 4,2391 zł/USD, okazała się wyższa jedynie o niecałe

4% od rzeczywistego średniorocznego kursu dolara. Ostatnia z prezentowanych

prognoz rządowych, tj. 4,4497 zł/USD, była z kolei o blisko 5% większa od prognozy

rynkowej, co daje w sumie blisko 9% błąd bezwzględny.

W przypadku prognozy referencyjnej stopy procentowej ostateczne dane

dotyczące wielkości tej stopy (15,9%) znalazły się w przedziale ograniczonym z dołu

przez prognozę rynkową (15,3%), natomiast z góry przez prognozę rządową (16,4%).

Wielkość tego przedziału wynosi niewiele ponad jeden punkt procentowy, dlatego

należy uznać, że oba rodzaje prognozy prezentują zbliżoną jakość.

Reasumując, analiza odchyleń prognoz rządowych od wyników gospodarki

polskiej w 2001 r. oraz od prognoz niezależnych ośrodków badawczych prowadzi do

wniosków:

1. Założenia makroekonomiczne ustawy budżetowej na 2001 rok okazały się

nierealne. Zdecydowana większość prognoz w sferze realnej gospodarki

(m. in.: PKB, zatrudnienie) okazała się zbyt optymistyczna, natomiast prognozy

dotyczące sfery nominalnej (inflacja, stopy procentowe, kurs walutowy) były zbyt

pesymistyczne.

2. Niezależne ośrodki badawcze również nie przewidziały tak dużej skali obniżenia

wzrostu gospodarczego w 2001 r. � niemniej jednak ich prognozy dla większości

podstawowych kategorii makroekonomicznych były nieco bliższe ostatecznym danym.

Najpoważniejsze błędy prognoz rządowych dotyczyły sfery realnej gospodarki.

Mimo, że przewidzenie skali obniżenia wzrostu gospodarczego w 2001 r. było trudne,

to można stwierdzić, że rządowa prognoza PKB była od początku zawyżona. Przy

konstrukcji ustawy budżetowej na 2001 r. nie w pełni uwzględniono dane na temat

obserwowanego spowolnienia wzrostu w kolejnych kwartałach 2000 r. oraz opinie

niezależnych ośrodków badawczych.
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Za dobrą praktykę należy uznać zwyczaj konsultowania prognoz rządowych

i  stosowanych narzędzi z niezależnymi ośrodkami badawczymi. Jest to element

nadzoru publicznego nad jakością prognoz rządowych, zgodny w swoim duchu

z punktem 4.1.2 Kodeksu przejrzystości polityki fiskalnej � deklaracja reguł (Code of

Good Practices on Fiscal Transparency � Declaration of Principles ) opracowanego

i przyjętego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1998 r.12

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należałoby rozpatrzyć zasadność

wprowadzenia obowiązku załączania do prognoz rządowych tzw. analizy wrażliwości.

Polega ona na oszacowaniu zmian w prognozie wynikających z możliwych zmian

w zakresie podstawowych założeń. O ile w Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok

2001 można znaleźć elementy jakościowej oceny głównych ryzyk prognozy, to na

pewno nie są one wsparte analizą ilościową.

                                                
12 Pełny tekst kodeksu w wersji angielskiej można znaleźć na stronie internetowej MFW pod

adresem: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm
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II. WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu państwa zrealizowano w 2001 r. w kwocie 140.526,9 mln zł.

Były one niższe od pierwotnego planu o 20.538,4 mln zł (o 12,8%) oraz niższe

od planu po zmianach o 11.938,4 mln zł (o 7,8%). Natomiast wydatki wykonano

w wysokości 172.885,2 mln zł. Zrealizowane wydatki w wartościach bezwzględnych

były niższe o 8.718,9 mln zł (o 4,8%) od pierwotnego planu i o 12.559,4 mln zł

(o 6,8%) niższe od planu po zmianach. Deficyt budżetu państwa w kwocie 32.358,3 mln zł

był niższy od przyjętego w ustawie budżetowej po zmianach o 621,1 mln zł, tj. o 1,9%.

Wyniki kontroli NIK pozwalają na stwierdzenie, że wymienione powyżej kwoty

dochodów, wydatków i deficytu stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach

budżetowych dysponentów poszczególnych części. Ujawnione przez NIK

nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły jedynie kwoty 151,2 tys. zł, zaliczonej

do dochodów roku 2001 pomimo, że została ona zwrócona przez Ministerstwo Kultury

w dniu 19 lutego 2002 r.

Na podstawie powyższych ustaleń Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że nie

zostały przekroczone wielkości określone w ustawie budżetowej na rok 2001,

z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku. Pod tym względem budżet

państwa na rok 2001 został wykonany zatem prawidłowo.

W 2001 r. dysponenci części budżetowych korzystali nie tylko z kwot

wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2001, lecz także z wydatków, które

w 2000 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 731,4 mln zł.

Ponadto w 2001 r. do budżetu państwa zostały włączone środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz wydatki nimi finansowane w kwocie

3.717,9 mln zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1.072,7 mln zł, tj. 58,4% faktycznie

dostępnych środków ze źródeł zagranicznych (1.836,1 mln zł).
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Przebieg realizacji budżetu

1. Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 22 września 2000 r. postanowiła,

że skorzysta z przewidzianej w art. 222 Konstytucji możliwości przedłożenia

projektu ustawy budżetowej w terminie późniejszym niż 30 września. Zdaniem

NIK, pomimo późniejszego przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej na

rok 2001 (14 listopada 2000 r.) oraz przedstawienia w styczniu 2001 r.

autopoprawki do projektu tej ustawy, uchwalona w dniu 1 marca 2001 r. ustawa

budżetowa13, oparta była na nierealnych założeniach, a w trakcie roku wystąpiły

trudności z jej realizacją.

2. W ustawie budżetowej na rok 2001 przyjęto prognozę dochodów w kwocie

161.065,3 mln zł, limit wydatków w wysokości 181.604,1 mln zł oraz dopuszczalną

wielkość deficytu w kwocie 20.538,8 mln zł. Przyjęty na rok 2001 plan zakładał,

w porównaniu do roku 2000, szybszy wzrost wydatków niż wzrost dochodów

(wzrost dochodów o 18,7%, wzrost wydatków o 20,2%). Przyjęcie wzrostu

dochodów na tak wysokim poziomie spowodowało, że już w momencie uchwalania

ustawy budżetowej, tj. w marcu 2001 r. � był on nierealny, na co wskazywała

chociażby realizacja dochodów w styczniu i lutym 2001 r.

Po pierwszych trzech miesiącach 2001 r. stopień realizacji dochodów budżetu

państwa wyniósł 19,6% kwoty ujętej w ustawie � podczas gdy w latach 1998-2000

relacja dochodów zrealizowanych w I kwartale do sumy dochodów uzyskanych

w całym roku budżetowym była bardzo stabilna i wahała się w niewielkim

przedziale 22,0-22,8%.

Przebieg wykonania budżetu państwa w następnych miesiącach potwierdził

nietrafność założeń przyjętych do ustawy budżetowej. W poszczególnych okresach

pierwszego półrocza, a także w  następnych dniach, aż do czasu nowelizacji ustawy

                                                
13 DzU nr 21, poz. 246.
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budżetowej w dniu 28 lipca 2001 r.14, występowało wielokrotnie przekroczenie

planowanej wielkości deficytu budżetowego (przypadków tego typu było aż 38).

O skali napięć, jakie widoczne były w budżecie w I  półroczu 2001 r., świadczy nie

tylko wysokość zrealizowanego w tym okresie deficytu, lecz także podejmowane

przez Ministra Finansów działania w zakresie ograniczania wydatków. W czerwcu

2001 r. Minister Finansów przewidywał ograniczenie dochodów o 7,5 mld zł

i  rozpatrywał cztery warianty zmian w budżecie państwa na rok 2001, zakładając

w  trzech z nich redukcję wydatków odpowiednio o 7,5 mld zł, 5,5 mld zł i 3,1 mld zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów z punktu widzenia bezpieczeństwa zachowania

płynności dopuszczalna była realizacja wariantu uwzględniającego redukcję

wydatków co najmniej o 5,5 mld zł. W ocenie Ministerstwa Finansów przyjęcie

wariantu utrzymującego wydatki na poziomie wynikającym z ustawy budżetowej

i wzrost deficytu o 7,5 mld zł, stworzyłoby istotne zagrożenie zachowania płynności

budżetu. Także  w czerwcu 2001 r. Minister Finansów dokonał zmniejszenia

wydatków ujętych w harmonogramie o 7,5 mld zł, przekazując jednocześnie

na  wydatki inwestycyjne tylko 21,5% kwot planowanych na I półrocze 2001 r.

Na  początku lipca 2001 r. Minister Finansów przedstawiając Radzie Ministrów

�Propozycje kierunków nowelizacji budżetu państwa w 2001 r.� a następnie

�Założenia nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2001� sygnalizował konieczność

obniżenia planowanych na 2001 r. dochodów budżetowych do poziomu 143,8 mld zł,

tj. o 17,2 mld zł, proponując jednocześnie ograniczenie wydatków budżetowych

w kwotach od 8,6 mld zł do 11,0 mld zł i zwiększenie deficytu budżetu państwa

w przedziale od 6,2 mld zł do 8,6 mld zł. Dopiero w lipcu, w momencie zagrożenia

przekroczeniem dopuszczalnej wielkości deficytu, Rada Ministrów przedłożyła

Sejmowi projekt nowelizacji ustawy budżetowej. Zasadnicza treść nowelizacji

sprowadzała się do:

                                                
14 DzU nr 85, poz. 926.
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- obniżenia planu dochodów ze 161.065,3 mln zł do 152.465,3 mln zł, tj. o 8.600 mln zł
(5,3% pierwotnego planu),

- zwiększenia deficytu do 29.138,8 mln zł, czyli o kwotę równą zmniejszeniu planu
dochodów,

- pozostawienia bez zmian planu wydatków.

Zdaniem NIK, zaproponowana przez Radę Ministrów, a następnie przyjęta
przez Sejm nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2001, była już w momencie
uchwalenia niemożliwa do realizacji. W znowelizowanej ustawie, przyjęto bowiem
prognozę dochodów budżetu państwa, bez uwzględnienia wartości wskaźników
realizacji dochodów po I półroczu, obserwowanych w latach poprzednich oraz
pogarszającej się sytuacji w gospodarce (słabnąca dynamika sprzedaży, rosnące
bezrobocie). Poza tym, w ocenie NIK, pozostawienie bez zmian planu wydatków
oznaczało jednocześnie upoważnienie dla dysponentów środków budżetowych
do zaciągania dalszych zobowiązań do wysokości pierwotnego planu wydatków. Taka
nowelizacja oznaczała jedynie usankcjonowanie wyższego deficytu i świadczyła
o braku działań dostosowawczych po stronie wydatków.

3. Wprawdzie Ministerstwo Finansów, w ramach sprawowanej ogólnej kontroli nad
realizacją dochodów i wydatków, już w czerwcu 2001 r. wprowadziło nieformalne
ograniczenie wydatków, to jednak ograniczenie to polegało jedynie na zmniejszeniu
wydatków ujętych w harmonogramie o 7,5 mld zł, co oznaczało przekazywanie
dysponentom środków budżetowych niższego niż wynikało to z planu wydatków,
zasilenia w środki pieniężne. Działania te, w ocenie NIK, były niewystarczające,
gdyż pomimo, że dostosowywały wydatki budżetu państwa do rzeczywistych
możliwości finansowych, to nie ograniczały możliwości zaciągania zobowiązań
do wysokości planu wydatków określonego ustawą budżetową na rok 2001.
Ponadto, aż przez okres 3 kwartałów dysponenci środków budżetowych nie
posiadali wiarygodnych informacji, jakimi środkami finansowymi będą
dysponować, co nie sprzyjało prowadzeniu racjonalnej gospodarki budżetowej.

4. W opublikowanym 30 października 2001 r. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 października 2001 r.15, wstrzymano w okresie od 30 października do 31 grudnia
2001 r. przekazywanie środków na realizację zadań finansowanych z budżetu

                                                
15 DzU nr 125, poz. 1373, ze zm.
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państwa w kwocie 6.608,5 mln zł oraz wprowadzono zakaz dysponowania
rezerwami celowymi na kwotę 1.848,6 mln zł. Największe zmniejszenie wydatków 

dotyczyło trzech części budżetu państwa, tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(2.329,1 mln zł), Obrony narodowej (951,5 mln zł), Sprawiedliwości (308,6 mln zł).
Natomiast trudno uznać za rzeczywistą blokadę - formalne zablokowanie 370 mln zł
na obsługę zadłużenia zagranicznego, gdyż oszczędności w tej części były efektem
niższych niż zakładano kursów walutowych.

Zdaniem NIK, blokada wydatków budżetu państwa wprowadzona w ostatnich
miesiącach roku budżetowego nie miała zasadniczego wpływu na realizację
budżetu. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, że z łącznej kwoty zablokowanych
wydatków (6.608,5 mln zł) aż 35% przypadało na blokadę wydatków na rzecz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Blokada ta nie kreowała żadnych oszczędności,
lecz przenosiła jedynie deficyt z budżetu państwa na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych.

5. Kolejne zmiany wprowadzono ustawą z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
budżetowej na rok 200116. Zasadniczym celem tej nowelizacji, było zwiększenie
deficytu budżetu państwa, co umożliwić miało dokonanie jeszcze w 2001 r. spłaty
zobowiązań powstałych wskutek niedoszacowania niektórych wydatków w roku
2001 oraz niektórych zobowiązań powstałych w latach 1999-2000. Nowelizacja
polegała więc na zwiększeniu limitów wydatków w niektórych częściach
i odpowiednim zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 3.840,6 mln zł, ustalając
dopuszczalny poziom deficytu na kwotę 32.979,4 mln zł, czyli do ok. 4,6% PKB17.
Należy przy tym przypomnieć, że gdy uchwalano ustawę budżetową na rok 2001,
relacja deficytu budżetu państwa do PKB miała wynieść 2,6%.

6. Porównując realizację budżetu w roku 2001 z poprzednim rokiem nie można
pominąć zmian prawno-organizacyjnych utrudniających lub wręcz uniemożliwiających
porównanie wprost obydwu budżetów. Ustawa budżetowa na 2001 r. opracowana
została z uwzględnieniem nowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków

                                                
16 DzU nr 147, poz. 1645.
17 PKB wyniósł w 2001 r. � 721.575,3 mln zł.
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oraz przychodów i rozchodów18, która znacznie się różni od poprzednio
obowiązującej, zarówno w oznaczeniu, jak i w treści poszczególnych działów oraz
paragrafów dochodów i wydatków. W wyniku tych zmian układ wydatków według
działów, rozdziałów i paragrafów w ustawie budżetowej na rok 2001 nie jest wprost
porównywalny z rokiem 2000. Ponadto, po raz pierwszy z ustawy budżetowej
na rok 2001 wyłączono przepisy dotyczące wykonania budżetu państwa, zawierając
je w odrębnej ustawie. W  projekcie tej ustawy zawarte zostały regulacje dotyczące
gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetu, które miały
obowiązywać w 2001 r. oraz regulacje, których umieszczanie dotychczas
w ustawach budżetowych budziło wątpliwości, jak np. delegacje dla ministrów
do wydawania aktów wykonawczych do ustawy budżetowej. Ustawa z dnia 2 marca
2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy
o  dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-200119, weszła
w  życie dopiero 4 czerwca 2001 r., a więc w połowie roku budżetowego20.

7. Późne wejście w życie przepisów ustawy o wykonywaniu budżetu państwa

spowodowało, że w pierwszych miesiącach roku budżetowego realizowane były

wydatki, pomimo braku przepisów wykonawczych, co dotyczyło głównie Ministra

Gospodarki. Na przykład, dopiero na przełomie pierwszego i drugiego półrocza

2001 r. możliwe było wydanie przepisów wykonawczych określających warunki

udzielania dotacji dla podmiotów górnictwa niewęglowego, tj.:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie

szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla

górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego

metodą głębinową21 � w dniu 25 lipca 2001 r.;

                                                
18 DzU nr 59, poz. 688, ze zm.
19 DzU nr 55, poz. 574, ze zm.
20 Przyczyną późnego wejścia w życie postanowień ustawy było zaskarżenie przez Prezydenta RP

do Trybunału Konstytucyjnego, przepisów dotyczących zniesienia zwolnienia z podatku dochodów
uzyskanych ze sprzedaży akcji dopuszczalnych do obrotu publicznego.

21 DzU nr 71, poz. 740.
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- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie

szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych

na restrukturyzację górnictwa siarki22 - w dniu 10 czerwca 2001 r.;

w ciągu pierwszego półrocza 2001 r. dotacje były przekazywane bez normatywnego

określenia wymogów ich przyznawania, w tym kopalnie siarki otrzymały już

w I kwartale 2001 r. całość środków przewidzianych w ustawie budżetowej.

8. Podstawowe wielkości przyjętego budżetu państwa na rok 2001 oraz ich wykonanie
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

2001 r.2000 r.
Wykonanie Ustawa

z 1 marca 2001
Ustawa po
zmianach Wykonanie 5:2 5:3Wyszczególnienie

mln zł %%
1 2 3 4 5 6 7

Dochody budżetu państwa, 135.663,9 161.065,3 152.465,3 140.526,9 103,6 87,2

w tym: dochody podatkowe 119.643,9 137.701,5 129.106,7 119.101,3 99,5 86,5

Wydatki budżetu państwa, 151.054,9 181.604,1 185.444,7 172.885,2 114,5 95,2

w tym: wydatki bieżące 143.632,5 172.796,8 176.684,1 166.465,2 15,9 96,3

            wydatki majątkowe 7.422,4 8.807,5 8.760,5 6.420,0 86,5 72,9

Deficyt budżetu państwa -15.391,0 -20.538,8 -32.979,4 -32.358,3 x x

Finansowanie deficytu 15.391,0 20.538,8 32.979,4 32.358,3 210,2 157,5

Finansowanie krajowe, 20.410,8 22.361,6 44.191,0 43.672,8 214,0 195,3

w tym: prywatyzacja 26.746,2 18.000,0 10.140,0 6.490,1 24,3 36,1

Finansowanie zagraniczne -5.019,8 -1.822,8 -11.211,6 -11.312,5 x x

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Budżet państwa na rok 2001, przyjęty przez Sejm w dniu 1 marca 2001 r.

zakładał szybszy wzrost wydatków (o 20,2%) niż wzrost dochodów (o 18,7%)

w  porównaniu do wykonania 2000 r., jednocześnie wskazywał na zmniejszenie się

                                                
22 DzU nr 52, poz. 546.
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przychodów z prywatyzacji. Należy przy tym zaznaczyć, że w 2000 r. przychody

z prywatyzacji były o 11.355,2 mln zł wyższe niż deficyt budżetu państwa, natomiast

w 2001 r. zakładano pokrycie wpływami z prywatyzacji tylko 87,6% deficytu.

Realizacja budżetu państwa w 2001 r. odbiegała jednak w zasadniczy sposób

od przyjętych założeń. Ustalone w ustawie budżetowej dochody budżetu państwa

w kwocie 161.065,3 mln zł zostały zrealizowane w wysokości 140.526,9 mln zł i były

o 12,7% niższe od planowanych ustawą z marca 2001 r. i o 7,8% niższe od planu

obniżonego ustawą z lipca 2001 r. Tak dużej rozbieżności między planowanymi

i  wykonanymi dochodami nie notowano od 1991 r. Dochody budżetu państwa

w  2001 r. osiągnęły wartość tylko o 3,6% wyższą niż w roku 2000 (135.663,9 mln zł).

W ujęciu realnym oznacza to spadek o 1,8% w stosunku do 2000 r. Relacja dochodów

budżetu państwa do produktu krajowego brutto zmniejszyła się z 19,8% w 2000 r.

do 19,5% w 2001 r.

O niewykonaniu planu dochodów zdecydowały przede wszystkim niskie

dochody podatkowe zrealizowane tylko w 86,5% w stosunku do pierwotnego planu

i w 92,3% w odniesieniu do planu po zmianach.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli znaczną część różnicy (około 50%),

między planowanymi i faktycznie zrealizowanymi dochodami budżetu państwa,

można wytłumaczyć niewykonaniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych

do konstrukcji budżetu, tj. niższym tempem wzrostu gospodarczego, szybszym niż

przewidywano wzrostem bezrobocia. Natomiast pozostałą kwotę niezrealizowanych

dochodów należy przypisać działaniu czynników nie związanych z nieprzewidzianą

zmianą otoczenia makroekonomicznego, do których zaliczyć należy m.in.

przeszacowanie skutków zmian systemowych oraz niewykonanie założonych

wskaźników ściągalności dochodów podatkowych. Uzasadnia to tezę, że przy

opracowywaniu ustawy budżetowej na rok 2001 został popełniony poważny błąd

planistyczny.

Zdaniem NIK, powyższe okoliczności świadczą o niskiej jakości prognoz

rządowych, co na etapie opracowywania ustawy budżetowej doprowadziło

do znacznego przeszacowania ogólnej kwoty dochodów budżetu państwa.
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Wydatki budżetu państwa ustalono w ustawie budżetowej na rok 2001

na poziomie 181.604,1 mln zł, tj. o 20,2% wyższym niż wykonanie 2000 r. Przy

zakładanym wzroście cen o 7,2% (w ujęciu średniorocznym) oznaczało

to upoważnienie do realnego zwiększenia wydatków budżetu państwa o 12,1%.

W  wyniku nowelizacji ustawy budżetowej planowane wydatki zwiększono do kwoty

185.444,7 mln zł, tj. o 2,1% w stosunku do planu pierwotnego. Faktycznie zrealizowane

wydatki budżetu państwa w 2001 r. wyniosły 172.885,2 mln zł, a więc były

o  8.718,9 mln zł niższe od kwoty pierwotnie planowanej (o 4,8%) i aż o  12.559,5 mln zł

(o 6,8%) niższe od planu wydatków ustalonego ustawą z grudnia 2001 r.

W ocenie NIK, realizacja w takim zakresie planu wydatków była możliwa tylko

dzięki zwiększeniu planowanego deficytu budżetu państwa, a nie na skutek

przedsięwzięć wymuszających racjonalizację wydatków.

Zaznaczyć przy tym należy, że Rada Ministrów szukając metod zniwelowania

negatywnych efektów niskich dochodów budżetu państwa, dokonała zmniejszenia

niektórych wydatków. Z ogólnej kwoty zmniejszeń około 93% przypada na trzy części

budżetu państwa:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (cz. 73), którego wydatki zaliczane do grupy

dotacje i subwencje zostały zmniejszone o 4.743,0 mln zł,

- Rezerwy celowe (cz. 83), z których nie rozdysponowano kwoty 2.015,1 mln zł,

- Obsługa długu zagranicznego (cz. 78), gdzie wydatki były niższe o 1.341,9 mln zł.

Zdaniem NIK, na konto aktywnych działań racjonalizujących wykonanie

budżetu, można zaliczyć zmniejszenie wydatków jedynie o kwotę ok. 600 mln zł,

co w zestawieniu z ubytkiem ponad 20.000 mln zł w planowanych dochodach stanowi

wielkość znikomą.

Analiza wykonania wydatków budżetu państwa według grup ekonomicznych

wskazuje, że w największym stopniu zredukowano wydatki na inwestycje, a ich udział

w wydatkach ogółem obniżył się do nienotowanego dotąd poziomu 3,7%.
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Należy zaznaczyć, że decyzje w tym zakresie podejmowali samodzielnie

dysponenci środków budżetowych, gdyż w rozporządzeniu Rady Ministrów ustalona

została jedynie ogólna kwota blokady, bez podziału na poszczególne rodzaje

wydatków.

Zdaniem NIK, przy nowelizacji ustawy o finansach publicznych należy

rozważyć, czy powinna być dopuszczona tak uproszczona forma blokowania

wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Kontrola NIK wykazała, że dokonane w 2001 r. zmniejszenia wydatków

inwestycyjnych były bardziej efektem poszukiwania tzw. oszczędności budżetowych

niż przemyślanej akcji w zakresie eliminacji zadań zbędnych lub zbyt kosztownych.

W efekcie poszukiwania oszczędności budżetowych, np. Ministerstwo Obrony

Narodowej nie dokonało zakupów na kwotę 466,2 mln zł, co skutkowało

zmniejszeniem lub ograniczeniem zamówień w przemyśle zbrojeniowym.

Ponadto w 2001 r. odnotowano znaczny wzrost realnej wartości wydatków na

obsługę długu publicznego. Wzrost ten wystąpił w sytuacji znacznej aprecjacji

złotego, obniżającej koszty obsługi zadłużenia zagranicznego oraz przy malejącej

inflacji. Pogorszenie się, między rokiem 2000 i 2001, relacji deficytu budżetowego

do dochodów budżetu państwa i produktu krajowego brutto oraz zmniejszenie się

wpływów z prywatyzacji, powodowało konieczność zaciągnięcia większego niż

przewidywano długu na finansowanie deficytu budżetowego. Koszty obsługi tego

długu ujawnią się w latach następnych.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że tak znaczne zmniejszenie się

wpływów z prywatyzacji w 2001 r. nie było zjawiskiem jednorocznym, lecz stanowiło

początek okresu znacznego ograniczania przychodów z tego tytułu. W efekcie oznacza

to, że w kolejnych latach przy utrzymywaniu się wysokiej relacji deficytu

budżetowego do produktu krajowego brutto, dług publiczny będzie rósł szybciej niż

to miało miejsce dotychczas.
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Wydatki budżetu państwa na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu

krajowego w 2001 r. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2.875 mln zł, tj. o 16%,

przy czym cały wzrost tych wydatków dotyczył długu krajowego. Wydatki na obsługę

zadłużenia zagranicznego były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 503 mln zł,

tj. o 11,7%. Oprócz zjawisk pozytywnych, przy obsłudze zadłużenia Skarbu Państwa

wystąpiły również zjawiska negatywne. Wzrost zadłużenia w bonach skarbowych

będzie negatywnie oddziaływał na poziom wydatków związanych z  obsługą długu

krajowego w 2002 r. Wydatki na obsługę bonów pochodzących z  emisji dokonanych

w 2001 r. wyniosą w 2002 r. - 4,4 mld zł.

Deficyt budżetu państwa ustalony w ustawie budżetowej na rok 2001 na kwotę

nie większą niż 20.538,8 mln zł był o 33,4% wyższy niż wykonanie 2000 r. Wysokość

deficytu ulegała w 2001 r. w porównaniu do roku ubiegłego dwukrotnemu

zwiększeniu. W dniu 28 lipca ub.r. deficyt zwiększono do kwoty 29.138,8 mln zł,

a 13 grudnia do wysokości 32.979,4 mln zł. W stosunku do ustawy budżetowej z dnia

1 marca 2001 r. dopuszczalny deficyt uległ w ciągu roku zwiększeniu o 60,6%.

Jednocześnie w uchwalonej w dniu 13 grudnia 2001 r. zmianie ustawy budżetowej

dokonano zmniejszenia planu przychodów z prywatyzacji z 18.000 mln zł

do 10.140 mln zł, tj. o 43,7%, a więc jednego ze źródeł finansowania deficytu.

Wykonany w roku 2001 r. deficyt budżetowy wyniósł 32.358,3 mln zł i był wyższy

od pierwotnie planowanego o 57,5% oraz niższy od deficytu ustalonego w ustawie

z 13 grudnia 2001 r. o 1,9%, tj. o 621,1 mln zł.

Grudniowa zmiana ustawy budżetowej na rok 2001 umożliwiła Ministrowi

Finansów dokonanie spłaty zobowiązań powstałych na skutek niedoszacowania

wydatków w roku 2001 i w latach ubiegłych. Na ten cel przeznaczono 3.668,7 mln zł,

co pozwoliło zmniejszyć zobowiązania ogółem jednostek budżetowych o 22,4%,

zaś zobowiązania wymagalne o 62,9%. Było to zgodne z wnioskami NIK,

przedstawionymi w latach poprzednich, które wskazywały na potrzebę nadania

priorytetu, przed innymi wydatkami, finansowania zobowiązań wynikających z ustaw,

sądowych tytułów wykonawczych i zobowiązań wobec jednostek samorządu

terytorialnego.
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Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli wykonania budżetu państwa

w 2000 r.

W analizie wykonania budżetu państwa w 2000 r. Najwyższa Izba Kontroli

przedstawiła 21 wniosków. Wyniki kontroli wykonania budżetu w 2001 r. wskazują,

że większość z nich pozostaje nadal aktualna. Nie wykonano bowiem 13 wniosków,

4 zostały wykonane częściowo. Zrealizowano w pełni tylko 3 wnioski. Natomiast

jednoznaczna ocena realizacji wniosku dotyczącego dostosowania limitu zatrudnienia

w państwowych jednostkach budżetowych do stanu rzeczywistego, z jednoczesnym

pozostawieniem środków na wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości jest

niemożliwa z uwagi na fakt, iż w ustawie budżetowej na rok 2001 ustalono limity

zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych dla osób objętych

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zaś dla osób nie objętych takimi systemami

wynagrodzeń ustalono jedynie limit wynagrodzeń. W 2001 r. w niektórych częściach

budżetu państwa wystąpiły rozbieżności pomiędzy planowanym limitem zatrudnienia

dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, a rzeczywistym

zatrudnieniem, przy pełnym wykorzystaniu limitu środków na wynagrodzenia. Należy

jednak stwierdzić, że wprowadzenie dwóch systemów wynagradzania pracowników

sfery budżetowej umożliwia elastyczne kształtowanie struktury płac w sferze

budżetowej.

Dwa z niezrealizowanych wniosków dotyczyły postulowanych zmian

systemowych, z czym wiązała się konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej

przez odpowiednie organy państwa, w celu nowelizacji m.in. ustawy o finansach

publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2001 r.

ustawa o finansach publicznych była nowelizowana 6 razy. W ocenie Najwyższej Izby

Kontroli, dokonane zmiany były cząstkowe i nie miały charakteru kompleksowej

nowelizacji ustawy, czego dotyczył jeden z wniosków.

Kolejny niezrealizowany wniosek legislacyjny dotyczył propozycji zamieszczania

w ustawach budżetowych planów finansowych agencji rządowych.
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Pozostałe niezrealizowane wnioski dotyczyły:

- poprawienia realności planowania podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
na których opierana jest konstrukcja budżetu. Założenia makroekonomiczne
ustawy budżetowej na 2001 r. okazały się całkowicie nierealne. Zdecydowana
większość prognoz w sferze realnej gospodarki (m.in. PKB, zatrudnienie) okazała
się zbyt optymistyczna, natomiast prognozy sfery nominalnej (inflacja, stopy
procentowe, kurs walut) były zbyt pesymistyczne. Również zaproponowana
w nowelizacji ustawy budżetowej na 2001 r. korekta dochodów nie została oparta
na wyliczeniach wynikających ze zmian makroekonomicznych czy systemowych;

- stosowania do prognozowania dochodów podatkowych realnej bazy tych

dochodów w roku przedplanowym w oparciu o rzeczywiste możliwości

ich pozyskania. Niewykonanie w 2001 r. planu dochodów podatkowych było

po raz kolejny spowodowane m.in. przyjęciem zawyżonej bazy podatkowej,

stanowiącej podstawę opracowania prognozy omawianych dochodów;

- poprawienia realności planowania dochodów państwowych jednostek budżetowych.

Zaplanowanie dochodów jednostek budżetowych jest szczególnie utrudnione,

z  uwagi na zróżnicowanie źródeł ich pozyskania oraz występowanie dochodów,

których nie można przewidzieć w okresie prac planistycznych. Biorąc powyższe

pod uwagę, należy stwierdzić, że występowały jednostki budżetowe i pozycje

klasyfikacji budżetowej, w których plany dochodów ustalone zostały wyjątkowo

nierealnie. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na niewłaściwe oszacowanie

dochodów m.in. w częściach: 29 � Obrona narodowa, 42 � Sprawy wewnętrzne,

67 � Polska Akademia Nauk i w przypadku niektórych budżetów wojewodów;

- zwiększenia skuteczności poboru należności podatkowych i niepodatkowych.

Według stanu na 31 grudnia 2001 r., kwota należności podatkowych do zapłaty nie

tylko nie uległa obniżeniu, lecz wzrosła w stosunku do roku 2000 o 25,8%.

Pogorszenie wystąpiło także w ściągalności należności. Wskaźnik ściągalności

egzekucyjnej, mierzony kwotą zaległości wyegzekwowanych do objętych tytułami

wykonawczymi, zmniejszył się z 48,9% w roku 2000 do 34,5% w roku 2001, zaś

kwota wyegzekwowanych zaległości nominalnie zmniejszyła się o 52,1 mln zł;
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- ujmowania w ewidencji finansowo-księgowej i w sprawozdaniach budżetowych

wszelkich zobowiązań, w tym wynikających z ustaw regulujących rozliczenia

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a budżetem państwa. Problemem

nadal aktualnym pozostaje sprawa ujmowania w ewidencji finansowo � księgowej,

a następnie w sprawozdawczości budżetowej zobowiązań wynikających z ustaw,

regulujących rozliczenia między budżetem państwa i jednostkami samorządu

terytorialnego, realizującymi zadania finansowane w formie dotacji. W opinii

Ministerstwa Finansów w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz ustawy

o rachunkowości brak jest rozwiązań dotyczących ewidencji nie uregulowanych

przez wojewodów płatności z tytułu dotacji. W sprawozdaniach budżetowych nie

zostały wykazane nie uregulowane, na dzień 31 grudnia 2001 r., przez wojewodów

płatności w łącznej kwocie 105.370 tys. zł;

- wyeliminowania nieprawidłowości w realizacji inwestycji wieloletnich. Wyniki

kontroli realizacji 20 inwestycji wieloletnich wykazały, że w stosunku do lat

poprzednich, nie nastąpiła poprawa w sposobie realizacji inwestycji wieloletnich.

Przekazanie inwestycji wieloletnich jednostkom samorządu terytorialnego nie

przyczyniło się do zdecydowanej poprawy ich realizacji. W wyniku kontroli

stwierdzono niewłaściwe przygotowanie, planowanie i wydatkowanie dotacji

budżetowych. Stwierdzono także przypadki niegospodarnego wykorzystywania

środków publicznych przez inwestorów;

- podziału przez dysponentów części budżetowych na podległe jednostki pełnych

kwot wydatków wynikających z ustawy budżetowej. Kontrole wykazały, że nadal

tworzone były nieformalne rezerwy wydatków, m.in. w części: 37 �

Sprawiedliwość poprzez nierozdzielenie pełnej kwoty limitów wydatków

na podległe jednostki � w wysokości 73.293,3 tys. zł (1,6% planowanych

wydatków ogółem) i w części 39 � Transport � w kwocie 1.846 tys. zł (0,06%

planowanych wydatków ogółem);
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- wypełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej dyspozycji wynikającej z art. 30

ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela23, przez określenie

w  porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia

standardów zatrudnienia nauczycieli. Rozporządzenie takie dotychczas nie zostało

wydane;

- wzmożenia nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych przez dysponentów

środków publicznych. Uznać należy, iż wniosek ten nie został zrealizowany, gdyż

liczba stwierdzonych przez NIK przypadków naruszenia dyscypliny finansów

publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, w stosunku do ustaleń

kontroli w roku poprzednim, zwiększyła się;

- wyeliminowania przypadków nieprawidłowości w zakresie planowania, podziału

oraz przekazywania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Problem ten jest nadal aktualny, gdyż w wyniku kontroli wykonania budżetu przez

jednostki samorządu terytorialnego w 2001 r. stwierdzono szereg nieprawidłowości

w zakresie planowania, polegających na niedoszacowaniu potrzeb jednostek

samorządu terytorialnego. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły także

podziału dotacji. Polegały one na nieustaleniu przez 2 wojewodów zasad

i kryteriów podziału środków na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne oraz

na nierozdysponowaniu (przy ustalaniu układu wykonawczego przez Wojewodę

Świętokrzyskiego) dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, które dotyczyły

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty.

Stwierdzono również nieprawidłowości, w zakresie przekazywania środków,

polegające na nierytmicznym przekazywaniu przez Ministerstwo Finansów

środków dotacji (np. Wojewoda Lubelski 14,6%, a Wojewoda Łódzki 15,8%

środków przeznaczonych na dotacje celowe otrzymali w grudniu).

                                                
23 DzU z 1997 r. nr 56, poz. 357, ze zm.
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W 2001 r. zrealizowano częściowo następujące wnioski dotyczące:

- przyspieszenia weryfikacji oraz wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez

Skarb Państwa zadłużenia byłych państwowych jednostek służby zdrowia oraz

zakończenie procesu wzajemnego znoszenia wierzytelności i zobowiązań,

powstałych w związku z dokonanymi potrąceniami, pomiędzy urzędami

skarbowymi i organami administracji rządowej stopnia wojewódzkiego.

Rok  2001  był ostatnim rokiem realizacji umowy z dnia 1 kwietnia 1999 r.,

zawartej pomiędzy Ministrem Finansów a Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie

w sprawie powierzenia Bankowi obsługi wierzytelności wobec Skarbu Państwa,

wynikających z nie uregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia. W wyniku

realizacji tej umowy w 2001 r., nastąpiło zmniejszenie zobowiązań budżetu

państwa o kwotę 683,0 mln zł. Tym niemniej, na koniec 2001 r., w dziale 851 �

Ochrona zdrowia pozostała kwota zobowiązań wynosząca � 263,9 mln zł, na którą

złożyły się zobowiązania:

a) w wysokości 71,1 mln zł, wynikające z nie zniesionych wierzytelności urzędów

skarbowych wobec byłych państwowych jednostek budżetowych z tytułu

dokonanych kompensat,

b) niezweryfikowane i niewykupione do końca 2001 r. zobowiązania w kwocie

192,8 mln zł;

- wyeliminowania niespójności w przepisach prawnych, regulujących zasady

funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia. Rozporządzenie

Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów umożliwiło finansowanie

szeregu zadań z zakresu ochrony zdrowia. Również nowelizacja, z dnia 20 lipca

2001 r., ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, stworzyła podstawy

prawne do finansowania leczenia osób uzależnionych od środków odurzających nie

objętych ubezpieczeniem i leczonych w niepublicznych zakładach opieki

zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia nie podzieliło jednak opinii NIK dotyczących

konieczności podjęcia działań legislacyjnych, w celu usunięcia istniejących
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niespójności w ustawach o zakładach opieki zdrowotnej oraz o jednostkach

badawczo � rozwojowych. Minister Zdrowia nie wydał także rozporządzenia

w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania ubezpieczonych na leczenie

lub badania diagnostyczne poza granicami kraju;

- planowania wydatków przeznaczonych na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa

w wysokości zapewniającej ich sfinansowanie w danym roku budżetowym.

Wprawdzie rezerwa celowa przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań

wymagalnych Skarbu Państwa, w tym: odszkodowań dla osób niesłusznie

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego,

wypłaty z tytułu orzeczeń wydanych przez Społeczną Komisję Rewindykacyjną

oraz ostateczne rozliczenie kosztów likwidacji wystawy EXPO 2000 została

zaplanowana w wysokości zabezpieczającej potrzeby roku 2001, to problem

m.in. zobowiązań Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (z tytułu refundacji

premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych oraz wykupu odsetek

od kredytów mieszkaniowych), a także zobowiązań wojewodów (z tytułu rozliczeń

budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania

finansowane w formie dotacji) został w znacznej mierze rozwiązany dopiero

w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2001 r. dokonanej w dniu 13 grudnia

2001 r.

Zrealizowano natomiast wnioski dotyczące:

- podjęcia działań zapobiegawczych, w przypadku powstania zagrożenia równowagi

budżetowej, w formach przewidzianych w art. 101 ustawy o finansach

publicznych. Z uwagi na zagrożenie równowagi budżetowej, Rada Ministrów

w dniu 23 października 2001 r. wydała rozporządzenie w sprawie blokowania

niektórych wydatków w budżecie państwa na 2001 r.;

- niezwłocznego zrealizowania upoważnienia wynikającego z art. 79 ustawy

o finansach publicznych, dotyczącego określenia szczegółowych zasad

finansowania inwestycji z budżetu państwa, w tym wysokości kwot dotacji
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w kolejnych latach realizacji inwestycji oraz zasad i trybu zwiększania wartości

kosztorysowej inwestycji, wynikającego ze zmiany cen dóbr inwestycyjnych oraz

towarów i usług budowlano � montażowych. W dniu 2 października 2001 r. Rada

Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania

inwestycji z budżetu państwa24;

- planowania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części

oświatowej - w wysokości zapewniającej sfinansowanie wynagrodzeń, zgodnie

z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W 2001 r. jednostkom

samorządu terytorialnego przekazano zaległe środki na sfinansowanie skutków

zmian zasad wynagradzania nauczycieli, wynikających z ustawy � Karta

Nauczyciela. Na koniec 2001 r. nie występowały zobowiązania z tego tytułu.

1. Dochody budżetu państwa

W 2001 r. z tytułu należności podatkowych i innych należności budżetowych

wpłynęły do budżetu państwa środki w łącznej wysokości 152.222.165,6 tys. zł.

Powyższe wpływy zostały pomniejszone łącznie o kwotę 11.695.270,2 tys. zł,

tj. o 7,7%, na skutek:

- przekazania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w podatkach w kwocie

10.255.637,6 tys. zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych � 9.480.692,6 tys. zł,

- w podatku dochodowym od osób prawnych �    774.945,0 tys. zł,

- przekazania na rachunek środków specjalnych Ministerstwa Finansów kwoty �

1.439.632,6 tys. zł.

Przekazane udziały w podatkach były, w porównaniu z rokiem 2000, w ujęciu

nominalnym wyższe o 273.861,6 tys. zł, tj. o 2,7%. W ocenie NIK, Ministerstwo

Finansów w 2001 r. prawidłowo rozliczało udziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych z jednostkami samorządu terytorialnego.

                                                
24 DzU nr 133, poz. 1480.
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W efekcie dokonanych zmniejszeń, na centralnym rachunku bieżącym budżetu

państwa, wg stanu na 31 grudnia 2001 r., zgromadzono dochody budżetu państwa

w wysokości 140.526.895,4 tys. zł, które były wyższe o 3,6% niż w roku poprzednim,

zaś realnie niższe o ok. 2%. Relacja dochodów budżetu państwa do produktu

krajowego brutto zmniejszyła się z 19,8% w 2000 r. do 19,5% w 2001 r.

Dochody podatkowe wyniosły w 2001 r. 119.101.327,5 tys. zł i były

nominalnie niższe o 0,5%, a realnie o 5,6% od wykonania 2000 r. Nominalny spadek

dochodów podatkowych o 542,6 mln zł wystąpił pomimo przyjęcia przez

Ministerstwo Finansów założenia, że skutki zmian systemowych w zakresie podatków

będą dodatnie i wyniosą ok. 2.408 mln zł. Zdaniem NIK, nominalny spadek dochodów

podatkowych był przede wszystkim skutkiem przyrostu o 2.593.497,6 tys. zł,

 tj. o 25,8% nieuregulowanych należności podatkowych. Relacja nieuregulowanych

należności do wpływów podatkowych wzrosła z 7,7% do 9,7%.

Relację nieuregulowanych należności podatkowych do wpływów z poszczególnych

podatków w latach 2000 � 2001 obrazuje poniższa tabela:

Kwota nieuregulowanych
należności podatkowych na

koniec (w tys. zł)

Relacja nieuregulowanych
należności do wpływów

podatkowych (w %)Lp Wyszczególnienie

2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r.
1 2 3 4 5 6
1 Podatek od towarów

i usług 6.083.743,1 8.167.817,0 11,6 15,2

2 Podatek akcyzowy 495.941,0 786.134,4 1,8 2,7
3 Podatek dochodowy od

osób prawnych 832.263,2 904.329,1 4,6 6,4

4 Podatek dochodowy od
osób fizycznych 2.168.833,5 2.405.233,9 6,7 7,3

5 Podatek od gier 35.070,7 34.462,5 5,8 5,1

6 Podatki zniesione 443.076,4 354.450,6 2.405,3 2.091,2
7 Ogółem dochody

podatkowe 10.058.927,9 12.652.425,5 7,7 9,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Spadek dochodów podatkowych w niewielkim stopniu został zrekompensowany

wzrostem dochodów niepodatkowych, które w ujęciu nominalnym zwiększyły się

w stosunku do 2000 r. o 4.366.511,9 tys. zł, tj. o 27,5% (realnie o 20,8%) i wyniosły

w 2001 r. 20.252.670,9 tys. zł. Znaczny wzrost dochodów niepodatkowych był

wynikiem ponad dwukrotnie wyższej wpłaty z zysku NBP oraz pojawienia się

dodatkowych dochodów z tytułu opłat za koncesję UMTS25. Struktura wykonanych

dochodów niepodatkowych w 2001 r. przedstawiała się następująco:

- dochody jednostek budżetowych (łącznie z UMTS) � 9.154,4 mln zł, tj. 6,5%

dochodów budżetowych,

- wpłaty z zysku NBP � 4.868,8 mln zł, tj. 3,5%,

- cło � 4.060,5 mln zł, tj. 2,9%,

- pozostałe dochody niepodatkowe � 1.097,6 mln zł, tj. 0,8%,

- dywidendy � 888,8 mln zł, tj. 0,6%,

- wpłaty gmin � 182,6 mln zł, tj. 0,1%.

Zrealizowane w 2001 r. dochody zagraniczne wyniosły 1.172.897,0 tys. zł

i były wyższe od wykonania 2000 r. w ujęciu nominalnym o 776,4%, a realnie

o 730,7%.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2001 r., uchwaloną w marcu 2001 r., ogólna

kwota dochodów budżetu państwa prognozowana była w kwocie 161.065,3 mln zł,

co oznacza, że do jej wykonania zabrakło 20.538,4 mln zł, a realizacja dochodów

stanowiła jedynie 87,2% kwoty przewidzianej w ustawie przed zmianami. W ramach

podstawowych kategorii dochodowych, stopień realizacji, w stosunku do prognozy

zamieszczonej w ustawie przed zmianami, był następujący:

- dochody podatkowe � 86,5%,

- dochody niepodatkowe � 92,6%,

- dochody zagraniczne � 78,2%.

                                                
25 Opłata koncesyjna UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).



51

Największy wpływ na niezrealizowanie planu dochodów przewidzianych

w ustawie budżetowej miała niepełna realizacja dochodów podatkowych. Wykonanie

dochodów z tytułu poszczególnych podatków w 2001 r. w stosunku do planu

w ustawie budżetowej przed zmianami, przedstawia się następująco:

- podatek od towarów i usług (VAT) � 87,8%,

- podatek akcyzowy � 87,0%,

- podatek od gier � 62,0%,

- podatek dochodowy od osób prawnych � 75,2%,

- podatek dochodowy od osób fizycznych � 91,5%.

Niski stopień realizacji dochodów podatkowych w stosunku do prognozy

przyjętej w ustawie budżetowej przed zmianami był uwarunkowany wieloma

czynnikami, do których należy zaliczyć w szczególności:

1. Oparcie prognozy dochodów podatkowych budżetu państwa, przyjętej w ustawie

budżetowej, na nierealnych założeniach makroekonomicznych. Założono bowiem

zbyt wysokie tempo wzrostu gospodarczego i wynikające z tego zbyt

optymistyczne prognozy w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i zyskowności

w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto założenia dotyczące obniżenia tempa inflacji

okazały się odmienne od faktycznego przebiegu procesów inflacyjnych w 2001 r.,

co również obniżyło wykonanie dochodów podatkowych. Zdaniem NIK,

działaniem powyższych czynników można wyjaśnić jedynie niewykonanie

ok. 50% dochodów podatkowych, przewidzianych w ustawie budżetowej.

Różnica  między założoną w ustawie budżetowej wielkością wskaźników

makroekonomicznych, a ich faktycznym poziomem w 2001 r., w największym

stopniu wpłynęła na przeszacowanie dochodów z VAT (ok. 70%). Dla pozostałych

tytułów podatkowych analogiczne wskaźniki wynosiły: PIT i akcyza � ok. 40%,

CIT � 30%, podatek od gier � ok. 10%.
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2. Przyjęcie do prognozy dochodów podatkowych na 2001 r. zawyżonej wielkości

przewidywanego ich wykonania w 2000 r. Czynnik ten miał jednak mniejsze

znaczenie od poprzedniego, ponieważ różnica między przewidywanym

wykonaniem dochodów podatkowych w 2000 r., przedstawionym na etapie

uchwalania ustawy budżetowej na 2001 r., a ich faktyczną realizacją wyniosła

175 mln zł.

3. Przeszacowanie wartości zmian systemowych i niewykonanie zakładanych

wskaźników ściągalności. Zakładane w ustawie budżetowej efekty finansowe

zmian w podatkach okazały się zawyżone, podobnie jak przyjęcie nierealnych

wskaźników ściągalności należności podatkowych.

Reasumując, około połowy przeszacowania planu dochodów w ustawie

budżetowej należy, zdaniem NIK, potraktować jako błąd planistyczny. Ocenę taką

dodatkowo uzasadnia fakt, że ustawa budżetowa została uchwalona w marcu 2001 r.

Odmienny przebieg wykonania dochodów odnotowano już po pierwszych trzech

miesiącach 2001 r., gdyż ich realizacja kształtowała się w tym okresie na poziomie

19,6% kwoty ustalonej w ustawie, podczas gdy w latach 1998-2000 relacja

zrealizowanych dochodów w I kwartale do sumy dochodów uzyskanych w całym roku

budżetowym była stabilna i wahała się w niewielkim przedziale od 22,0 do 22,8%.

Realizację dochodów budżetu państwa w kolejnych kwartałach 2001 r.

w odniesieniu do wielkości zapisanych w ustawie budżetowej przedstawia poniższa

tabela:
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2001 r.
Wykonanie

I
kwartał

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

Wskaźniki wykonania
po kolejnych kwartałach
w stosunku do ustawy

na 2001 r.

Wyszczególnienie

mln zł %
 Dochody ogółem 31.623,2 67.729,6 102.775,5 140.526,9 19,6 42,1 63,8 87,2

 1. Dochody podatkowe 26.696,7 53.790,5 84.740,0 119.101,3 19,4 39,1 61,5 86,5

     1.1. Podatki pośrednie 19.009,3 38.995,8 60.093,5 82.422,9 20,1 41,3 63,6 87,2

            - podatek od towarów
              i usług 12.589,3 25.304,8 38.578,7 52.893,1 20,9 42,0 64,0 87,8

            - podatek akcyzowy 6.239,6 13.373,6 21.043,9 28.860,5 18,8 40,3 63,5 87,0

            - podatek od gier 180,4 317,4 470,9 669,4 16,7 29,4 43,6 62,0

     1.2. Podatek dochodowy od
            osób prawnych 3.050,9 5.401,1 8.991,7 13.219,7 17,3 30,7 51,1 75,2

     1.3. Podatek dochodowy od
            osób fizycznych 4.634,2 9.386,7 15.642,1 23.444,2 18,1 36,6 61,1 91,5

     1.4. Podatki zniesione 2,3 6,9 12,7 14,5 - - - -

 2. Dochody niepodatkowe 3.885,7 12.858,3 16.942,4 20.252,7 17,8 58,8 77,5 92,6

     2.1. Dywidendy 90,9 493,7 767,7 888,8 14,0 76,0 118,1 136,7

     2.2. Wpłaty z zysku NBP 0,0 4.868,8 4.868,8 4.868,8 0,0 99,9 99,9 99,9

     2.3. Dochody jednostek
            budżetowych 2.352,0 4.769,5 7.286,6 9.154,4 23,6 47,9 73,2 91,9

     2.4. Pozostałe niepodatkowe 439,1 649,6 925,6 1.097,6 31,7 46,9 66,8 79,2

     2.5. Wpłaty gmin 46,7 91,5 136,8 182,6 25,9 50,8 76,0 101,4

     2.6. Cło 957,0 1.985,2 2.956,9 4.060,5 19,9 41,2 61,4 84,3

 3. Dochody zagraniczne 1.040,8 1.080,8 1.093,1 1.172,9 69,4 72,1 72,9 78,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W lipcu 2001 r. dokonano nowelizacji ustawy budżetowej, polegającej przede

wszystkim na obniżeniu o 8.600,0 mln zł, tj. o 5,3% kwoty przewidywanych

dochodów budżetu państwa (152.465,3 mln zł). Obniżenie prognozy dochodów

podatkowych o kwotę 8.594,8 mln zł dotyczyło przede wszystkim dochodów
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z podatku od towarów i usług (o 8,9%), z podatku dochodowego od osób prawnych

(o 6,4%) i z akcyzy (o 6,3%). W ramach dochodów niepodatkowych dokonano jedynie

niewielkiej korekty planu, zmniejszając o 5,2 mln zł, tj. 0,1% przewidywaną wpłatę

z zysku NBP.

Pomimo korekty dokonanej w lipcu 2001 r., nowy plan dochodów również nie

został zrealizowany. Różnica między planem po nowelizacji, a rzeczywistym

wykonaniem wyniosła 11.938,4 mln zł, co stanowiło 7,8% planowanej kwoty

dochodów. Niższa niż prognozowano w ustawie budżetowej po zmianach na 2001 r.,

była realizacja m.in. następujących dochodów:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) o 4.259.016,7 tys. zł,

- z podatku dochodowego od osób prawnych (§002) o 3.249.703,3 tys. zł,

- z podatku od towarów i usług od importu  towarów (§007 o 1.838.495,6 tys. zł,

- z wpływów z opłat za koncesje i licencje (§059) o 1.453.072,5 tys. zł,

- z podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych

produkcji krajowej (§011) o 1.403.270,8 tys. zł,

- z wpływów z różnych dochodów (§097) o 1.325.413,0 tys. zł,

- z podatku akcyzowego od wyrobów

akcyzowych importowanych (§012) o 798.537,1 tys. zł,

- z ceł (§006) o 753.501,4 tys. zł.

Wyższe niż zakładano w ustawie budżetowej dochody osiągnięto m.in.

z następujących źródeł:

- ze zryczałtowanego podatku dochodowego

od osób fizycznych (§003) o 2.084.535,5 tys. zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat (§091) o 1.311.012,3 tys. zł,

- z dywidend i kwot uzyskanych ze zbycia praw

majątkowych (§074) o    495.470,7 tys. zł,

- z pozostałych odsetek (§092) o    149.919,6 tys. zł.
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W budżetach wojewodów niższe od przyjętych w ustawie budżetowej

po zmianach na 2001 r. dochody zrealizowano z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności (§057) � 256.494,6 tys. zł,

tj. 88,6% planu,

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych (§058) � 465,3 tys. zł, tj. 9,7% planu,

- wpływów z różnych opłat (§069) � 158.252,2 tys. zł, tj. 91,8% planu.

Tak duża różnica pomiędzy wykonaniem a planem po zmianach, w ocenie NIK,

wystąpiła pomimo dysponowania w okresie opracowywania prognozy dochodów

wynikami wykonania budżetu za 6 miesięcy 2001 r. W prognozowaniu dochodów

budżetu państwa nie uwzględniono wielkości wskaźników zaawansowania dochodów

w okresie I półrocza obserwowanych w latach poprzednich. W latach 1998-2000

zaawansowanie wykonania rocznych dochodów wahało się w przedziale od 45

do 47%, zaś w pierwszym półroczu 2001 r. wyniosło 42,1% kwoty przewidzianej

w ustawie, tj. 67.729,6 mln zł. Oparcie się na tych wielkościach umożliwiało

zaplanowanie dochodów na 2001 r. w granicach 144,1 - 150,5 mld zł, a uwzględniając

wyłącznie dochody podatkowe, dla których wskaźniki zaawansowania po I półroczu

wahały się w latach 1998-2000 na poziomie 44,4 - 46,0%, można było prognozować

dochody w wysokości 117,0 - 121,1 mld zł. Natomiast w znowelizowanej ustawie

budżetowej na 2001 r. przyjęto kwotę129,1 mld zł.

Tym samym prognoza dochodów budżetu państwa w znowelizowanej ustawie

budżetowej została opracowana w oparciu o założenie, że w II półroczu nastąpi

zdecydowane przyśpieszenie realizacji dochodów � co pozostawało w sprzeczności

z danymi o pogarszających się perspektywach gospodarki polskiej w II półroczu

2001 r. Zaznaczyć również należy, że w tym samym czasie przygotowywane były

�Założenia do budżetu państwa na 2002 rok�, w których została umieszczona

prognoza przewidywanego wykonania dochodów budżetu państwa w 2001 r.

w wysokości 143.825,3 mln zł, czyli o 8.640,0 mln zł, tj. o 6% niższej niż ustalono

w  znowelizowanej ustawie budżetowej.
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Syntetyczne zestawienie prognoz i wykonania dochodów budżetu państwa

w 2001 r. przedstawia poniższa tabela:

(w mln zł)

%

Wyszczególnienie

Wykonanie
2000 r.

Prognoza
w ustawie
budżetowej
na 2001 r.
(marzec)

Prognoza
w nowelizacji

ustawy
budżetowej
na 2001 r.

(lipiec)

Wykonanie
2001 r.

5:2 5:3 5:4

1 2 3 4 5 6 7 8
 Dochody ogółem 135.663,9 161.065,3 152.465,3 140.526,9 103,6 87,2 92,2
 1. Dochody podatkowe 119.643,9 137.701,5 129.106,7 119.101,3 99,5 86,5 92,3
     1.1. Podatki pośrednie 79.670,5 94.494,0 87.018,6 82.422,9 103,5 87,2 94,7
           - podatek od towarów i usług 51.749,8 60.251,4 54.875,8 52.893,1 102,2 87,8 96,4
           - podatek akcyzowy 27.312,0 33.162,1 31.062,3 28.860,5 105,7 87,0 92,9
           - podatek od gier 608,7 1.080,5 1.080,5 669,4 110,0 62,0 62,0
     1.2. Podatek dochodowy od osób
           prawnych 16.867,7 17.588,8 16.469,4 13.219,7 78,4 75,2 80,3
     1.3. Podatek dochodowy od osób
           fizycznych 23.088,6 25.618,7 25.618,7 23.444,2 101,5 91,5 91,5
     1.4. Podatki zniesione 17,1 0,0 0,0 14,5 84,8 - -

 2. Dochody niepodatkowe 15.886,2 21.864,1 21.858,9 20.252,7 127,5 92,6 92,7
     2.1. Dywidendy 929,7 650,0 650,0 888,8 95,6 136,7 136,7
     2.2. Wpłaty z zysku NBP 2.205,6 4.874,0 4.868,8 4.868,8 220,7 99,9 100,0
     2.3. Dochody jednostek budżetowych 6.523,3 9.961,1 9.961,1 9.154,4 140,3 91,9 91,9
     2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 1.018,4 1.385,0 1.385,0 1.097,6 107,8 79,2 79,2
     2.5. Wpłaty gmin 128,9 180,0 180,0 182,6 141,7 101,4 101,4
     2.6. Cło 5.080,3 4.814,0 4.814,0 4.060,5 79,9 84,3 84,3

 3. Dochody zagraniczne 133,8 1.499,7 1.499,7 1.172,9 876,6 78,2 78,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Realizacja dochodów budżetu państwa w 2001 r., w relacji do prognoz, daje
podstawę dla następujących ocen ogólnych:
1. Plan dochodów został oparty na zbyt optymistycznych założeniach, a skala

przeszacowania prognozy dochodów budżetu państwa � zarówno na etapie ustawy
jak też nowelizacji przeprowadzonej w lipcu 2001 r. � wskazuje na nierzetelną
metodologię ustalania spodziewanych dochodów.

2. Zakres lipcowej nowelizacji budżetu państwa był, w ocenie NIK, niewystarczający
i przyczynił się do wzrostu nieefektywności zarządzania środkami publicznymi
poprzez konieczność dokonywania w późniejszym okresie wymuszonych
oszczędności, które oznaczały faktycznie rezygnację z realizacji niektórych zadań
lub wykonanie ich kosztem przyrostu zobowiązań.
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Nieuregulowane należności podatkowe i niepodatkowe

Pozostałe do zapłaty należności podatkowe i niepodatkowe wyniosły na dzień

31 grudnia 2001 r. 17.286.803,5 tys. zł i były o 13,0% wyższe niż w 2000 roku

(15.303.684 tys. zł).

Kwota należności wymagalnych, które stały się zaległościami, według stanu na

31 grudnia 2001 r., wyniosła 15.368.188,6 tys. zł. Strukturę zaległości podatkowych

i niepodatkowych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli26:

(w tys. zł)
Stan zaległości na 31 grudnia 2001 r.

Wyszczególnienie z tytułu podatków
i innych należności

budżetowych

p.j.b. wobec organów
podatkowych
(potrącenia)

Struktura
zaległości

kol. 2

Relacja
zaległości

do
dochodów

1 2 3 4 5
Zaległości ogółem
z tego:

15.368.188,6 158.835,9 100,0 10,9

1. dochody podatkowe, w tym: 10.748.101,2 152.425,8 69,9 9,0
podatki pośrednie 7.564.585,3 45.493,4 49,2 9,2
podatek dochodowy od osób
prawnych 694.573,3 96.259,0 4,5 5,3

podatek dochodowy od osób
fizycznych 2.163.643,4 7.537,6 14,1 9,2

podatki zniesione 325.299,2 3.135,8 2,1 2.247,6
2. pozostałe dochody, w tym: 4.620.087,4 6.410,1 30,1 21,6

dywidendy 67.590,3 6.370,6 0,4 7,6
cła 297.334,7 1,9 7,3
grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od ludności 553.118,0 3,6 114,0

wpływy z różnych opłat 122.990,3 0,8 6,7
wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności
nieruchomości

130.535,9 0,8 910,7

odsetki 406.545,6 2,6 63,9
dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego

455.182,6 3,0 76,7

inne wpływy z tytułu
poręczeń i gwarancji 1.216.751,1 7,9 1028,6

odsetki od udzielonych
pożyczek i kredytów
zagranicznych oraz od
rachunków specjalnych

1.220.663,3 7,9 1062,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

                                                
26 Dane za 2001 r. nie są porównywalne z danymi za rok 2000 z uwagi na inny sposób prezentowania

zaległości wprowadzony do sprawozdawczości budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.



58

Na koniec 2001 r. relacja zaległości do dochodów zrealizowanych przez budżet

państwa wyniosła 10,9%. Największy udział w łącznej kwocie zaległości przypadał

na dysponentów następujących części budżetowych:

19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe - 71,2%  (11.051.646,9 tys. zł),

78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego -   8,4%    (1.307.966,5 tys. zł),

79 - Obsługa długu krajowego -   7,3%    (1.129.909,9 tys. zł),

85/02 � 32 - Budżety wojewodów -   6,1%       (949.417,0 tys. zł),

59- Główny Urząd Ceł -   4,5%       (699.299,4 tys. zł),

37 - Sprawiedliwość -   2,2%       (349.241,3 tys. zł).

Kwota nieuregulowanych należności podatkowych wobec budżetu państwa,

według stanu na 31 grudnia 2001 r., wyniosła 12.652.425,5 tys. zł i w porównaniu

do stanu na koniec 2000 r. (10.058.927,9 tys. zł) wzrosła o 25,8%. Po wyeliminowaniu

należności, w stosunku do których nie można było prowadzić windykacji27, kwota

wymagalnych należności podatkowych na koniec 2001 r. wyniosła 10.748.101,2 tys. zł.

Największe kwoty nieuregulowanych należności wystąpiły w:

- podatku od towarów i usług - 8.167.817 tys. zł (w tym należności wymagalne �
6.952.678,9 tys. zł), co stanowiło wzrost w stosunku do 2000 r. o 34,3%,

- podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.405.234 tys. zł (w tym należności
wymagalne � 2.163.643,4 tys. zł), tj. wzrost o 10,9% w porównaniu do 2000 r.,

- podatku dochodowym od osób prawnych - 904.329,1 tys. zł (w tym należności
wymagalne � 694.573,3 tys. zł), tj. o 8,7% więcej niż w 2000 r.,

- podatku akcyzowym - 786.132,4 tys. zł (w tym należności wymagalne �
577.730,8 tys. zł), tj. o 58,5% więcej niż w 2000 r.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wzrost zaległości podatkowych w 2001 r.,

był przede wszystkim skutkiem pogorszenia warunków gospodarczych oraz innych

przyczyn obiektywnych takich jak np. dodatkowe przypisy zaległości podatkowych

w wyniku kontroli skarbowych inspektorów kontroli skarbowej. W dalszym ciągu

                                                
27 Dotyczy to m.in. zaległości podmiotów objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi, upadłościowymi,

ugodowymi itp.
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jednak znaczna część zaległości podatkowych jest także skutkiem nieprawidłowego

działania urzędów skarbowych, które opieszale i nieskutecznie egzekwowały

podatkowe należności budżetu państwa. W 2001 r. nie tylko nie nastąpiła poprawa

w zakresie likwidacji zaległości, lecz nastąpił wzrost zarówno kwoty zaległości,

jak i liczby podmiotów zalegających z płatnością zobowiązań podatkowych. Ogółem

zaległości wymagalne dla sektorów objętych restrukturyzacją, według stanu na dzień

31 grudnia 2001 r., wyniosły 2.452.292 tys. zł, w tym 1.552.257 tys. zł to kwota

główna zobowiązań, a 900.035 tys. zł odsetki.

W 2001 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy skarbowe,

objęto zaległości podatkowe, stanowiące dochody budżetu państwa, w kwocie

6.428.771,6 tys. zł (w 2000 r. � 4.641.905,7 tys. zł), z czego wyegzekwowano

2.217.809,6 tys. zł (w 2000 r. � 2.269.918,3 tys. zł). Wskaźnik ściągalności

egzekucyjnej dla zaległości podatkowych, stanowiących dochody budżetu państwa,

mierzony kwotą zaległości wyegzekwowanych do objętych tytułami wykonawczymi

zmniejszył się z 48,9% w roku 2000 do 34,5% w roku 2001.

Wskazując na powyższe nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli dostrzega

jednak także działania organizacyjne, podejmowane lub inicjowane przez

Ministerstwo Finansów w celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

Od połowy 2000 r. wdrożone zostały nowe kryteria oceny aparatu skarbowego,

uwzględniające stan zaległości, prowadzenie stałego monitoringu zaległości

wymagalnych, objęcie od 2001 r. sprawozdawczością danych dotyczących zaległości

sektorów objętych restrukturyzacją, zagrożonych i przewidzianych do ewentualnej

restrukturyzacji, tj. między innymi górnictwa węgla kamiennego oraz Polskich Kolei

Państwowych.

W I kwartale 2002 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 29 urzędach

skarbowych kontrolę w zakresie prawidłowości zabezpieczania i egzekucji zaległości

podatkowych w latach 2000 � 2001. Wyniki tej kontroli wykazały, że w relacji

do ustaleń Najwyższej Izby Kontroli z roku poprzedniego, nie nastąpiła wyraźna

poprawa skuteczności windykacji należności podatkowych w skontrolowanych
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urzędach skarbowych. Stwierdzone nieprawidłowości w egzekwowaniu zaległości

podatkowych były podobne jak w latach poprzednich. Łączna kwota

nieuregulowanych należności podatkowych w tych urzędach wzrosła na koniec 2001 r.

w porównaniu do 2000 r. z 621,9 mln zł do 815,6 mln zł, tj. o 31,2%.

Relacja nieuregulowanych należności podatkowych do zrealizowanych przez te

urzędy dochodów podatkowych wzrosła z 6,6% do 11,4%. Wyniki kontroli wskazały

również na pogorszenie się efektywności postępowania egzekucyjnego. Skuteczność

egzekucji, mierzona stosunkiem kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych

do kwoty objętej tytułami wykonawczymi, w skontrolowanych 29 urzędach

skarbowych obniżyła się z 37,5% w 2000 r. do 32,7% w 2001 r. W badanym okresie

kwota wyegzekwowanych zaległości wzrosła ze 157,0 mln zł do 171,3 mln zł,

tj. o 9,1%, podczas gdy jednocześnie o ponad 31% wzrosła ogólna kwota zaległości

podatkowych.

Stwierdzono, że według stanu na 31 grudnia 2001 r., w skontrolowanych

urzędach skarbowych, bezzasadnie nie podjęto czynności egzekucyjnych w stosunku

do należności wymagalnych stanowiących ok. 22% ogółu zaległości odnotowanych

w tych urzędach.

W ocenie NIK, w 2001 r. w 8, spośród 29 urzędów skarbowych nastąpiła

poprawa w zakresie terminowości wystawiania tytułów wykonawczych. W urzędach

tych tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe wystawione były w zasadzie

w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty płatności lub wysłania

upomnienia, w przypadku gdy taki obowiązek wynikał z przepisów prawa.

W pozostałych urzędach, spośród 1.114 zbadanych tytułów wykonawczych,

504 tytuły (45,2%) wystawiono po upływie 30 dni od daty płatności podatku lub

doręczenia upomnień, w tym odnotowano również przypadki opóźnień wynoszących

ponad rok.

Jedną z podstawowych przyczyn opóźnionej windykacji należności były

nieterminowe księgowania należności podatkowych na kartach kontowych

podatników.
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W 12 urzędach skarbowych, pomimo wystawienia tytułów wykonawczych,
wystąpiły przypadki nieuzasadnionej opieszałości w podejmowaniu pierwszych
czynności egzekucyjnych.

Ponadto w 9 urzędach stwierdzono nieuzasadnione przerwy w podejmowaniu
kolejnych czynności egzekucyjnych, wynoszące od kilku do kilkunastu miesięcy.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w skontrolowanych urzędach skarbowych,
w stosunku do ustaleń kontroli przeprowadzonej w 2000 r., nastąpiła natomiast istotna
poprawa w stosowaniu zabezpieczeń majątkowych, zarówno przed terminem
płatności, jak też po powstaniu zaległości. Świadczy o tym wzrost liczby stosowanych
zabezpieczeń.

Zabezpieczeń takich nie dokonywano w 9 urzędach skarbowych, pomimo
że występowały przesłanki wskazujące na potrzebę ich zastosowania, a ponadto
podatnicy posiadali stosowne składniki majątkowe. Stwierdzono to w 113 przypadkach
na łączną kwotę co najmniej 13,9 mln zł. Niedokonanie takich zabezpieczeń
utrudniało lub uniemożliwiało późniejsze egzekwowanie zaległości podatkowych.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż pogorszyła się skuteczność
egzekucji administracyjnej, prowadzonej przez urzędy skarbowe w stosunku
do wszystkich należności egzekwowanych na podstawie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. W 2001 r. wskaźnik ściągalności wyniósł 27,3%
i w stosunku do roku 2000 (35,5%) był niższy o 8,2 punktu procentowego. Liczba
niezałatwionych tytułów wykonawczych (bez majątkowej represji karnej) wzrosła
o 65,1%. Pozostałe na koniec 2001 roku niezałatwione tytuły wykonawcze stanowiły
53,6% liczby tytułów przypadających do załatwienia, podczas gdy na koniec
2000 roku ich udział wyniósł 45%.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w 16 urzędach skarbowych
w zakresie egzekucji na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należności z tytułu
składek28 wskazują, że wskaźnik efektywności egzekucyjnej należności ZUS,
prowadzonej przez urzędy skarbowe, od lat utrzymuje się na niskim poziomie.
W 1999 r. wyniósł 19,6%, w 2000 r. 14,1%, a na koniec I półrocza 2001 r. � 10,0%29.

                                                
28 Wyniki kontroli wykonania w 2001 r. planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa �

maj 2002 r.
29 Wg danych ZUS wskaźnik ten był niższy i wynosił odpowiednio 14,0%, 8,3%, a na koniec września 2001 r.

� 8,8%. Różnica pomiędzy wskaźnikami efektywności egzekucyjnej wykazywanymi przez Ministerstwo
Finansów i ZUS wynika z zastosowania innych metod wyliczeń.
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W 1999 r. urzędy skarbowe zwróciły, bez ściągnięcia należności,

185.483 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 139.534,4 tys. zł, w 2000 r. �

214.790 tytułów wykonawczych na kwotę 161.718,7 tys. zł, a w trzech kwartałach

2001 r. � 173.597 tytułów na łączną kwotę 229.630,9 tys. zł. Stanowiło

to odpowiednio 11,4%, 4,6% oraz 11,1% kwoty zadłużenia skierowanej przez ZUS

w latach 1999 � 2001 (trzy kwartały) do egzekucji przez urzędy skarbowe.

W trakcie kontroli stwierdzono również liczne przypadki opóźnień

w wydawaniu postanowień o skierowaniu do egzekucji tytułów wykonawczych po ich

otrzymaniu z ZUS (w 62,5% zbadanych urzędów skarbowych). Wystąpiły także

przypadki opieszałego rozpoczynania czynności egzekucyjnych (w 37,5% zbadanych

urzędów) oraz nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu egzekucji (w 43,8%

zbadanych urzędów). Stwierdzono także przypadki przetrzymywania przez poborców

skarbowych bądź odprowadzania z opóźnieniem przez urzędy skarbowe,

wyegzekwowanych wierzytelności ZUS. Zwłoka w przekazywaniu pieniędzy przez

poborców wynosiła od 3 do 8 dni, zaś urzędy skarbowe przekazywały do ZUS środki

finansowe z opóźnieniem wynoszącym od 3 do 30 dni.

Ulgi uznaniowe

W 2001 r. izby i urzędy skarbowe, na podstawie podjętych decyzji dokonały

zaniechania ustalania i poboru podatku oraz umorzyły podatki na łączną kwotę

251.907 tys. zł.

Kwota dokonanych w 2001 r. zaniechań ustalania i poboru podatków

zmniejszyła się w stosunku do 2000 r. o 43,5%, ponieważ ustawą z dnia 8 grudnia

2000 r.30 znowelizowano ustawę � Ordynacja podatkowa, likwidując

m.in.  uprawnienie organów podatkowych do indywidualnego zaniechania poboru

podatków w trybie decyzji administracyjnych. W świetle dokonanych zmian nie

podlegały rozpatrzeniu podania w tej sprawie, wniesione po 1 stycznia 2001 r.

Wydane w 2001 r. indywidualne decyzje w sprawie zaniechania poboru podatków

dotyczyły wyłącznie wniosków złożonych w 2000 roku.

                                                
30 DzU nr 122, poz. 1315.
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Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy � Ordynacja podatkowa

oraz zmianie niektórych innych ustaw31 wprowadzono możliwość dokonywania

umorzeń zaległości podatkowych z urzędu. Wcześniej urzędy skarbowe nie miały

uprawnień do umarzania z urzędu zaległości podatkowych, np. podmiotom już

nieistniejącym, dla których zakończono postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

W 2001 r. kwota umorzonych z urzędu zaległości podatkowych wyniosła 124.854 tys. zł.

W 2001 r. kwota udzielonych ulg (bez kwot zaległości podatkowych
umorzonych z urzędu) wyniosła 127.053 tys. zł i w porównaniu do 2000 r.
(177.924 tys. zł) zmniejszyła się o 28,6%.

Zakres i skalę ulg podatkowych, udzielonych przez izby i urzędy skarbowe
w latach 2000-2001 na podstawie decyzji administracyjnej, prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:

2000 r.

Zaniechanie ustalania i poboru
podatku

Umorzenia
Wyszczególnienie

Liczba
decyzji

Kwota
w tys. zł

Liczba
decyzji

Kwota
w tys. zł

Ogółem , z tego: 3.608 101.674 5.306 76.250
1. podatek dochodowy
    od osób fizycznych

1.634 4.478

2. podatek dochodowy
    od osób prawnych

62.543 9.619

3. podatki pośrednie
    w tym:
     - VAT
     - akcyza

37.497

37.238
256

30.206

25.940
4.266

4. podatki zniesione - 31.947

2001 r.

Ogółem, z tego: 179 57.431 18.391 194.476
1. podatek dochodowy
    od osób fizycznych

1.709 13.071

2. podatek dochodowy
    od osób prawnych

55.607 28.218

3. podatki pośrednie
    w tym:
    - VAT
    - akcyza

600

480
120

121.482

91.525
29.956

4. podatki zniesione - 31.705

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

                                                
31 DzU nr 39, poz. 459.
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Ministerstwo Finansów opracowało, na dzień 31 grudnia 2001 r., zbiorcze
sprawozdanie dotyczące ulg w spłacie wierzytelności państwowych jednostek
budżetowych, udzielonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy � Ordynacja podatkowa32.

Zakres i skalę ulg prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

Kwota należności Kwota udzielonej ulgiRodzaj udzielonej
ulgi

Liczba
dłużników należność

główna
odsetki i należności

uboczne
należność

główna
odsetki i należności

uboczne
Umorzenia 280.735 167.795,8 2.758,3 165.710,6 2.759,1
Odroczenia bez
rozłożenia na raty 204 535.216,8 8.974,6 535.205,4 8.973,8

Odroczenia z
rozłożeniem na raty 154 179.229,4 1.223,4 179.222,4 1.224,1

Rozłożenie na raty 8.048 14.248,5 1.042,0 12.621,3 929,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

1.1.Dochody podatkowe

W ustawie budżetowej na rok 2001 po zmianach ustalono, że dochody
podatkowe wyniosą 129.106.671 tys. zł (w ustawie budżetowej z 1 marca 2001 r. -
137.701.500 tys. zł) i będą o 7,9% wyższe od wykonania w 2000 r. (w ustawie
budżetowej z 1 marca 2001 r. wyższe o 15,1%), a ich udział w ogólnej kwocie
dochodów budżetu państwa będzie stanowił 84,7% (ustawa budżetowa z dnia 1 marca
2001 r. - 85,5%) i będzie niższy o 4,6 punktu procentowego niż w roku 2000
(w 2000 r. prognozowany udział dochodów podatkowych wynosił 90,1%).

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2001 przyjęto
m.in. że dochody budżetu państwa z tytułu:

- podatku od towarów i usług będą nominalnie wyższe o 18,2% niż w 2000 r.,
a relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 7,3%
w 2000 r. do 7,7% w 2001 r.;

                                                
32 DzU nr 6, poz. 54.
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- podatku akcyzowego wzrosną o 16,6% w stosunku do wykonania 2000 r., a relacja

tych dochodów do PKB zwiększy się z 4,1% w 2000 r. do 4,2% w 2001 r.;

- podatku dochodowego od osób prawnych będą nominalnie wyższe o 4,8% niż

w 2000 r., a relacja tych dochodów do PKB zmniejszy się z 2,4% w 2000 r.

do 2,3% w 2001 r.;

- podatku dochodowego od osób fizycznych będą o 11,3% wyższe niż w 2000 r.,

a relacja tych dochodów do PKB miała wynosić podobnie jak w roku poprzednim

3,3%.

W 2001 r. wykonanie dochodów podatkowych wyniosło 119.101.327,5 tys. zł,

i stanowiło 92,3% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej po zmianach (i 86,5%

kwoty przyjętej w ustawie budżetowej), a ich udział w dochodach ogółem wynosił

84,8% (w 2000 r. 88,2%). Wykonanie dochodów podatkowych w 2001 r. było niższe

nominalnie o 0,5%, a realnie o 5,6% od wykonania w 2000 r.

Realizację dochodów budżetu państwa z tytułu poszczególnych podatków

prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Lp
.

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa

Wg ustawy
budżetowej
ze zmianami

Wykonanie

Wykonanie
w 2000 r.

w cenach 2001 r. 6 : 3 6 : 4 6 : 5 6 : 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Ogółem dochody
podatkowe 119.643.904,9 137.701.500 129.106.671 119.101.327,5 126.224.319,7 99,5 86,5 92,3 94,4

2 Podatki pośrednie 79.670.536,2 94.494.000 87.018.571 82.422.938,8 84.052.415,7 103,5 87,2 94,7 98,1

3 Podatek dochodowy
od osób prawnych 16.867.658,1 17.588.800 16.469.400 13.219.696,7 17.795.379,3 78,4 75,2 80,3 74,3

4 Podatek dochodowy
od osób fizycznych 23.088.632,5 25.618.700 25.618.700 23.444.218,8 24.358.507,3 101,5 91,5 91,5 96,2

5 Podatki zniesione 17.078,1 0 0 14.473,2 18.017,4 84,7 x x 80,3

*Kolumna 7 = kolumna 3 x 1,055 (wskaźnik cen towarów i usług wg GUS)

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Struktura wykonania dochodów podatkowych oraz relacja poszczególnych

podatków do produktu krajowego brutto odbiegały od przyjętych założeń, co obrazują

dane zawarte w poniższej tabeli:
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Udział % w dochodach podatkowych Udział % w dochodach budżetu państwa Relacja % do PKB
Wyszczególnienie

Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa

2001 r.

Wykonanie
2001 r.

Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa

2001 r.

Wykonanie
2001 r.

Wyko-
nanie

2000 r.

Wyko-
nanie

2001 r.

- podatki pośrednie 66,6 67,4 69,2 58,7 57,1 58,7 11,6 11,4

- podatek dochodowy
  od osób prawnych 14,1 12,8 11,1 12,4 10,8 9,4 2,5 1,8

- podatek dochodowy
  od osób fizycznych 19,3 19,8 19,7 17,0 16,8 16,7 3,4 3,2

- podatki zniesione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

•  PKB za 2000 r.  684.981,9 mln zł, PKB za 2001 r. 721.575,3 mln zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r., w porównaniu do roku 2000, udział podatków pośrednich

w dochodach budżetu państwa pozostał na tym samym poziomie, natomiast

zmniejszył się udział podatku dochodowego od osób prawnych i podatku

dochodowego od osób fizycznych, odpowiednio o 3,0 i o 0,3 punktu procentowego.

W dochodach podatkowych ogółem udział podatków pośrednich zwiększył się

o 2,6 punktu procentowego, a podatku dochodowego od osób fizycznych o 0,4 punktu

procentowego.

Na niewykonanie przewidywanych dochodów podatkowych wpłynęły niższe

niż zakładano dochody z podatków pośrednich o 4.595,7 mln zł (VAT i akcyza),

 podatku dochodowego od osób prawnych o 3.249,7 mln zł i podatku dochodowego

od osób fizycznych o 2.174,5 mln zł.

1.1.1. Podatki pośrednie

W ustawie budżetowej na rok 2001 po zmianach prognoza dochodów

z podatków pośrednich wynosiła 87.018.571 tys. zł i była wyższa o 9,2% niż

wykonanie w 2000 r. (w ustawie budżetowej z dnia 1 marca 2001 r. przyjęto

94.494.000 tys. zł, tj. o 18,6% więcej niż wyniosło wykonanie w 2000 r.). Wykonanie

dochodów z podatków pośrednich było niższe i wyniosło 82.422.938,8 tys. zł,

co stanowiło 94,7% planu po zmianach (w relacji do ustawy budżetowej � 87,2%).

W stosunku do wykonania 2000 r. dochody z podatków pośrednich w 2001 r.

nominalnie wzrosły o 3,5%, a realnie zmniejszyły się o 1,9%.
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Szczegółowe dane obrazujące wykonanie dochodów z tytułu podatków

pośrednich zawarte są w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

2001 r. Wskaźniki %

Lp. Wyszczególnienie
Wyko-
nanie

w 2000 r.
Ustawa

budżetowa
Wg ustawy
budżetowej
po zmianach

Wykonanie
Wykonanie

 2000 r.
w cenach
 2001 r.*

6:3 6:4 6:5 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podatki pośrednie ogółem
Z tego:

79.670.536,1 94.494.000 87.018.571 82.422.938,8 84.052.415,6 103,5 87,2 94,7 98,1

1. Podatek od towarów
i usług,  w tym:

51.749.815,3 60.251.400 54.875.771 52.893.073,7 54.596.055,1 102,2 87,8 96,4 96,9

- kraj 13.914.964,4 18.054.800 16.443.951 16.300.019,9 14.680.287,4 117,1 90,3 99,1 111,0
- import 37.826.485,2 42.186.100 38.422.257 36.583.761,4 39.906.941,9 96,7 86,7 95,2 91,7
- zryczałtowany podatek
VAT 8.365,7 10.500 9.563 9.292,4 8.825,8 111,1 88,5 97,2 105,3

2. Podatek akcyzowy w tym: 27.311.994,4 33.162.100 31.062.300 28.860.492,0 28.814.154,1 105,7 87,0 92,9 100,2
a) podatek akcyzowy

(wyroby krajowe )
w tym:

24.300.360,4 28.847.200 26.910.260 25.506.989,2 25.636.880,2 105,0 88,4 94,8 99,5

- wyroby spirytusowe,
wino i piwo 6.532.347,5 7.494.100 6.563.700,00 6.799.177,9 6.891.626,6 104,1 90,7 103,6 98,7

- wyroby tytoniowe 6.336.346,6 8.254.700 7.377.600,00 7.305.174,3 6.684.845,7 115,3 88,5 99,0 109,3
- paliwa silnikowe 10.931.124,3 15.447.700 15.342.300,00 13.643.108,0 11.532.336,1 124,8 88,3 88,9 118,3

b) podatek akcyzowy
    (wyroby importowane) 3.011.634,0 4.314.900 4.152.040 3.353.502,9 3.177.273,9 111,4 77,7 80,8 105,5

3. Podatek od gier 608.726,4 1.080.500 1.080.500 669.373,1 642.206,4 110,0 62,0 62,0 104,2

*Kolumna 7 = kolumna 3 x 1,055 (wskaźnik cen towarów i usług wg GUS).

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 2001 r. udział podatków pośrednich w dochodach budżetu państwa
w stosunku do roku 2000, pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 58,7%.

Realizacja planu dochodów z podatków pośrednich w 2001 r. była niższa
od prognozy we wszystkich paragrafach klasyfikacji dochodów z podatków
pośrednich. Najniższe wskaźniki realizacji dochodów założonych na rok 2001
odnotowano w następujących paragrafach:

- §005 - podatek od gier - 62,0%,
- §012 - podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych - 80,8%,
- §011 - podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej - 94,8%,
- §007 - podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)  - 95,2%.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty w podatkach pośrednich na koniec
grudnia 2001 r. wyniosły 8.988.411,9 tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2000 r.
o 35,9%. Należności, których termin płatności upłynął i stały się zaległościami,
wyniosły 7.564.585,3 tys. zł.
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Ulgi uznaniowe udzielone w podatkach pośrednich na podstawie decyzji

organów podatkowych, w 2001 r. dotyczyły:

- zaniechania ustalenia lub poboru podatku � 600 tys. zł, i były o 98,4% niższe niż

w 2000 r. (37.497 tys. zł),

- umorzenia zaległości - 121.482 tys. zł i były o 302,2% wyższe niż w 2000 r.

(30.206 tys. zł), co wynikało głównie z umorzeń dokonanych z urzędu, które

wyniosły 76.796 tys. zł. Kwota umorzeń w warunkach porównywalnych w 2001 r.

była w stosunku do 2000 r. wyższa o 47,9%.

Podatek od towarów i usług

W ustawie budżetowej na 2001 r. po zmianach zaplanowano dochody z podatku

od towarów i usług w wysokości 54.875.771 tys. zł (w ustawie budżetowej �

60.251.400 tys. zł), a wykonanie wyniosło 52.893.073,7 tys. zł, tj. 96,4% planu

po zmianach i 87,8% planu wg ustawy. W porównaniu do 2000 r.

(51.749.815,3 tys. zł) dochody były nominalnie wyższe o 2,2%, a realnie były niższe

o 3,1%.

Udział podatku od towarów i usług w dochodach budżetu państwa ogółem

obniżył się z 38,1% 2000 r. do 37,6% w 2001 r.

Niższe o 3,6% od planowanego wykonanie dochodów z podatku od towarów

i usług, zdaniem NIK, spowodowane było m.in.:

- błędnymi prognozami podstawowych zmiennych makroekonomicznych,

a zwłaszcza wielkości PKB wykorzystanego w kraju w 2001 r., który był

o 6 punktów procentowych niższy od prognozowanego. Dynamika deflatora

podatku VAT33 wyniosła 3,6% przy prognozowanej 6,6%. Niższy był także wzrost

spożycia, który wyniósł 1,8%, a zakładano 3,5%,

                                                
33 W prognozie dochodów z podatku VAT na 2001 r. Ministerstwa Finansów, dynamika deflatora podatku

VAT była obliczana jako średnia ważona prognozowanych dynamik średniorocznego wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz średniorocznego wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI)
w proporcjach:  dynamika deflatora VAT = 0,52 CPI + 0,48 PPI.
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- zmianą struktury konsumpcji, spowodowaną pogorszeniem się sytuacji materialnej

społeczeństwa, w tym w szczególności wzrostem konsumpcji towarów

opodatkowanych niższymi stawkami,

- niższymi niż przewidywano skutkami zmian systemowych w podatku VAT,

- pogorszeniem wskaźnika ściągalności, w sytuacji gdy prognozując wyższe dochody

przyjęto, że w 2001 r. z tytułu poprawy wskaźnika ściągalności dodatkowe dochody

wyniosą 1.438,8 mln zł,

- wzrostem o 34,3% w stosunku do roku 2000, nieuregulowanych należności

w podatku VAT.

Należności do zapłaty w podatku od towarów i usług, na dzień 31 grudnia

2001 r., wynosiły 8.167.817,0 tys. zł i w stosunku do 2000 r. (6.083.743,1 tys. zł)

wzrosły o 34,3%. Kwota należności, których termin płatności upłynął i w związku

z tym stały się one zaległościami podatkowymi wyniosła 6.952.678,9 tys. zł.

Wpływy i należności w podatku od towarów i usług w 2001 r. prezentują dane

zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2000 r. 2001 r. Wskaźniki  %

Wyszczególnienie
Wpływy Dochody

Należności
na  31.12. Wpływy Dochody

Należności
na 31.12 4 : 2 4 : 3 7 : 5 5 : 2 7 : 4 7 : 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ogółem podatek
od towarów i usług
w tym:

52.398.950 51.749.815 6.083.743 53.620.974,3
*/

52.893.073,7 8.167.817,0 11,6 11,8 15,2 102,3 134,3 15,4

- kraj 14.553.181 13.914.964 6.062.342 17.008.018,0 16.300.019,9 8.129.692,0 41,7 43,6 47,8 116,9 134,1 49,9

- import 37.837.403 37.826.485 21.402 36.603.663,8 36.583.761,4 38.051,4 0,1 0,1 0,1 96,7 177,8 0,1

- zryczałtowany
podatek VAT 8.366 8.366 0 9.292,4 9.292,4 73,6 0,0 0,0 0,8 111,1 x 0,8

* W 2001 r. dochody budżetu państwa z podatku VAT zostały pomniejszone z tytułu przekazania na
rachunek środka specjalnego Ministerstwa Finansów kwoty 727.900,6 tys. zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Udział należności pozostałych do zapłaty w podatku od towarów

i usług we wpływach z tego podatku, wzrósł z 11,6% w 2000 r. do 15,2%

w 2001 r.
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Według prowadzonego przez Ministerstwo Finansów wykazu największych

dłużników (powyżej 10.000 tys. zł), który zawierał na koniec 2001 r. 109 podmiotów

� dłużników podatku VAT, największe kwoty należności wymagalnych w podatku

od  towarów i usług przysługiwały Skarbowi Państwa - podobnie jak w roku 2000 �

od spółek węglowych i Polskich Kolei Państwowych.

Podstawową przyczyną wzrostu nieuregulowanych należności w podatku

od towarów i usług jest ich narastanie w gałęziach przemysłu objętych

restrukturyzacją i w gałęziach przewidzianych do restrukturyzacji. Np. w przemyśle

węglowym nieuregulowane należności podatkowe wzrosły z 1.823,2 mln zł na koniec

2000 r. do 2.240,2 mln zł na koniec 2001 r., w Polskich Kolejach Państwowych

z 190,0 mln zł w 2000 r. do 266,7 mln zł w 2001 r.

W 2001 r. udział nieuregulowanych należności z tytułu podatku VAT sektorów

restrukturyzowanych i przewidzianych do restrukturyzacji, w ogólnej kwocie

nieuregulowanych należności z podatku VAT, wyniósł 34,2%, w tym udział górnictwa

węgla kamiennego 27,4%, Polskich Kolei Państwowych 3,3%, przemysłu lekkiego

1,4% oraz hutnictwa 1,0%.

Wzrost zaległości w podatku VAT wynikał również z niezapłaconych

zobowiązań podatkowych, ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji

inspektorów kontroli skarbowych, w następstwie stwierdzenia fikcyjnych transakcji

lub z tytułu opodatkowania sprzedaży towarów pochodzących z przemytu.

Urzędy skarbowe dokonują zwrotów podatku na rzecz podatników

dokonujących sprzedaży opodatkowanej niższymi stawkami, niż zakupy zrealizowane

na rzecz tej sprzedaży. Najwyższa Izba Kontroli w 2001 r. przeprowadziła kontrolę

dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług.34 Wyniki kontroli wykazały, że

zwroty bezpośrednie podatku od towarów i usług są wykorzystywane przez

nieuczciwych podatników do wyłudzania podatku.

                                                
34 Informacja o wynikach kontroli dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług � Warszawa, kwiecień

2002 r.
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Inspektorzy kontroli skarbowej, którzy współpracowali z NIK stwierdzili,

że w 13 podmiotach, na 85 skontrolowanych (15,3%), występowały przypadki

odliczania podatku VAT na podstawie faktur nie odzwierciedlających rzeczywistych

zdarzeń gospodarczych. W szczególności stwierdzono zwroty podatku od towarów

i usług na podstawie fikcyjnych faktur lub faktur wystawionych przez nieistniejące

firmy. Wyłudzenie zwrotu podatku z tego tytułu wyniosło co najmniej 7.015,4 tys. zł,

tj. 0,1% kwoty zwrotów bezpośrednich, dokonanych w tym okresie przez

skontrolowane urzędy skarbowe. Łączna kwota nieprawidłowości, dotycząca

deklarowanych zwrotów podatku VAT, ujawniona w badanym okresie przez

skontrolowane urzędy skarbowe, inspektorów kontroli skarbowej  oraz kontrolerów

NIK wyniosła 73.758,2 tys. zł, co stanowiło prawie 1% tych zwrotów.

Kontrole skarbowe przeprowadzone w 17 zakładach pracy chronionej,

wykazały, że w 11 przypadkach wystąpiły nieprawidłowości. W 3 zakładach

nieprawidłowości dotyczyły m.in. zwrotu podatku na podstawie art. 14a ustawy35,

pomimo utraty przez podmiot statusu zakładu pracy chronionej lub fikcyjnego

zatrudniania osób niepełnosprawnych w celu zachowania takiego statusu.

Nieuzasadnione zwroty podatku VAT wyniosły w przypadku tych zakładów pracy

co najmniej 1.503,1 tys. zł.

Nieprawidłowości w rozliczaniu podatku występowały pomimo tego, że urzędy

skarbowe w zasadzie prawidłowo stosowały procedury dotyczące zwrotów

bezpośrednich podatku od towarów i usług. Ograniczone możliwości organizacyjne

i kadrowe powodowały przy tym, że urzędy skarbowe działalność kontrolną

ograniczały do przypadków wykazania przez podatnika w deklaracji (VAT-7) po raz

pierwszy kwot zwrotu podatku w wysokości przekraczającej 1 mln zł lub, jeżeli suma

kwot podatku wykazanych przez podatnika do zwrotu w okresie roku kalendarzowego

przekroczyła 1 mln zł. W 12 spośród 13 przypadków stwierdzonych wyłudzeń podatku

od towarów i usług, zwroty dotyczyły kwot nie przekraczających 1 mln zł.

                                                
35 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11,

poz. 50,  ze zm.).
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Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że z uwagi na obowiązujący

w okresie omawianej kontroli 25 dniowy termin, w którym należało dokonać zwrotu,

przeprowadzane kontrole miały charakter formalny i dotyczyły z reguły okresu

jednego miesiąca lub określonego zdarzenia gospodarczego powodującego zwrot

VAT-u. Ograniczało to możliwość przeprowadzenia pełnej i rzetelnej oceny

zasadności deklarowanego zwrotu. Wyniki kontroli NIK wykazały, że spośród

85 podmiotów gospodarczych objętych kontrolą przez inspektorów kontroli

skarbowej, 3 podmioty w latach 1999 � 2001 wyłudziły zwrot podatku VAT w łącznej

kwocie 4.762 tys. zł pomimo tego, iż wcześniej � przed dokonaniem zwrotu �

w  jednostkach tych urzędy skarbowe przeprowadziły postępowanie kontrolne i nie

stwierdziły nieprawidłowości.

Nieprawidłowości w zakresie obniżania podatku należnego o podatek naliczony,

wynikający z faktur zakupu lub czynszu za użytkowanie (leasing) samochodów

zarejestrowanych jako ciężarowe, inspektorzy kontroli skarbowej stwierdzili

w 5 podmiotach objętych niniejszą kontrolą na łączną kwotę około 14.000 tys. zł.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, odliczenia podatku od towarów i usług

kwestionowane następnie przez inspektorów kontroli skarbowej, wynikały przede

wszystkim z niejednolitych zasad stosowania przepisów, dotyczących prawa

do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur zakupu lub

czynszu za użytkowanie (leasing) samochodów zarejestrowanych jako ciężarowe nie

na podstawie świadectwa homologacji uzyskanego przez producenta lub importera,

lecz na podstawie badania technicznego i zaświadczeń stacji kontroli pojazdów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów uznające, że podstawowym kryterium

zaliczenia samochodu do samochodów osobowych bądź ciężarowych jest kwalifikacja

ustalona w dowodzie rejestracyjnym danego samochodu przez właściwy wydział

komunikacji, uległo w 2001 r. zmianie, kiedy to przyjęto, że podatnikom

nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji

producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługuje

prawo do obniżenia podatku w związku z nabyciem tych pojazdów.
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Równocześnie, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w wytycznych

kierowanych w latach 1999 � 2000 do organów rejestrujących pojazdy zalecało, aby

podstawą dokonania zmiany charakteru wcześniej zarejestrowanych pojazdów, były

wyniki badań technicznych wykonywanych przez stacje kontroli pojazdów, chociaż

zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. � Prawo o ruchu

drogowym36, wprowadzenie zmian w typie pojazdu lub przedmiocie wyposażenia,

a takim jest niewątpliwie zmiana charakteru pojazdu z osobowego na ciężarowy,

wymaga wydania nowego świadectwa.

Według stanu na koniec grudnia 2001 roku zarejestrowanych było

1.259.007  podatników podatku od towarów i usług, tj. o 11,4% więcej niż w roku

2000 (1.129.846). Liczba złożonych deklaracji w 2001 r. w stosunku do 2000 r.

wzrosła o 12,4%.

Ulgi uznaniowe w podatku od towarów i usług, udzielone przez organy

podatkowe w 2001 r., dotyczyły:

- zaniechania ustalenia lub poboru podatku � 480 tys. zł, i były o 98,7% niższe niż

w 2000 r. (37.238 tys. zł),

- umorzenia zaległości podatkowych - 91.525 tys. zł, i były o 252,8% wyższe niż

w 2000 r. (25.940 tys. zł), co wynikało z umorzeń dokonanych z urzędu w stosunku

do nieistniejących podmiotów w kwocie 75.511 tys. zł. Kwota umorzeń w warunkach

porównywalnych w 2001 r. była w stosunku do 2000 r. niższa o 38,3%.

Podatek akcyzowy

Na 2001 r. w ustawie po zmianach zaplanowano dochody z podatku

akcyzowego w wysokości 31.062.300 tys. zł (w ustawie budżetowej z dnia 1 marca

2001 r. � 33.162.100 tys. zł). Wykonanie dochodów z tego podatku wyniosło

28.860.492,0 tys. zł, tj. 92,9% planu po zmianach i 87,0% wg ustawy budżetowej

z dnia 1 marca 2001 r.

                                                
36 DzU nr 98, poz. 602 ze zm.
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W porównaniu do roku 2000 (27.311.999,4 tys. zł) dochody były nominalnie

wyższe o 5,7%, a realnie wzrosły o 0,2%. Udział podatku akcyzowego w dochodach

budżetu państwa ogółem w 2001 r. stanowił 20,5% (w 2000 r. - 20,1%).

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wynikało

przede wszystkim z osłabienia tempa wzrostu gospodarczego. Ponadto o około

1.134 mln zł, przeszacowano przewidywane wykonanie dochodów w 2000 r., przy

prognozowaniu dochodów na 2001 r. Niższy był również, niż przewidywano, wzrost

cen towarów i usług konsumpcyjnych (5,5%, zamiast prognozowanego 7,0%),

a ponadto nastąpiła zmiana struktury spożycia, w tym zmniejszenie wartości sprzedaży

tzw. dóbr luksusowych, opodatkowanych akcyzą. Nastąpiły też zmiany w strukturze

sprzedaży w poszczególnych grupach wyrobów, w szczególności:

- wystąpił spadek sprzedaży paliw silnikowych (mimo, że na etapie planu zakładany

był wzrost o 3,3%). I tak, np. sprzedaż przez rafinerie najpopularniejszych benzyn

bezołowiowych spadła z 5.582,1 mln litrów w 2000 r. do 5.111,4 mln litrów

w 2001 r., tj. o 8,4%, zaś oleju napędowego o 12,6%, tj. z 6.486,4 mln litrów

w 2000 r. do 5.670,7 mln litrów w 2001 r.;

- niższy niż przewidywano był wzrost cen, a także nastąpił spadek sprzedaży

wyrobów tytoniowych. W styczniu 2001 r. wprowadzono podwyżkę stawki podatku

akcyzowego o 19% i przewidywano wzrost cen wyrobów tytoniowych o 5,2%.

Ceny wyrobów tytoniowych w 2001 r. wzrosły jedynie o 1,1%37, a sprzedaż

papierosów spadła o 9,1%;

- odstąpiono od założonej, z terminem wejścia w życie we wrześniu 2001 r.,

podwyżki podatku akcyzowego na piwo w wysokości 16,5%;

- wystąpił spadek sprzedaży samochodów38.

                                                
37 Biuletyn Statystyczny Nr 3 GUS, Warszawa, marzec 2002
38 Według GUS wartość sprzedaży pojazdów mechanicznych, motocykli i części w 2001 r. spadła w stosunku

do roku 2000 o 6,3%, a ilość dostarczonych na zaopatrzenie kraju samochodów obniżyła się o 18,4%,
Biuletyn  Statystyczny GUS Nr 3 GUS, Warszawa, marzec 2002.
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Wielkość sprzedaży niektórych wyrobów akcyzowych w latach 2000 - 2001

prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Lp. Wyszczególnienie 2000 r. 2001 r. %
4:3

1 2 3 4 5
I. Wyroby spirytusowe � sprzedaż przez

producenta,
w tym:

80.320 82.228 102,4

1. Sprzedaż wyrobów spirytusowych czystych
w tys. litrów 100%

65.963 69.270 105,0

2. Sprzedaż pozostałych wyrobów spirytu-
sowych (wódek) w tys. litrów 100%

14.365 12.958   90,2

II. Produkty naftowe i syntetyczne paliwa
płynne � sprzedaż przez rafinerie
(1+2+3+4), w tym:

x 14.390.277 x

1. Sprzedaż paliw silnikowych benzynowych
oraz benzyn bazowych w tys. litrów
(1+2+3), w tym

x 5.443.433 x

1) Sprzedaż etyliny w tys. litrów x 102.302 x

2) Sprzedaż benzyny bezołowiowej w tys.
litrów 5.582.177 5.111.421   91,6

3) Sprzedaż paliw lotniczych w tys. litrów x 229.710 x

2. Sprzedaż olejów napędowych w tys. litrów x 5.670.711 x

3. Sprzedaż olejów opałowych w tys. litrów x 3.061.383 x

4. Pozostałe w tys. litrów x 214.750 x

III. Przerób ropy w tonach 18.174.913 17.925.069   98,6
IV. Papierosy � sprzedaż przez producentów

w tys. sztuk 91.525.303 83.167.341   90,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Stan należności do zapłaty w poszczególnych pozycjach podatku akcyzowego

wynosił:

- w podatku akcyzowym od produkcji krajowej (§011) � 761.978,2 tys. zł (w 2000 r.

- 493.343,0), co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 54,5%,

- w podatku akcyzowym od wyrobów importowanych (§012) � 24.154,2 tys. zł

(w 2000 r. � 2.598,0 tys. zł) � wzrost o 829,7%.
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Nieuregulowane należności z tytułu podatku akcyzowego prezentują dane

zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2000 r. 2001 r. Wskaźniki

%Wyszczególnienie
Wpływy Należności

na 31.12.
Wpływy Należności

na 31.12.
3:2 5:4 4:2 5:3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem podatek
akcyzowy z tego: 27.377.633,9 495.941,0 28.914.282,1 786.132,4 1,8 2,7 105,6 158,5
a) podatek akcyzowy

(wyroby krajowe)
  w tym:

24.364.606,1 493.343,0 25.560.366,4 761.978,2 2,0 3,0 104,9 154,5

    - alkohole x x 4.098.357,7 244.766,8 x 6,0 x x
    - wino x x 489.567,1 219.739,7 x 44,9 x x
    - piwo x x 2.013.072,0 43.788,1 x 2,2 x x
    - paliwa 10.931.124,2 114.884,8 11.271.478,5 175.107,1 1,1 1,6 103,1 152,4
    - samochody x x 241.927,9 3.548,3 x 1,5 x x
    -wyroby tytoniowe 6.336.346,6 5.289,7 7.302.528,1 22.167,1 0,1 0,3 115,2 419,1
b) podatek akcyzowy
    (wyr. importowane) 3.013.027,8 2.598,0 3.353.915,7 24.154,2 0,1 0,7 111,3 929,7

* W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2001 r. nie jest możliwe porównanie wpływów
i należności z tytułu alkoholi, wina i piwa z rokiem 2000, ponieważ były one ujmowane łącznie
jako wyroby spirytusowe.

* W 2001 r. wpływy z podatku akcyzowego ogółem są większe od dochodów z tytułu przekazania na
rachunek środka specjalnego Ministerstwa Finansów kwoty 53.790,0 tys. zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Według prowadzonego przez Ministerstwo Finansów wykazu największych

dłużników (powyżej 10.000 tys. zł), który zawierał na koniec 2001 r. 25 podmiotów

zalegających z płatnościami podatku akcyzowego, udział nieuregulowanych

należności z tytułu podatku akcyzowego sektora restrukturyzowanych przedsiębiorstw

przemysłu spirytusowego w ogólnej kwocie nieuregulowanych należności w podatku

akcyzowym, wyniósł w 2001 r. 26,0%. Pozostałe zaległości w akcyzie odnotowano

w podmiotach nie objętych restrukturyzacją, produkujących wyroby alkoholowe oraz

w podmiotach produkcji i sprzedaży paliw i wyrobów tytoniowych.

Ulgi uznaniowe w podatku akcyzowym, udzielone przez organy podatkowe

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., dotyczyły:

- zaniechania ustalenia lub poboru podatku na kwotę � 120 tys. zł, tj. o 53,7% mniej

niż w 2000 r. (259 tys. zł),
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- umorzenia kwoty - 29.956 tys. zł, tj. o 602,2% więcej niż w 2000 r. (4.266 tys. zł);
po pomniejszeniu o umorzenia z urzędu w kwocie 1.285 tys. zł kwota umorzeń
w 2001 r. była w warunkach porównywalnych wyższa niż w 2000 r. o 572,1%.

Na tak znaczny wzrost kwot umorzeń w podatku akcyzowym w 2001 r.
w stosunku do 2000 r. wpływ miała jedna decyzja Izby Skarbowej w Szczecinie, która
umorzyła Szczecińskiej Wytwórni Wódek POLMOS S.A. zaległości w podatku
akcyzowym na kwotę 28.582 tys. zł. Przesłanką udzielenia ulgi była trudna sytuacja
ekonomiczna podmiotu oraz ważny interes publiczny.

Podatek od gier

Na 2001 r. zaplanowano dochody z podatku od gier w wysokości
1.080.500 tys. zł, a wykonanie wyniosło 669.373,1 tys. zł, tj. 62,0% kwoty zakładanej
w ustawie budżetowej. W porównaniu do wykonania dochodów w roku 2000
(608.726,4 tys. zł) dochody zrealizowane w roku 2001 nominalnie były wyższe
o 10,0%, a realnie wzrosły o 4,2%.

Udział dochodów z tytułu podatku od gier w dochodach budżetu państwa
ogółem w 2001 r. (140.526.895,4 tys. zł) stanowił 0,5%.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z podatku od gier wynikało przede
wszystkim z zawyżenia prognozy dochodów. Ponadto nie dokonano planowanych
zmian strukturalnych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie wyścigów
konnych i loterii pieniężnych.

W ocenie NIK, prognoza dochodów z podatku od gier opracowana została
w oparciu o nierealne założenie dynamicznego rozwoju rynku gier i wysokiego
przyrostu przychodów z tej działalności. Pomimo sygnałów o przebiegu wykonania
budżetu państwa w kolejnych miesiącach roku 2000 i 2001 Ministerstwo Finansów,
w ramach prac nad nowelizacją budżetu w lipcu 2001 r., nie zmieniło prognozy
dochodów z podatku od gier,

Ponadto, pomimo zaostrzenia kar za przestępstwa, związane nielegalnym
prowadzeniem działalności w zakresie gier, niedostateczne były działania organów
powołanych do zwalczania nielegalnego hazardu, zwłaszcza w zakresie gier
na automatach.
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Należności pozostałe do zapłaty w podatku od gier w 2001 r. wyniosły 

34.462,5 tys. zł (w tym należności, których termin płatności upłynął � 34.175,6 tys. zł)

i w stosunku do 2000 r. (35.070,7) zmniejszyły się o 1,7%. Udział należności

pozostałych do zapłaty z tytułu podatku od gier w 2001 r., we wpływach z tego

podatku, obniżył się z 5,8% w 2000 r. do 5,1% w 2001 r.

1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W ustawie budżetowej na 2001 r. po zmianach zaplanowano dochody z podatku

dochodowego od osób prawnych w wysokości 16.469.400 tys. zł, (ustawa budżetowa

� 17.588.800 tys. zł). Wykonanie dochodów z tego podatku wyniosło

13.219.696,7  tys. zł i stanowiło 80,3% planu po zmianach i 75,4% planu pierwotnego.

W porównaniu do wykonania w 2000 roku (16.867.658,1 tys. zł) dochody te były

nominalnie niższe o 21,6%, a realnie niższe o 25,7%. Udział podatku dochodowego

od osób prawnych w dochodach budżetu państwa zmniejszył się z 12,4% w 2000 r.

do 9,4% w 2001 r.

Przy opracowywaniu prognozy wielkości dochodów z podatku dochodowego
od osób prawnych na 2001 r. uwzględniono m.in.:

- obniżenie stawki podatku z 30% do 28%,
- likwidację niektórych ulg i zwolnień, w tym ulg inwestycyjnych,
- poprawę wskaźnika ściągalności bieżącej,
- utrzymanie udziału jednostek samorządu terytorialnego w całości wpływów z tego

podatku na poziomie 5,5% (udział gmin 5,0%, województw 0,5%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2001 r. wyniosły

14.124.323,4 tys. zł i w stosunku do 2000 roku (17.913.583,6 tys. zł) były niższe

o 21,2%.

Najwyższe wpływy zrealizowane zostały w rozdziałach:

- 75602 - wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji
finansowych - 2.203.789,3 tys. zł,

- 75603 - wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - 11.918.634,0 tys. zł.
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Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały pomniejszone

o udział organów samorządowych w dochodach budżetu państwa z podatku

dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie 774.940,0 tys. zł, z tego w rozdziale:

- 75621 - Udziały gmin - 705.907,0 tys. zł,

- 75623 - Udziały województw -   69.033,0 tys. zł.

O niższych niż prognozowano dochodach z podatku dochodowego od osób

prawnych zadecydowały przede wszystkim: niższa niż przewidywano dynamika

wzrostu gospodarczego (PKB w 2001 r. wzrósł o 1,0% zamiast prognozowanego

4,5%), niższy wzrost cen produkcji przemysłowej (w 2001 r. zanotowano

średnioroczny wzrost tych cen o 1,6% zamiast prognozowanego 6,2%).

W 2001 r. przedsiębiorstwa odnotowały niższe niż przed rokiem wyniki

finansowe (zysk brutto w okresie I-IX 2001 r. wyniósł 27,1 mld zł, wobec 30,0 mld zł

w analogicznym okresie roku ubiegłego), co wynikało z niższego wzrostu przychodów

z całokształtu działalności (0,8%), niż kosztów ich uzyskania (1,4%).

Nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej najbardziej znaczących dla

budżetu państwa podatników podatku CIT, u których w 2001 r. odnotowano spadek

zysków, np. w grupie kapitałowej PKN ORLEN � zysk obniżył się o 59,1%, w TP S.A.

- o 70,3%, a niektóre podmioty poniosły straty np. w KGHM � strata wyniosła

735,9 mln zł, chociaż w 2000 r. zanotowano zysk brutto w wysokości 749,6 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli, w wyniku kontroli lokalizacji dużych obiektów

handlowych (super i hipermarketów)39, której celem było m.in. ocena wywiązywania

się przez właścicieli dużych obiektów handlowych ze zobowiązań podatkowych �

stwierdziła, że podmioty te, pomimo osiągania względnie wysokiej marży handlowej,

wykazują (poza nielicznymi wyjątkami) straty na działalności gospodarczej i z tego

powodu nie płacą podatku dochodowego od osób prawnych.

                                                
39 Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) �

Białystok, kwiecień 2002 r.
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Z ustaleń współdziałających z NIK inspektorów kontroli skarbowej, którzy

przeprowadzili kontrole w 6 takich podmiotach, wynika, że straty te są spowodowane

przede wszystkim wysokimi odpisami amortyzacyjnymi oraz wysokimi kosztami

operacji finansowych (np. z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek

i kosztów wykupu obligacji własnych). Znaczący wpływ na wysokość strat

wykazywanych przez kontrolowane podmioty miało także bezpodstawne,

tzn. dokonywane z naruszeniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych, zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o co najmniej 77.506 tys. zł

(co stanowiło ok. 14% w stosunku do wysokości deklarowanych strat). We wszystkich

6 skontrolowanych podmiotach stwierdzono istotne nieprawidłowości w zakresie

rzetelności ustalania podstaw opodatkowania i uiszczania podatku od towarów i usług.

Zmiany systemowe w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowały,

że w podmiotach rozliczających w 2001 r. podatek za 2000 r. odnotowano

zmniejszenie, w porównaniu z rokiem poprzednim odliczeń od podatku

z 7.049.651 tys. zł do 5.343.889 tys. zł, tj. o 1.705.762 tys. zł.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych dokonane w 2001 r.,

obejmujące zwolnienia, obniżki i ulgi systemowe za 2000 r., wraz z porównaniem

z danymi z roku 1999 prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

 (w tys. zł)
1999 r. 2000 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota
zmniejszająca

podatek

Kwota
zmniejszająca

podatek
1 2 3 4
I. Dochód wolny od podatku wynikający z ustawy o podatku dochodowym

od osób prawnych 4.740.243 4.123.151

1. art.17 ust.1 4.721.757 4.114.043
w tym: pkt 1-3,11 i następne 2.400.835 2.570.357
            pkt 4-8 1.716.955 1.541.341
            pkt 10* 603.966 2.345
            z tego zakłady pracy chronionej 457.750 -

2. art. 40 ust. 2 pkt 3 18.486 9.109
II. Zwolnienia, w tym: 779.117 495.243
1. Zwolnienia dla spółek z udziałem zagranicznym 305.977 250.763
2. Zwolnienie dot. Nieodpłatnego przekazania majątku art. 37 ust. 1

pkt 1-3*
266.646 678
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1 2 3 4
3. Specjalne strefy ekonomiczne 111.160 215.123

w tym;
spółki akcyjne zarządzające specjalną strefą ekonomiczną 9.061 17.890

4. Zwolnienia do których podatnicy nabyli uprawnienia przed dniem 1
stycznia 1992 r. pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia. art. 39 ust. 3 22.349 28.113

5. Pozostałe 72.985 566
III. Obniżki i ulgi, w tym: 1.530.291 725.495
1. Wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym: 1.525.037 723.229

- ulgi z tytułu darowizn art. 18 ust.1 pkt 1 138.816 139.278
- ulgi z tytułu budownictwa mieszkaniowego 27.902 9.267
- kwoty, o które została obniżona opłata eksploatacyjna za

wydobywanie kopalin art. 18 ust.1 pkt 2
19.535 21.754

- ulgi z tyt. zatrudnienia osób pozbawionych wolności art. 18 ust.1 pkt 5 1.222 377
- wydatki inwestycyjne oraz obniżki 1.330.715 543.571
w tym odliczone przez eksporterów 341.199 4.261

- ulgi inwestycyjne do których podatnicy nabywali uprawnienia przed
1.01.1991 r. 3.068 223

- inne 3.779 8.760
2. Odliczenia wynikające z rozp. RM z dn. 24.01. 1995 r. w sprawie

odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku
dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym (DzU nr 14, poz. 63)

5.253 2.266

•  dotyczy podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w podatku dochodowym od osób

prawnych, na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosły 904.329,1 tys. zł (w tym należności,

których termin płatności upłynął � 694.573,3 tys. zł) i w stosunku do 2000 r.

(832.263,2 tys. zł) wzrosły o 8,7%. Relacja należności pozostałych do zapłaty

w podatku dochodowym od osób prawnych do wpływów z tego podatku

(14.124.323,4 tys. zł) wyniosła 6,4% i w porównaniu do roku 2000 była wyższa

o 1,8 punktu procentowego.

W ogólnej kwocie nieuregulowanych należności z tytułu podatku dochodowego

od osób prawnych w 2001 r., udział nieuregulowanych należności podmiotów

z sektorów restrukturyzowanych i przewidzianych do restrukturyzacji, dla których

była prowadzona stosowna sprawozdawczość, wyniósł 5,2%, w tym udział górnictwa

węgla kamiennego - 2,9%, przemysłu obronnego - 0,8%, przemysłu lekkiego - 0,6%

oraz przemysłu spirytusowego - 0,7%.
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Ulgi uznaniowe w podatku dochodowym udzielone przez organy podatkowe

osobom prawnym w 2001 r. obejmowały:

- umorzenia - 28.218 tys. zł, tj. 293,4% kwoty z 2000 roku (9.619 tys. zł.),

po pomniejszeniu o umorzenia z urzędu w kwocie 15.131 tys. zł kwota umorzeń

w 2001 r w warunkach porównywalnych była wyższa niż w 2000 r. o 36,1%,

- zaniechania ustalania lub poboru podatku - 55.122 tys. zł, co stanowiło 88,1%

kwoty tych ulg w 2000 roku (62.543 tys. zł).

1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych

W ustawie budżetowej na rok 2001 po zmianach dochody z podatku

dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 25.618.700 tys. zł,

natomiast ich wykonanie wyniosło 23.444.218,8 tys. zł. Zrealizowane dochody były

niższe o 8,5% od planu.

W stosunku do wykonania w 2000 r. dochody z podatku dochodowego od osób

fizycznych w 2001 r. nominalnie wzrosły o 1,5%, a realnie zmniejszyły się o 3,8%.

W 2001 r. udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach

budżetu państwa wynosił 16,7% (w 2000 r. 17,0%).

Na niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób

fizycznych w 2001 r. złożyły się przede wszystkim:

- wyższe o 289 tys. osób, od zakładanego na rok 2001, bezrobocie (17,4% zamiast

planowanego 15,4%),

- spadek o 341 tys. osób, tj. o 2,8%, przeciętnego zatrudnienia oraz spadek o 126 tys. osób,

tj. o 1,1%, liczby emerytów i rencistów, przy prognozowaniu wzrostu tych

wskaźników odpowiednio o 0,2% i 0,1%,

- nierealne założenia dotyczące poprawy ściągalności zobowiązań (wzrost

nieuregulowanych należności o 236,4 mln zł, zamiast planowanego ich spadku

o 270,3 mln zł),

- obniżenie wzrostu gospodarczego (wzrost PKB o 1,0% zamiast prognozowanego

4,5%),
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- wzrost kwoty systemowych ulg i odliczeń od podatku o 20,9%,

- niższa od zakładanej w ustawie budżetowej inflacja w 2001 r. (5,5% zamiast

prognozowanego 7,0%).

Ponadto na niższe wykonanie tych dochodów wpłynęło także zmniejszenie

wielkości funduszu wynagrodzeń, pomimo wyższej od zakładanej realnej dynamiki

przeciętnego wynagrodzeń oraz funduszu emerytur i rent, pomimo większej dynamiki

realnej przeciętnej emerytury i renty.

Osiągnięte w 2001 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

obejmujące dochody budżetu państwa, udziały jednostek samorządu terytorialnego

oraz przychody środka specjalnego Ministerstwa Finansów wyniosły 33.129.635,4 tys. zł

i w porównaniu do 2000 roku (32.275.333,0 tys. zł) były nominalnie wyższe o 2,6%,

a realnie zmniejszyły się o 2,7%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach

1999 - 200240, zostały w 2001 r. pomniejszone o udziały jednostek samorządu

terytorialnego w tym podatku w łącznej kwocie 9.480.692,6 tys. zł, z tego w rozdziale:

- 75621-Udziały gmin - o 8.709.665,6 tys. zł,

- 75622-Udziały powiatów - o 308.410,8 tys. zł,

- 75623-Udziały województw - o 462.616,2 tys. zł.

Udział jednostek samorządu terytorialnego w łącznych wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na zasadach ogólnych, wyniósł

w 2001 r. � 30,74% (w 2000 r � 30,1%), w tym: powiatów 1%, województw 1,5%,

gmin 27,6%, a gmin górniczych � 32,6%41).

W ocenie NIK, Ministerstwo Finansów prawidłowo rozliczyło udziały

jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

odpis na rachunek środków specjalnych.

                                                
40 DzU nr 150, poz. 983 ze zm.
41 Zmiana została wprowadzona od 1 stycznia 2001 r. ustawą z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy

o dochodach jednostek samorządu w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (DzU nr.95, poz. 1041).
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Należności pozostałe do zapłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych,

na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosły 2.405.234,0 tys. zł (w tym należności, których

termin płatności upłynął � 2.163.643,4 tys. zł) i w stosunku do 2000 r.

(2.168.833,5 tys. zł) wzrosły o 10,9%.

Relacja należności pozostałych do zapłaty w podatku dochodowym od osób

fizycznych do wpływów ogółem z tego podatku (33.129.635,4 tys. zł) wyniosła 7,2%

(w 2000 r. - 6,7%).

Dokonane w 2001 r. rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,

obejmujące dochody w  roku 2000 wraz z porównaniem takich rozliczeń za lata

1996 - 1999 prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

( w mln zł)
%

Wyszczególnienie 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 1997/
1996

1998/
1997

1999/
1998

2000/
1999

Liczba podatników 24 226 002 24 226 058 24 592.828 23.815.338 24.014.848 100,0 101,5 96,8 98,1

Dochód  przed
odliczeniem (brutto)

184 208,9 224 067,8 265.165,5 323.446,2* 362.668,3*** 121,6 118,3 122,0 112,1

Odliczenia od
dochodu
w tym:
- darowizny
- wydatki na cele

mieszkaniowe

28 101,7

9 030,4
11 817,3

6 414,7

812,0
1 722,0

9 054,4

642,4
3 983,5

8.205

1.096
3.986

8.070

1.144
3.175

22,8

9,0
14,6

141,2

79,1
231,3

90,6

170,6
100,0

98,3

104,4
94,6

Odliczenia od podatku
w tym:
- wydatki na cele

mieszkaniowe

56,8

0

2 822,5

2 374,9

2 960,8

2 250,0

4.126

3.380

4.992

4.063

4.969,2
.

104,9

94,7

139,4

150,2

120,9

120,2

Podatek należny 29 839,0 38 364,1 42 882,0 27.808 29.923 128,6 111,8 64,8 107,6

Wpłacony  zaliczkami 34 731,0 41 435,0 46 127,0 32.897 35.478 119,3 111,3 71,3 107,8

Do zapłaty 838,0 1 527,0 1 984,0 1.555 2.117 182,2 129,9 78,4 136,1

Do zwrotu 5 730,0 4 598,0 5 229,0 6.644 7.672 80,2 113,7 127,1 115,5

Saldo rozliczeń -4.892,0 -3.071,0 -3.245 -5.089 -5.555 62,7 105,6 156,7 109,2

Obciążenia dochodu
brutto podatkiem
po odliczeniach (%) 16,20 17,13 16,17 9,54** 9,22** x x x

* z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 31.827,3 mln zł.
** obciążenie dochodu po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne podatkiem obliczonym.
*** z uwzględnieniem  składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 38.099,0 mln zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W wyniku ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

za 2000 r. urzędy skarbowe w 2001 r. zwróciły podatnikom nadpłacony podatek

w wysokości 7.672 mln zł, a saldo rozliczeń (obejmujące nadpłaty i zwroty podatku)

było ujemne i wyniosło 5.555 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego ujemne saldo

wzrosło o 466 mln zł, tj. o 9,2%.

Rozliczenie dokonane w 2001 r. podatku dochodowego od osób fizycznych za

2000 r. wg struktury podatników i dochodów obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie
Pierwszy próg

podatkowy
Drugi próg
podatkowy

Trzeci próg
podatkowy Ogółem

1 2 3 4 5 6
1999 21.854.798 896.075 271.214 23.022.087

Liczba podatników* 2000 21.988.572 951.754 307.208 23.247.534
Dynamika (%) 100,6 106,2 113,3 100,9

1999 220.655.550 34.980.345 35.983.014 291.618.909
Kwota dochodu

ogółem** 2000 241.958.365 40.863.845 41.747.093 324.569.303

(w tys. zł) Dynamika (%) 109,6 116,8 116,0 111,3
1999  10.096 39.037 132.674 12.667

Przeciętny dochód** 2000 11.004 42.935 135.892  13.961
(w zł) Dynamika (%) 109,0 110,0 102,4 110,2

1999 15,09 20,64 32,78 17,94

Obciążenie podatkiem wg
stawki nominalnej 2000 15,04 20,60 32,21 17,95

(w %) Dynamika (%) 99,7 99,8 98,3 100,1

1999 13,55 17,23 26,12 15,54

2000 13,49 17,27 26,70 15,67

Obciążenie  podatkiem
wg stawki efektywnej
łącznie ze składka na pow.
ubezpieczenie zdrowotne
(w %) Dynamika (%) 99,6 100,2 102,2 100,8

1999 6,86 12,04 23,46 9,54
Obciążenie podatkiem wg
stawki efektywnej po
odliczeniu składki na
pow. ubezpieczenie
zdrowotne

2000         6,45 11,53 22,98 9,22

(w %) Dynamika (%)          94,0 95,8 97,9 96,6

* bez podatników  , którzy  wykazali w zeznaniach dochód �0� lub stratę (1999 r - 129.578; 2000 r.
� 108.250 podatników)

** dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Z dokonanego w 2001 r. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

za 2000 r. wynika, że w relacji do roku poprzedniego nastąpiło obniżenie efektywnej

stawki podatkowej (po odliczeniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

i odliczeń od podatku) z 9,54% do 9,22%. Największy spadek nastąpił w pierwszym

przedziale opodatkowania, w którym stawka efektywna obniżyła się z 6,86%

do 6,45%. Natomiast stawka efektywna podatników z trzeciego przedziału obniżyła

się z  23,46% do 22,98%. Podatnicy z drugiego i trzeciego przedziału opodatkowania

stanowili 5,4% ogólnej liczby płacących podatek, a ich udział w podatku należnym

wyniósł 47,8%.

Wyniki przeprowadzonej przez NIK w 2002 r. jednostkowej kontroli

w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, w zakresie prowadzenia postępowań

wyjaśniających w sprawach opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia

w ujawnionych źródłach wykazały występowanie w tym zakresie istotnych

nieprawidłowości.

Spośród 2386 wszczętych w latach 2000-2001 postępowań wyjaśniających,

w sprawach z zakresu ujawniania przychodów nie znajdujących pokrycia

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych, zakończono

jedynie 611 spraw, nie wydając żadnej decyzji o ustaleniu zobowiązania podatkowego.

Szczegółowa analiza 50 spraw z tego zakresu wykazała, że postępowania

prowadzono w sposób opieszały, o czym świadczy fakt, że w 21 sprawach, gdy

dochody wynikające z deklaracji podatkowych nie mogły być źródłem sfinansowania

zakupionego majątku, urząd nawet nie wysłał do podatników wezwań, w celu

udokumentowania swoich dochodów. Działo się tak, np. w sprawie informacji

o  zakupie przez podatnika w dniu 24 kwietnia 2001 r. lokalu mieszkalnego za kwotę

339,3 tys. zł oraz w przypadku zakupu przez innego podatnika w 2000 r. domu za

kwotę 700 tys. zł.

W 6 innych sprawach urząd skarbowy ograniczył się do wezwania podatników

do udokumentowania dochodów, z których sfinansowali oni zakupy składników

majątkowych i pomimo tego, że podatnicy ci nie przedstawiali stosownych

dokumentów zaniechano dalszych działań.



87

Ulgi uznaniowe w podatku dochodowym, udzielone przez organy podatkowe
osobom fizycznym dotyczyły:

- zaniechania ustalenia lub poboru podatku - 1.709 tys. zł, tj. 104,6% kwoty ulg
w 2000 roku (1.634 tys. zł),

- umorzenia - 13.071 tys. zł, tj. 291,9% kwoty z 2000 roku (4.478 tys. zł)
po pomniejszeniu o umorzenia z urzędu stanowiące 9.547 tys. zł, kwota umorzeń
w warunkach porównywalnych była niższa o 21,3% w stosunku do 2000 r.

1.1.4.  Podatki zniesione

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie prognozowano dochodów z tytułu
podatków zniesionych, gdyż dochody z tego tytułu są nieprzewidywalne, a ostatni
podatek z tej grupy został zniesiony w 1997 roku. Zrealizowano jednak dochody
w wysokości 14.473,2 tys. zł, które były w ujęciu nominalnym niższe o 15,3%
od wykonania roku 2000 (17.078,1 tys. zł), a realnie niższe o 19,7%.

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach zniesionych na dzień 31 grudnia
2001 r. wyniosły 354.450,6 tys. zł (w tym należności, których termin płatności upłynął
325.299,2 tys. zł) i w stosunku do 2000 r. (443.076,4 tys. zł) zmniejszyły się o 20,0%.

Zmniejszenie nieuregulowanych należności wynika w przeważającej części
z decyzji o umorzeniu zaległości w rezultacie realizacji zawartych wcześniej ugód
bankowych i postępowań układowych.

W 2001 r. umorzono spłatę zobowiązań z tytułu podatków zniesionych
na kwotę 31.705 tys. zł.(w tym z urzędu na kwotę 23.380 tys. zł).

1.2. Dochody niepodatkowe

Z tytułu dochodów niepodatkowych w ustawie budżetowej na rok 2001
po zmianach, zaplanowano kwotę 21.858.886 tys. zł (ustawie budżetowej z 1 marca
2001 r. - 21.864.057 tys. zł), tj. o 37,6% wyższą niż wykonanie w roku 2000.
Wykonanie dochodów niepodatkowych w 2001 r. wyniosło 20.252.670,9 tys. zł,
co stanowiło 92,7% kwoty planowanej w ustawie budżetowej i 14,4% dochodów
budżetu państwa (w 2000 r. 11,7%). Wykonanie w 2001 r. dochodów niepodatkowych
było nominalnie wyższe od wykonania 2000 r. o 4.366.511,9 tys. zł, tj. o 27,5%,
a realnie wzrosło o 20,8%.
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Realizację dochodów niepodatkowych z poszczególnych tytułów prezentują

dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie
Wykonanie

2000 r. Ustawa
budżetowa

Wg ustawy
budżetowej
ze zmianami

Wykonanie

Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

5 : 2 5 : 3 5 : 4 5: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogółem 15.886.159 21.864.057 21.858.886 20.252.670,9 16.759.898 127,5 92,6 92,7 120,8

- dywidendy i wpłaty
  z zysku 929.658 650.000 650.000 888.808,2 980.789 95,6 136,7 136,7 90,6

- wpłaty z zysku NBP 2.205.588 4.873.954 4.868.783 4.868.783,2 2.326.895 220,7 99,9 100,0 209,2

- cła 5.080.319 4.814.000 4.814.000 4.060.498,6 5.359.737 79,9 84,3 84,3 75,8

- dochody jednostek
   budżetowych 6.523.313 6.834.903 6.834.903 6.434.641,2 6.882.095 98,6 94,1 94,1 93,5

- dochody z UMTS 0 3.126.200 3.126.200 2.719.815,4 0 0,0 87,0 87,0 0,0

- pozostałe dochody
  niepodatkowe 1.018.417 1.385.000 1.385.000 1.097.569,2 1.074.430 107,8 79,2 79,2 102,2

- wpłaty gmin 128.864 180.000 180.000 182.554,8 135.952 141,7 101,4 101,4 134,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W porównaniu do roku 2000, w roku 2001 wyższe dochody uzyskano z tytułu

wpłat z zysku NBP (o 120,7%), wpłat gmin (o 41,7%) i pozostałych dochodów

niepodatkowych (o 7,8%), natomiast niższe dochody zrealizowano z tytułu dywidend

i  wpłat z zysku (o 4,4%), ceł (o 20,1%) oraz dochodów jednostek budżetowych

(o  1,4%).

W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2001 po zmianach wykonanie

dochodów z tytułu dywidend i wpłat z zysku oraz wpłat gmin było wyższe

odpowiednio o 36,7% i o 1,4%. Niższe niż zakładano w ustawie budżetowej,

wykonano dochody z tytułu pozostałych dochodów niepodatkowych (o 20,8%),

dochodów z UMTS (o 13,0%), ceł (o 15,7%) oraz dochodów jednostek budżetowych

(o  5,9%).

Udział poszczególnych dochodów niepodatkowych w dochodach budżetu

państwa oraz ich relację do produktu krajowego brutto prezentują dane zawarte

w poniższej tabeli:
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Udział % w dochodach
niepodatkowych Udział % w dochodach b. p. Relacja % do PKB*

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa

2001 r.

Wykonanie
2001 r.

Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa

2001 r.

Wykonanie
2001 r.

Wykonanie
2000 r.

Wykonanie
2001 r.

- dywidendy 5,9 3,0 4,4 0,7 0,5 0,6 0,1 0,1

- wpłaty z zysku
  NBP 13,9 22,3 24,0 1,6 3,5 3,5 0,3 0,7

- cła 32,0 22,0 20,0 3,7 3,4 2,9 0,7 0,6

- dochody jednostek
   budżetowych 41,1 31,3 31,8 4,8 4,9 4,6 1,0 0,9

- dochody z UMTS 0 14,3 13,4 0 2,2 1,9 0,0 0,4

-  pozostałe dochody
   niepodatkowe 6,4 6,3 5,4 0,8 1,0 0,8 0,1 0,2

- wpłaty gmin 0,8 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

* Wartość PKB za 2000 r. = 684.981,9 mln zł, za 2001 r. � 721.575,3 mln zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Udział wpłat z zysku NBP w dochodach budżetu państwa za rok 2001

w porównaniu do 2000 r. był wyższy o 1,9 punktu procentowego, natomiast udziały

pozostałych dochodów niepodatkowych w dochodach budżetu państwa za rok 2001

w porównaniu do 2000 r. nie uległy zmianie lub uległy obniżeniu.

1.2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku

W ustawie budżetowej na rok 2001 po zmianach ustalono dochody z dywidend

i wpłat z zysku w wysokości 650.000 tys. zł, co w stosunku do wykonania 2000 r.

stanowiło spadek o 30,1%.

Prognozę dochodów na 2001 r. opracowano uwzględniając następujące

założenia:

- zmniejszenie liczby podmiotów obciążonych wpłatą z zysku w wyniku planowanej

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu

Państwa,

- zmniejszenie należnych Skarbowi Państwa dywidend z zysku z tytułu posiadanych

akcji/udziałów z uwagi na prywatyzację podmiotów,

- utrzymanie stawki wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych

spółek Skarbu Państwa na niezmienionym poziomie, tj. 15%.
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Dochody z dywidend i wpłat z zysku zaplanowano w ustawie budżetowej na

rok 2001 w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe - w wysokości

550.000 tys. zł oraz w części 36 - Skarb Państwa w kwocie 100.000 tys. zł. Dochody

z tego tytułu zaplanowano w następujących paragrafach:

- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych (§072) - 120.000 tys. zł,

- Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
lub spółek jednostek samorządu terytorialnego (§073) - 430.000 tys. zł,

- Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw
majątkowych (§074) - 100.000 tys. zł.

Realizację dochodów z dywidend i wpłat z zysku w 2001 r. prezentują dane

zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r.

Wskaźniki
w %

Struktura
w %Wyszczególnienie Wykonanie

2000 r. Wg ustawy
budżetowej

Wykonanie**

Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.* 4 : 2 4 : 3 4 : 5 kol. 3 kol. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dywidendy ogółem z tego: 929.658 650.000 888.808,4 980.789,2 95,6 136,7 90,6 100 100

-wpłaty z zysku x 550.000 293.337,7 x x 53,3 x 84,6 33,0
   a) przedsiębiorstw
        państwowych (§72) x 120.000 63.806,2 x x 53,2 x 18,5 7,2
   b) jednoosobowych spółek
       Skarbu Państwa lub spółek
        jednostek samorządu
        terytorialnego (073)

x 430.000 229.531,5 x x 53,4 x 66,2 25,8

- Dywidendy i kwoty
uzyskane ze zbycia praw
majątkowych (074)

x 100.000 595.470,7 x x 595,5 x 15,4 67,0

* Kolumna 5 = kolumna 3 x 1.055 (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych)

** Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dane za rok 2001 porównywane są z rokiem 2000 tylko
w kwotach zbiorczych. Według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku 2000 dochody te
ujmowane były w podziale na trzy paragrafy - 13, 73 i 75. Ponieważ w roku 2001 klasyfikacja
budżetowa ujmuje dochody z wpłat zysku w dwóch paragrafach � dochody te nie są porównywane.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. dochody z dywidend i wpłat z zysku wykonano w kwocie

888.808,2 tys. zł, co stanowiło 136,7% planu. Wykonanie dochodów z dywidend

i wpłat z zysku było niższe od wykonania w 2000 r. w ujęciu nominalnym

o 40.849,6  tys. zł, tj. o 4,4%, a realnie o 9,4%.



91

Dochody zaplanowane w części 19-Budzet, finanse publiczne i instytucje

finansowe w kwocie 550.000 tys. zł, wykonano w kwocie 293.337,7 tys. zł,

tj. w 53,3%, z tego:

- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych - 63.806,2 tys. zł, tj. 53,2% planu,

- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek

samorządu terytorialnego � 229.531,5 tys. zł, tj. 53,4% planu.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych w ustawie budżetowej dochodów

z tego tytułu, była niższa niż zakładano, liczba podmiotów zobowiązanych

do świadczenia tego rodzaju zobowiązań w związku z procesami prywatyzacyjnymi

oraz straty podmiotów działających w takich branżach jak: górnictwo, hutnictwo,

przemysł obronny, koksowniczy oraz w PKP.

Należności pozostałe do zapłaty we wpłatach z zysku przedsiębiorstw

państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek

samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosły 65.673,2 tys. zł (w tym

należności, których termin płatności upłynął � 62.935,7 tys. zł) i były niższe o 17,9%

w stosunku do 2000 r. (80.024,4 tys. zł).

Dochody budżetu państwa z tytułu dywidendy i kwot uzyskanych ze zbycia

praw majątkowych w części 36 - Skarb Państwa zaplanowano w wysokości

100.000 tys. zł, a wykonano w kwocie ogółem 595.470,7 tys. zł, z czego 595.139,2 tys. zł

w części 36, a w pozostałej kwocie w części 20 � Gospodarka.

W 2001 r., ponad 75% dochodów z tytułu dywidend stanowiły wpłaty

od następujących spółek:

1. �Nafta Polska� S.A. Warszawa 183.084,9 tys. zł,

2. �Totalizator Sportowy� Sp. z o.o. Warszawa 109.996,4 tys. zł,

3. KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 88.590,8 tys. zł,

4. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych �Przyjaźń� S.A. Płock 37.000,0 tys. zł.
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Znaczne rozbieżności między planem a wykonaniem wynikały zarówno
z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Skarbu Państwa, do których należy zaliczyć
ustalenie planu na podstawie danych o wykonaniu zysku za 7 miesięcy w roku
poprzednim, ale również spowodowane były błędnymi założeniami. Prognozując
dochody na 2001 r. przyjęto plan, który był trzykrotnie niższy od wykonania w 2000 r.,
a wpłaty dywidendy 4 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w 2001 r.
czterokrotnie przekroczyły planowane na ten rok dochody.

Minister Skarbu Państwa nie dołożył należytej staranności w zakresie

terminowego pobierania dochodów należnych z tytułu dywidendy i w rezultacie

dopuścił do uszczuplenia w 2001 r. wpływów budżetu państwa w wysokości

2.065.137,0 zł. Kwota ta stanowi dywidendę należną Skarbowi Państwa za 2000 r. od

Mennicy Państwowej S.A., która powinna wpłynąć do dnia 30 sierpnia 2001 r. i nie

została uregulowana do końca 2001 r.

1.2.2. Wpłaty z zysku NBP

W ustawie budżetowej na 2001 r. po zmianach zaplanowano dochody z wpłat

z zysku NBP w wysokości 4.868.783 tys. zł, (ustawa budżetowa � 4.873.954 tys. zł).

Wykonanie wyniosło 4.868.783,2 tys. zł, tj. 100,0% kwoty zakładanej w ustawie

budżetowej. W porównaniu do wykonania dochodów w roku 2000 (2.205.588,0 tys. zł),

dochody w roku 2001 były wyższe nominalnie o 120,7%, i realnie o 109,2%.

Od lipca 2000 r. w NBP zmieniono zasady rachunkowości z metody kasowej na

metodę memoriałową, co wg szacunków spowodowało jednorazowe zwiększenie

zysku NBP.

Dochody budżetu państwa z tytułu wpłat z zysku NBP w 2001 r. obejmują

wpłatę wynikającą z rozliczenia wyniku finansowego za rok 2000 r., w którym NBP

osiągnął zysk w wysokości 5.012.023,7 tys. zł. Kwota ta została pomniejszona

o ustawowe odpisy na fundusze banku w wysokości 143.240,5 tys. zł.
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Pozostała kwota stanowiła należną wpłatę do budżetu państwa. Po
zatwierdzeniu przez Ministra Finansów rocznego sprawozdania finansowego NBP za
rok 2000, w dniu 25 czerwca 2001 r. cała wymagana kwota została wpłacona na
rachunek budżetu państwa.

W kwocie tej, sumę 143,7 tys. zł stanowią oszacowane przez NBP
oszczędności, uzyskane z tytułu zamrożenia płac Zarządu NBP, osiągnięte w wyniku
realizacji wniosku pokontrolnego NIK, przedstawionego po kontroli realizacji przez
NBP zadań związanych z obsługa budżetu państwa w 1999 r.

Ponadto NIK, badając szczegółowo koszty operacji otwartego rynku poniesione
w 2000 r. wskazała na możliwość wprowadzenia takich zmian w sposobie
prowadzenia operacji, które doprowadzą do uzyskania dodatkowych oszczędności.
Stosowny wniosek NIK w tym zakresie, sformułowany m. in. w ubiegłorocznej
Analizie wykonania założeń polityki pieniężnej42, został przyjęty do realizacji, jednak
jego efekty finansowe w wysokości ok. 6 mln zł wystąpiły dopiero w 2001 r.

1.2.3. Dochody z cła

W ustawie budżetowej na rok 2001 przyjęto, że dochody z cła wyniosą

4.814.000 tys. zł, co stanowiło 94,8%wykonania 2000 r.( 5.080.319 tys. zł).

Prognozę dochodów z cła na 2001 r. przyjęto przy założeniu:

- wartości importu (wg statystki GUS) - 53.730,0 mln USD,
- średniorocznego rynkowego kursu dolara - 444,97 zł/100 USD;
- efektywnej stawki celnej w wysokości - 2,61%,
- zintensyfikowania działań mających na celu

ograniczenie przemytu - 100,0 mln zł,

Dochody z cła wykonane zostały w wysokości 4.060.498,6 tys. zł co stanowiło

84,3% kwoty planowanej. W porównaniu do 2000 r. (5.080.319,0 tys. zł) dochody

z cła zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 20,1%, a realnie o 24,2%. Udział

dochodów z cła w dochodach budżetu państwa stanowił 2,9% i obniżył się

w porównaniu z 2000 r. (3,7%) o 0,8 punktu procentowego.

                                                
42 Zob. Najwyższa Izba Kontroli. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

w 2000 roku. Tom I, str. 486 � 487, 500.
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Na zmniejszenie dochodów z cła w 2001 r. wpłynęły m.in.:

- niższa o 6,4% od przyjętej w ustawie budżetowej na 2001 r. wartość importu liczonego
w USD,

- niższy o 8% od przyjętego w ustawie budżetowej na 2001 r. kurs dolara USD,
- niższa o 0,03 punktu procentowego efektywna stawka celna.

Pozostałe do zapłaty należności budżetu państwa z tytułu cła według stanu
na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiły 790,3 mln zł i w porównaniu do stanu na koniec
2000 r. zwiększyły się o 96,5 mln zł, tj. o 13,9 %.

W ogólnej kwocie należności wystąpiły:

- zaległości w kwocie 692,0 mln zł; które w porównaniu do stanu na koniec 2000 r.
zwiększyły się o 70,5 mln zł, tj. o 11,3 %. Zaległości z tytułu odsetek (§ 092)
wyniosły 394,7 mln zł i w stosunku do stanu na koniec 2000 r. zwiększyły się
o 43,1 mln zł;

- należności, których termin płatności nie minął wynoszące na koniec 2001 r. -
98,3 mln zł. W porównaniu ze stanem na koniec 2000 r. należności te wzrosły
o 26 mln zł, tj. o 36%.

Główną przyczyną wzrostu zaległości były naliczone odsetki od niezapłaconych
w terminie należności celnych. Ponadto wzrost zaległości z tytułu cła w 2001 r.
spowodowany był ustaleniem należności w ramach prowadzonych powtórnych
kontroli celnych.

W toku przeprowadzonej w 2001 r. kontroli w 9 urzędach celnych w zakresie
realizacji dochodów z cła ustalono, że plan dochodów został w nich wykonany w 83%.
Wyniki kontroli wykazały, że w stosunku do roku 2000, zaległości z cła
w skontrolowanych urzędach wzrosły z 500.931,3 tys. zł do 558.467,0 tys. zł,
tj. o 11,5%. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wzrost tych zaległości w znacznej
mierze wynikał z opieszałości postępowania i niskiej skuteczności urzędów celnych
w zakresie windykacji należności celnych.

W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości, związane z prowadzonymi
postępowaniami egzekucyjnymi. Polegały one głównie na długotrwałych, trwających
nawet do 32 miesięcy, okresach bezczynności organów celnych. Stwierdzono także
przypadki opóźnień w wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych.
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1.2.4.Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych (bez dochodów uzyskanych z UMTS)

w 2001 r. wyniosły 6.434.641,2 tys. zł, (94,1% planu według ustawy budżetowej).

Dochody te, były nominalnie niższe od wykonania w roku 2000 o 1,4%, a realnie o 6,5%.

W 2001 r., po raz pierwszy od kilku lat, dochody jednostek budżetowych nie

zostały wykonane. W latach poprzednich dochody z tego tytułu były wyższe

od planowanych, np. w 2000 r. o 24,4%, a w 1999 r. o 40,1%.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zaplanowanie dochodów jednostek

budżetowych jest szczególnie utrudnione z uwagi na zróżnicowanie źródeł ich

pozyskania oraz występowanie dochodów, których nie można przewidzieć w okresie

prac planistycznych. Występowały jednak jednostki budżetowe i pozycje klasyfikacji

budżetowej, w przypadku których plany dochodów ustalone zostały nierealnie.

Niewłaściwe oszacowanie dochodów, w tym nie wykazanie wszystkich źródeł ich

pozyskania, wystąpiło między innymi w częściach: 29 � Obrona Narodowa, 42 � Sprawy

wewnętrzne, 66 � Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, 67 � Polska Akademia Nauk

i w przypadku niektórych budżetów wojewodów, np. lubelskiego i dolnośląskiego.

Analiza wykonania dochodów jednostek budżetowych za 2001 r. wykazała,

że w 50 częściach budżetu państwa (w tym w budżetach wojewodów), przekroczona

została kwota dochodów przewidziana w ustawie budżetowej, a w 14 częściach

uzyskano dochody mimo, iż nie były one zaplanowane.

Największe przekroczenia planu dochodów jednostek budżetowych w 2001 r.

wystąpiły m.in. w częściach:

(w tys. zł)

Wyszczególnienie
Wg ustawy
budżetowej Wykonanie

%
3:2

Różnica
3-2

1 2 3 4 5
28 � Nauka 466,0 10.321,7 2.215,0 9.855,7

13 � Instytut Pamięci Narodowej 13,0 1.826,4 14.049,2 1.813,4

24 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240,0 1.450,7 604,5 1.210,7

53 � Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 1.300,0 6.301,9 484,8 5.001,9

68 � Państwowa Agencja Atomistyki 13,0 61,3 471,5 48,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Nie zostały wykonane dochody jednostek budżetowych, m. in. w następujących

częściach budżetowych:

(w tys. zł)
Wyszczególnienie

Wg ustawy
budżetowej Wykonanie

%
3:2

Różnica
3-2

1 2 3 4 5
37 � Sprawiedliwość 1.630.893 1.540.872,40 94,5 90.020,6

61 � Urząd Patentowy RP 29.200 25.718,20 88,1 3.481,8

55 � Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 120.120 104.918,50 87,3 15.201,5

69 � Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18.088 13.876,40 76,7 4.211,6

26 � Łączność 1.644.482 585.515,1 35,6 1.058.967,0

48 � Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych 19.035 12.061,80 63,4 6973,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Realizację dochodów jednostek budżetowych w wybranych działach

klasyfikacji budżetowej, które stanowią 86,3% ogólnej kwoty dochodów jednostek

budżetowych prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. Wskaźniki

%
Struktura

%Wyszczególnienie
Wykonanie

2000 r.
Wg ustawy
budżetowej

Wykonanie

Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

4 : 2 4 : 3 4 : 5 kol.3 Kol.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dochody jednostek
budżetowych ogółem z tego: 6.523.313 6.834.903 6.434.641,2 6.882.095,2 98,6 94,1 93,5 100,0 100,0

- administracja państwowa x 3.037.658 2.268.586,4 x x 74,7 44,4 35,3

- wymiar sprawiedliwości x 1.631.738 1.540.123,7 x x 94,4 23,9 23,9

- gospodarka mieszkaniowa x 513.758 599.902,5 x x 116,8 7,5 9,3

- obsługa długu publicznego x 511.100 571.768,5 x x 111,9 7,5 8,9

- różne rozliczenia x 472.731 569.700,9 x x 120,5 6,9 8,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

W 2001 r. w czterech działach dochody zrealizowane zostały w kwotach

niższych od zaplanowanych, a mianowicie: w dziale 925 - Kultura fizyczna i sport

(o 98,5%), w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo (o 64,2%), w dziale 750 -

Administracja publiczna (o 25,3%), w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości (o 5,6%).

Wyższe niż planowano wykonanie miało miejsce w działach: 801 - Oświata

i wychowanie (o 3.007,4%), 730 - Nauka (o 2.612,7%), 854 - Edukacyjna opieka

wychowawcza (o 866,0%).
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Zaległości w dochodach jednostek budżetowych, według stanu na 31 grudnia

2001 r., wyniosły 2.869.041,0 tys. zł (w 2000 r. � 3.134.849 tys. zł) i w porównaniu do

2000 r. zmniejszyły się o 265.808 tys. zł, tj. o 8,5%. Zaległości jednostek budżetowych

stanowiły 44,6% dochodów osiągniętych z tego tytułu i 18,7% ogólnej kwoty

zaległości budżetu państwa (15.368.188,6 tys. zł).

W łącznej kwocie zaległości państwowych jednostek budżetowych największe

kwoty przypadały na następujące części budżetowe:

79 - Obsługa długu krajowego - 1.129.909,9 tys. zł,

85/02-32 - Budżety wojewodów - 949.416,9 tys. zł,

59 - Główny Urząd Ceł - 401.946,7 tys. zł,

37 - Sprawiedliwość - 349.241,3 tys. zł,

76 - Urząd Telekomunikacji - 11.438,7 tys. zł.

W układzie działowym największe zaległości wystąpiły w działach:

757 - Obsługa długu publicznego - 1.129,909,8 tys. zł,

780 - Administracja publiczna - 489.603,4 tys. zł,

700 - Gospodarka mieszkaniowa - 426.336,5 tys. zł,

500 - Handel - 394.733,4 tys. zł,

755 - Wymiar sprawiedliwości - 349.242,8 tys. zł.

Dochody w dziale 750 � Administracja publiczna wykonane zostały

w kwocie 2.268.586,4 tys. zł. Dochody te były o 25,3% niższe od planu na 2001 r.

i stanowiły 35,3% dochodów jednostek budżetowych ogółem. Zaległości w dziale

750 na koniec 2001 r. wyniosły 489.603,4 tys. zł. Głównym źródłem dochodów w tym

dziale były wpływy z następujących tytułów:

- z opłat za koncesje i licencje (§059) � 633.636,6 tys. zł, w tym w części 26 � Łączność

� 575.376,5 tys. zł. Kwota uzyskana z tytułu opłat za udzielone koncesje na

prowadzenie działalności w obszarze telefonii stacjonarnej stanowiła 35% planu,

co wynikało z dokonanych przez Ministra Łączności a następnie przez Ministra

Infrastruktury odroczeń i zaniechania poboru należnych w 2001 r. opłat na kwotę

201.567,8 tys. EURO, z uwagi na trudną sytuację finansową zobowiązanych

podmiotów;
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- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych, części

zysku gospodarstw pomocniczych oraz wpłaty do budżetu ze środków specjalnych

(§242) � 425.612,1 tys. zł, w tym w części 19 � Budżet, finanse publiczne,

instytucje finansowe � 290.827,6 tys. zł pochodziła z tytułu m. in. wpłaty

do budżetu 50% zysku gospodarstw pomocniczych funkcjonujących w tej części

i rozliczenia środków specjalnych. W części 36 � Skarb Państwa dochody w tym

zakresie wyniosły 100.860,6 tys. zł, głównie z tytułu wpłat do budżetu dokonanych

ze środków specjalnych;

- wpływy z różnych dochodów (§097) - 332.536,6 tys. zł, w tym w części 19 �

Budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe - 243.959,7 tys. zł, pochodzące

głównie ze zwrotów środków finansowych na wydatki niewygasające

niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów części budżetu państwa.

Z ustaleń kontroli wynika, że do dochodów roku 2001 Ministerstwo Finansów

zaliczyło również zwrot środków finansowych z wydatków niewygasających,

przekazanych przez Ministerstwo Kultury w dniu 19 lutego 2002 r. w kwocie

151,2 tys. zł. W ocenie NIK, zaliczenie powyższej kwoty do dochodów roku 2001

było niezgodne z postanowieniami § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu

państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa

i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań

z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa43, gdyż

wpłata ta powinna być zaliczona do dochodów 2002 r;

- wpływy z różnych opłat (§069) � 316.177,6 tys. zł, w tym w budżetach wojewodów

� 154.412,9 tys. zł, głównie z tytułu opłat paszportowych i egzaminacyjnych oraz

w części 64 � Główny Urząd Miar � 60.676 tys. zł;

                                                
43 DzU nr 122, poz. 1335.
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- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§057) � 313.213,2 tys. zł

(zaległości � 301.680,9 tys. zł), w tym zrealizowane w budżetach wojewodów �

256.447,0 tys. zł. Uzyskana w części 19 � Budżet, finanse publiczne, instytucje

finansowe kwota 43.139,8 tys. zł pochodziła ze zrealizowanych przez urzędy

skarbowe i urzędy kontroli skarbowej wpłat do budżetu za mandaty karne, z tytułu

zryczałtowanych kosztów postępowania nałożonych na podstawie ustawy karnej

skarbowej, w przypadku zgłoszenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności.

Wyniki kontroli windykacji należności pochodzących z kar i grzywien z tytułu

mandatów karnych w 2001 r wykazały, że wojewodom w dalszym ciągu nie udało się

stworzyć w kierowanych przez nich urzędach wojewódzkich skutecznego systemu

windykacji należności mandatowych. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia

dotyczyły m.in. uszczupleń w dochodach, które wynikały z nie podjęcia skutecznych

działań w celu wyegzekwowania należności z tytułu mandatów karnych

kredytowanych oraz opóźnień w wystawianiu tytułów wykonawczych, wobec

dłużników zalegających z uiszczaniem kwot wynikających z mandatów.

Ograniczona windykacja należności pochodzących z kar i grzywien z tytułu

mandatów karnych, prowadzona w grudniu 2001 r. spowodowana była m. in. brakiem

druków tytułów wykonawczych, ponieważ rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzono zmianę wzoru takich

druków.

W części 19 � Budżet finanse publiczne, instytucje finansowe w budżecie na

2001 r. przyjęto w tym dziale następujące prognozy dochodów:

a) z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zaplanowano dochody

w wysokości 450,0 tys. zł, a faktycznie wykonano dochody w kwocie 43.139,8 tys. zł,

tj. wyższe ponad 95-krotnie w stosunku do planu. W porównaniu do wykonania

w  roku 2000 dochody te były wyższe o 54,7%,
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b) z tytułu odpłatności za wytwarzanie znaków skarbowych akcyzy (banderole
podatkowe) zaplanowane dochody w wysokości 150.000,0 tys. zł. Zrealizowano
52.063,6 tys. zł, tj. 34,7% wielkości prognozowanej. W ocenie NIK, brak było
w tym przypadku podstaw do prognozy dochodów w kwocie 150.000 tys. zł, gdyż
była ona o 5.000 tys. zł wyższa od planowanych wydatków na wytwarzanie
i dystrybucję znaków akcyzy, a podatnicy nie pokrywają całości kosztów
wytwarzania banderol podatkowych. Ponadto, rozpoczęcie pobierania tych opłat
uzależnione było od wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy, które weszło w życie dopiero
z  dniem 15 marca 2001 r.

Dochody w dziale 755 � Wymiar sprawiedliwości wykonane zostały
w kwocie 1.540.123,7 tys. zł. Dochody te, były o 5,6% niższe niż planowano
i stanowiły 23,9% dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy z następujących
tytułów:

- wpływy z różnych opłat sądowych (§069) � 1.284.541,7 tys. zł (zaległości �
111.458,0 tys. zł),

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wymierzane przez sądy powszechne (§057)
� 178.161,1 tys. zł (zaległości � 233.327,0 tys. zł),

- wpływy z różnych dochodów (§097) � 31.591,4 tys. zł (zaległości � 4.0419 tys. zł),

- wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom
na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych (§070) � 22.271,3 tys. zł (zaległości
11,8 tys. zł).

W jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości na koniec 2001 r.
wystąpiły zaległości w realizacji dochodów budżetowych w wysokości 349.241,3 tys. zł,
stanowiącej 22,7% wykonanych dochodów. Zaległości te były niższe od zaległości na
koniec 2000 r. o 21%. Decydujący udział w powstałych zaległościach, miały
zaległości sądownictwa, które stanowiły 98,7% wszystkich zaległości resortu
sprawiedliwości. Powstały one głównie w wyniku niewyegzekwowanych przez
jednostki sądownictwa powszechnego grzywien i kar w wysokości 233.293,8 tys. zł
oraz opłat sądowych w wysokości 111.456,3 tys. zł.
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Zaległości w dochodach budżetowych, z tytułu części wynagrodzeń za pracę

skazanych, które wg stanu na 1 stycznia 2001 r. wynosiły ogółem 2.239 tys. zł, na

dzień 31 grudnia 2001 r. wzrosły do 2.796 tys. zł i były o 557,1 tys. zł (o 24,9%)

wyższe niż na początku 2001 r. Podjęte przez Centralny Zarząd Służby Więziennej

działania w celu wyegzekwowania należności budżetowych z tytułu części

wynagrodzeń za pracę skazanych, polegające na ustaleniu wysokości należnych

budżetowi państwa dochodów oraz podmiotów zalegających z płaceniem

wynagrodzeń za pracę skazanych, a także na prowadzeniu w 2001 r. monitoringu tych

zaległości okazały się niewystarczające i nie ograniczyły skali tego negatywnego

zjawiska.

Dochody w dziale - 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały

w kwocie 599.902,5 tys. zł, tj. o 16,8% wyższej od planu na 2001 r., i stanowiły 9,3%

dochodów jednostek budżetowych ogółem. Zaległości w dziale 700 na koniec 2001 r.

wyniosły 426.336,5 tys. zł.

Głównym źródłem dochodów, w tym dziale były wpływy z następujących

tytułów:

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom

samorządu terytorialnego (235) � 485.605,8 tys. zł (zaległości � 411.837,5 tys. zł),

- wpływy z różnych dochodów (§097) � 107.663,7 tys. zł (zaległości � 6.316,8 tys. zł).

W 2000 r. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała, w 48 starostwach

powiatowych oraz w 16 urzędach wojewódzkich, realizację należności z tytułu

sprzedaży i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, a mianowicie braku informacji

o formach użytkowania nieruchomości, należnościach z tego tytułu i zaległościach

w dochodach, wnioskowano między innymi o rzetelne ujęcie w sprawozdawczości

danych obejmujących faktyczne należności budżetowe, z tytułu udostępnienia

nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wyegzekwowanie zaległości z tego tytułu.

Wyniki kontroli realizacji należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Skarbu Państwa w 2001 r. wykazały, że urzędy wojewódzkie rozpoczęły realizację

wniosków NIK.
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Nawet niepełne zaewidencjonowanie należności, ujawniło faktyczny ich stan,

w tym występujące zaległości w dochodach budżetu państwa.

W województwie łódzkim, na 34-procentowy wzrost zaległości, które na koniec

2001 r. w dziale 700 wynosiły 23.445 tys. zł, wpłynęły wykazane przez starostwa,

po raz pierwszy, dane o nieuregulowanych opłatach za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (pobierane przez powiaty)

w kwocie 28.432 tys. zł.

W województwie dolnośląskim, kontrola ujawniła zaległości w pozyskiwaniu

dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów

w wysokości 12.242,2 tys. zł (21,7% zaległości ogółem), które były wyższe

w stosunku do roku 2000 o 43%. Spośród 30 starostw realizujących zadania związane

z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, stan zaległości w wyniku

prawidłowego zaewidencjonowania zwiększył się w 24 starostwach, z 12 tys. zł

w 2000 r. do 998 tys. zł w 2001 r.

Podjęte działania dla windykacji zaległości z lat ubiegłych spowodowały ich

wyegzekwowanie w kwocie co najmniej 52.300 tys. zł.

W 2001 r., Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że nadal występowały

nieprawidłowości w windykacji należności z tytułu udostępnienia nieruchomości

Skarbu Państwa. Np.: Wojewoda Opolski zawarł 17 września 2001 r. ze spółką

�Rynek Śląski� umowę, w której postanowiono m.in. odroczyć spłatę wszystkich

należności do 2 stycznia 2002 r. Do 12 marca 2002 r. na konto Urzędu dłużnik nie

przekazał żadnej kwoty.

W województwie pomorskim, zaległości w realizacji tych dochodów wynosiły

27.931 tys. zł i były wyższe od zaległości na koniec 2000 r. o 30%. Zakres informacji

o dłużnikach posiadany przez Urząd, nie pozwolił na dokonanie oceny stopnia

realizacji należności budżetowych przez powiaty oraz oceny podejmowanych przez

nie działań egzekucyjnych. Wojewoda Pomorski zwracał się do prezydentów miast

i starostów z prośbą o przekazywanie kwartalnych informacji, dotyczących wysokości
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dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, przyczyn

powstawania zaległości w dochodach oraz informacji w zakresie podejmowanych

działań zmierzających do wyegzekwowania należności. Do dnia 28 lutego 2002 r.,

4 spośród 19 starostw, nie przekazały takich informacji, a w 4 przypadkach informacje

zawierały ogólnikowe dane o zaległościach.

W województwie śląskim, stwierdzono przypadki nie zabezpieczenia należności

Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

oraz własności budynków, pomimo znacznego upływu czasu od wydania decyzji

uwłaszczeniowej. Np. należności w kwocie 280,7 tys. zł od PPUP �Poczta Polska

Telegraf i Telefon�, wynikające z decyzji z dnia 19 września 1994 r. nie zostały

zabezpieczone, ponieważ w decyzji i we wniosku  podano błędne dane dotyczące

oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Stwierdzono ponadto, że nie

odprowadzono na konto Urzędu kwoty 6.737 tys. zł, stanowiącej korzyści uzyskane

przez przedsiębiorstwa państwowe, z tytułu odpłatnego udostępniania nabytych

odpłatnie praw własności budynków i innych urządzeń oraz lokali.

Dochody w dziale 757 - Obsługa długu publicznego wykonane zostały

w kwocie 571.769 tys. zł, tj. o 11,9% wyższej od planu na 2001 r. W porównaniu

do roku poprzedniego dochody te były wyższe o 21,9%. Głównym źródłem dochodów

w tym dziale, były wpływy z obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych

i kredytów (§808) � 453.476 tys. zł, w tym głównie ze sprzedaży i zamiany obligacji

na kwotę 345.402 tys. zł oraz ze spłaty zobowiązań Agencji Własności Rolnej Skarbu

Państwa � 103.456 tys. zł.

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia wykonane zostały w kwocie

569.700,9 tys. zł, tj. o 20,5% wyższej od planowanej i stanowiły 8,9% dochodów

jednostek budżetowych ogółem. Zaległości w dziale 758 na koniec 2001 r., wyniosły

1.882,5 tys. zł. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były wpływy z tytułu

pozostałych odsetek, tj. (§ 092) w kwocie 561.279,0 tys. zł. Zaległości w tym

paragrafie wyniosły 1.167,4 tys. zł.
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Dochody z UMTS

Dochody z UMTS44 zrealizowane zostały w 2001 r., w kwocie 2.719.815,4 tys. zł,

tj. 87% kwoty ujętej w ustawie budżetowej. Dochody te, wykonane zostały w części

26 � Łączność, (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział � 75001 Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, §059 � Wpływy z opłat

za koncesje i licencje). Na niską realizację w 2001 r., planowanych dochodów

budżetowych wpłynęły różnice kursowe. Szacując wysokość planowanych dochodów

w 2001 r., Ministerstwo Finansów przyjęło kurs EURO w wysokości 4,37 zł.

Tymczasem, należne opłaty koncesyjne naliczane w tej walucie, przeliczono

na złotówki po kursie z dnia wpłaty (średnio w 2001 r. o około 13% niższym

od założonego). Jedynie w wyniku wskazanych różnic kursowych dochody z tytułu

sprzedaży licencji na UMTS zmniejszyły się o około 406 tys. zł.

1.2.5. Wpłaty gmin

W ustawie budżetowej na rok 2001 (art.36), zaplanowano dochody budżetu

państwa z tytułu wpłat gmin, w kwocie 180.000 tys. zł, tj. o 51.136 tys. zł (o 39,7%)

wyższej od wykonania 2000 r. (128.864 tys. zł).

Ujęta w ustawie budżetowej kwota wpłat gmin została przez Ministra Finansów

wyliczona w oparciu o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego i wstępne dane wykazane w sprawozdaniach gmin z wykonania budżetu

za dwa kwartały 2000 r. Zgodnie z art. 23 tej ustawy � gminy, w których wskaźnik

podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy jest wyższy od 150%

analogicznego wskaźnika, obliczonego łącznie dla wszystkich gmin, dokonują wpłat

z przeznaczeniem na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej.

Ostateczna kwota wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji

ogólnej w wysokości 183.560,5 tys. zł została wyliczona przez Ministra Finansów

w dniu 30 marca 2001 r., z uwzględnieniem skutków zwolnienia gmin górniczych

z części wpłat na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, wynikających

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin

                                                
44 Opłata koncesyjna UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
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górniczych45, wydanego z upoważnienia ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach

gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin

górniczych46. Wykonanie tych dochodów wyniosło 182.554,8 tys. zł, co stanowiło

101,4% planu.

W 2001 roku na rachunek dochodów budżetu państwa, służący do

ewidencjonowania wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej

w 2001 r., wpłynęła kwota wpłat w wysokości 182.600,9 tys. zł, z czego:

- 182.515,0 tys. zł, stanowiły wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej

subwencji ogólnej na 2001 r.,

- 39,9 tys. zł, zaległe wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji

ogólnej za 2000 rok,

- 46,1 tys. zł, odsetki od tych wpłat, które nie zostały wpłacone w obowiązującym

terminie.

Zaległości gmin we wpłatach na zwiększenie części podstawowej subwencji

ogólnej, według stanu na koniec grudnia 2001 r., wynosiły 3.776,3 tys. zł, (należność

główna 2.609,4 tys. zł, odsetki - 1.166,9 tys. zł) i w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. wzrosły o 1.930,2 tys. zł, tj. o 104,6%.

Minister Finansów, w 2001 r. nie dokonywał umorzeń i zaniechań poboru

należności od gmin zobowiązanych do dokonywania wpłat na zwiększenie części

podstawowej subwencji ogólnej.

Relacja zaległości do wykonanych dochodów, w porównaniu do 2000 r.

wzrosła z 1,4% do 2,0%. Zaległości te dotyczyły 6 gmin. W wyniku podjętych przez

Ministerstwo Finansów działań w celu wyegzekwowania należności od gmin

zobowiązanych do dokonywania wpłat, 4 gminy spłaciły zadłużenie wraz z odsetkami

na łączną kwotę 132,3 tys. zł. Na koniec 2001 r., największe zaległości (obejmujące

zaległości z lat ubiegłych oraz nieuregulowane wpłaty za 2001 r.) wystąpiły

w gminach: Rewal - 2.916,3 tys. zł i Bojszowy - 727,5 tys. zł.

                                                
45 DzU nr 16, poz. 170.
46 DzU nr 162, poz. 1112, ze zm.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Finansów prawidłowo

ustaliło wysokość wpłaty gmin. Stwierdzono jedynie, że uzyskane w 2001 r. dochody

w części 82 przekazywane były na centralny rachunek budżetu państwa w terminie

określonym w obowiązującym do końca 2000 r. rozporządzeniu47, tj. do dnia

10 następnego miesiąca, zamiast w terminach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu

państwa48.

1.2.6. Pozostałe dochody niepodatkowe

W ustawie budżetowej na 2001 r., zaplanowano pozostałe dochody

niepodatkowe w kwocie 1.385.000 tys. zł, co stanowiło 136,0% wykonania roku 2000

(1.018.417 tys. zł). Wykonanie tych dochodów wyniosło 1.097.569,2 tys. zł, tj. 79,2%

planu i było wyższe od wykonania 2000 r. o 79.152,2 tys. zł, tj. o 7,8%.

Na kwotę zrealizowanych pozostałych dochodów niepodatkowych złożyły się

wpływy uzyskane przez izby skarbowe z tytułu różnego rodzaju wpłat o charakterze

sankcyjnym, np.: z grzywien, mandatów, kar od ludności (§057), z grzywien,

mandatów, kar od osób prawnych (§058), z odsetek od nieterminowych wpłat

podatków (§091), z wpływów z różnych dochodów (§097).

Wpływy z pozostałych dochodów niepodatkowych zrealizowane zostały

w wysokości 1.415.733,9 tys. zł, z tego w działach:

756 � Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej � w wysokości 1.468.654,5 tys. zł.

758 � Różne rozliczenia � w wysokości minus 52.920,6 tys. zł.

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK wykazały występujące

nieprawidłowości w działalności urzędów skarbowych w zakresie prowadzonych

przez nie postępowań karnych skarbowych.

                                                
47 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu

wykonywania budżetu państwa (DzU nr 76, poz. 333, ze zm.).
48 Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu

wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz
zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu
państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (DzU nr 122, poz. 1335).
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Spośród 29 skontrolowanych urzędów skarbowych, w 15 urzędach objęto

postępowaniami karnymi relatywnie niewielki odsetek płatników, którzy popełnili

przestępstwa lub wykroczenia określone w art. 77 Kodeksu karnego skarbowego

i  zalegali z wpłatami pobranych zaliczek na ten podatek, co ugruntowywało

przekonanie o bezkarności za nieodprowadzanie lub nieterminowe odprowadzanie

pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na przykład: w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, na koniec

2000 r. zaległości posiadało 292 płatników na kwotę 1.033 tys. zł, natomiast na koniec

2001 r. zalegało z płatnością 348 płatników na kwotę 1.412 tys. zł. Urząd w 2000 r.

wszczął wobec płatników 27 postępowań karnych skarbowych, obejmując nimi

zaległości w kwocie 466,7 tys. zł, zaś w 2001 r. postępowaniami karnymi skarbowymi,

objęto jedynie 13 płatników posiadających zaległości w kwocie 39 tys. zł.

W Urzędzie Skarbowym we Wrześni, zaległości płatników wzrosły

z 1.556,2 tys. zł na koniec 2000 r. (204 płatników) do 2.519,1 tys. zł na koniec 2001 r.

(270 płatników). W 2000 r. Urząd, skierował 2 wnioski o ukaranie płatników

zalegających z odprowadzaniem pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych, zaś w 2001 r. 5 wniosków.

Ponadto, wyniki jednostkowej kontroli, dotyczącej realizacji zadań w zakresie

prowadzenia postępowań sprawach o wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe,

wykazały, że w latach 2000 � 2001, spośród 1645 zawiadomień o naruszaniu

przepisów podatkowych i innych informacji o podejrzeniu popełnienia wykroczenia

lub przestępstwa karnego skarbowego, w 88 przypadkach stwierdzone czyny

wskazujące na popełnienie wykroczenia lub przestępstwa uległy przedawnieniu.

Ponadto, w 4 spośród 14 analizowanych spraw, od 2000 r. nie wydano

stosownych decyzji określających zaległości podatkowe, co uniemożliwiało

sporządzenie zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego i wszczęcie

postępowania karnego skarbowego.
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W 2001 r., wpływy z tytułu pozostałych dochodów niepodatkowych zostały

pomniejszone o łączną kwotę 487.165,3 tys. zł, tj. z tytułu odsetek płaconych przez

urzędy skarbowe (dział 756, §089) o 169.000,6 tys. zł, (w 2000 r. - 135.857 tys. zł)

oraz przekazania na środki specjalne kwoty 318.159,8 tys. zł (w 2000 r. - 251.772 tys. zł).

Najwyższe wpływy z tytułu odsetek od zaległych zobowiązań urzędy skarbowe

pozyskały w rozdziałach:

- 75606 - Wpływy z podatku od towarów i usług � 857.168,6 tys. zł,

- 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych � 356.286,8 tys. zł,

- 75603 - Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych � 327.288,7 tys. zł.

Urzędy skarbowe zapłaciły w 2001 r. odsetki w łącznej kwocie

168.753,4 tys. zł, w tym w rozdziale:

- 75606 - Wpływy z podatku od towarów i usług � 71.030,2 tys. zł,

- 75603 - Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych - 50.873,4 tys. zł,

- 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych � 11.624,4 tys. zł,

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw � 9.177,3 tys. zł.

Jak wykazały wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK, w zakresie

dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług, w zdecydowanej większości

przypadków konieczność płacenia odsetek była następstwem prowadzonych

postępowań kontrolnych lub wyjaśniających i przedłużania przez urzędy skarbowe

ustawowego terminu zwrotu podatku było zgodnie z art. 21 ust. 6 ustawy o podatku

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Z tytułu zawinionego uchybienia terminu zwrotu podatku (bez wydania decyzji

o przedłużeniu terminu zwrotu w związku z prowadzonym postępowaniem

wyjaśniającym lub kontrolnym) odsetki zapłaciło 7 urzędów skarbowych w łącznej

kwocie 82,6 tys. zł, co stanowiło 4,5% ogółu odsetek zapłaconych przez

skontrolowane urzędy skarbowe, w związku z nieterminowym zwrotem podatku VAT.
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W wyniku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w 9 urzędach

skarbowych 33 przypadki dokonania zwrotu podatku po terminie i nie przekazania

z tego tytułu należnych podatnikom odsetek oraz dwa przypadki zaniżania należnych

odsetek, pomimo tego, iż zgodnie z art. 21 ust.7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, różnicę podatku nie zwróconą

przez urząd skarbowy w terminie, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą

oprocentowaniu. Nie zapłacone z tego tytułu odsetki wyniosły łącznie 371 tys. zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w pozostałych dochodach niepodatkowych na

koniec grudnia 2001 r. wyniosły 87.098,4 tys. zł (w tym należności, których termin

płatności upłynął � 75.545,4 tys. zł) i w stosunku do 2000 r. zmniejszyły się o 34,2%.

1.3. Dochody zagraniczne

W ustawie budżetowej na 2001 r., zaplanowano dochody zagraniczne

w wysokości 1.499.700 tys. zł, tj. 1.120,7% wykonania roku 2000 (133.834 tys. zł).

Zrealizowane w 2001 r. dochody zagraniczne, wyniosły 1.172.897,1 tys. zł i stanowiły

78,2% planu oraz 876,4% wykonania w 2000 r.

Najwyższy udział w dochodach zagranicznych, w roku 2001, miały dochody

związane z zarządzaniem długiem wykazane w § 097, które wyniosły 1.040.553 tys. zł,

tj. ok. 89% ogólnej kwoty dochodów, w tej części budżetu. Złożyły się na nie

następujące wpływy:

- 990.852 tys. zł ze sprzedaży w 2001 r., tzw. collaterali, uwolnionych w wyniku

operacji przedterminowego wykupu polskich obligacji Brady�ego,

- 8.154 tys. zł z tytułu uzyskanych premii ponad wartość nominalną emisji obligacji

zagranicznych,

- 41.547 tys. zł z odsetek od obligacji wyemitowanych na rynkach międzynarodowych

za okres 12 luty � 14 grudnia 2001 r. uzyskanych w wyniku asymilacji grudniowej

emisji obligacji nominowanych w EUR, z emisją zrealizowaną w lutym 2001 r.
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Warunki rynkowe w 2001 r., dotyczące w szczególności kształtowania się cen

collaterali, kursu złotego do USD i EUR oraz zakres przeprowadzonych w 2001 r.

operacji związanych z zarządzaniem długiem, pozwoliły na zrealizowanie

przedmiotowych dochodów tylko w 78,1% kwoty planowanej.

Drugim co do wysokości, źródłem dochodów były odsetki od udzielonych

pożyczek i kredytów zagranicznych (§ 806), które stanowiły ok. 10% dochodów

w roku 2001. Wyniosły one 114.920 tys. zł, tj. 88,5% kwoty planowanej z tego tytułu.

Niższe od planu wykonanie tych dochodów wynikało głównie z wykorzystania

w zaledwie 9,1% ustalonego w ustawie budżetowej upoważnienia do udzielenia ze

środków budżetu państwa kredytów i pożyczek rządom innych krajów,

na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług. Przedmiotowe

kredyty zostały udzielone w kwocie 104.045 tys. zł, wobec planowanej kwoty

1.142.971 tys. zł.

Uzyskane w 2001 roku dochody z tytułu wpłat odsetek od podmiotów

gospodarczych za udostępnienie kredytów zagranicznych (§ 807) wyniosły 17.424 tys. zł,

co stanowiło 115,2% kwoty zaplanowanej z tego tytułu.

W 2001 roku nie zostały osiągnięte żadne dochody z tytułu prowizji

od udzielonych gwarancji (§ 801), które zaplanowano na kwotę 22.249 tys. zł.

Wynikało to głównie z powodu nie zawarcia - z przyczyn niezależnych

od Ministerstwa Finansów - umów gwarancji z czterema podmiotami, od których

planowano wpływy z powyższego tytułu, a także ustawowego zwolnienia z obowiązku

wniesienia prowizji od gwarancji udzielonych Polskim Kolejom Państwowym S.A.

i przewoźnikom wykonującym przewozy lotnicze - za szkody związane z eksploatacją

statków powietrznych, powstałe w wyniku wojny lub aktów terroru.

W roku 2001, nie uzyskano również żadnych dochodów z prowadzonych przez

Ministerstwo Finansów działań, mających na celu odzyskanie należności Skarbu

Państwa od przedsiębiorstw zadłużonych z tytułu udzielonych im gwarancji. W planie

na 2001 r. nie przewidywano wpływów z tego tytułu.
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2. Wydatki budżetu państwa

Wydatki ogółem budżetu państwa, ustalone w ustawie budżetowej na rok 2001
(po zmianach) wyniosły 185.444.665 tys. zł, tj. 122,8% wykonania w 2000 r.

W 2001 r. wydatki budżetu państwa, łącznie z wydatkami przeniesionymi
do wykorzystania w roku 2002, zostały zrealizowane w wysokości 172.885.210,7 tys. zł
i były niższe o 6,8% od kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej po zmianach,
a w relacji do ustawy budżetowej (181.604.087 tys. zł) niższe o 4,8%. W wartościach
bezwzględnych wykonanie wydatków było niższe o 8.718.876,3 tys. zł
od przewidywanego wykonania przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2001 przed
zmianami (181.604.087 tys. zł) i aż o 12.559.454,3 tys. zł niższe od planu wydatków
przyjętego po zmianie ustawy budżetowej dokonanej w grudniu 2001 r.
(185.444.665 tys. zł). Uwzględniając blokadę, wprowadzoną rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 23 października 2001 r. (176.987.606 tys. zł) wykonanie wydatków
było niższe o 4.102.395,3 tys. zł, tj. o 2,3% niż planowano. Wydatki zostały
sfinansowane dochodami budżetu państwa w 81,3%, tj. znacznie poniżej wskaźnika
osiągniętego w 2000 r. (89,8%). W porównaniu do 2000 r., wydatki były wyższe
nominalnie o 14,5%, a realnie o 8,5%.

Budżet państwa realizowało w 2001 r. 2.989 dysponentów środków
budżetowych, co oznacza, że w porównaniu do roku 2000 (2.842) ich liczba uległa
zwiększeniu o 147.

W wydatkach budżetu państwa dominujący udział miały wydatki o charakterze
sztywnym i quasi sztywnym49 (obecnie określanym przez Ministerstwo Finansów jako
wydatki zdeterminowane), które w 2001 r. stanowiły 65,2% ogólnej kwoty wydatków.
Udział ten wzrósł w stosunku do roku 2000 o 4,1 punkta procentowego. Wydatki
zaliczone do tej grupy wyniosły 112.788,2 mln zł i w porównaniu do 2000 r. były
wyższe o 20.451,4 mln zł, tj. o 22,1%, a realnie o 15,7%. Wzrost ten wynikał głównie
z przeznaczenia znacznie wyższych niż w roku poprzednim wydatków na: dotację dla
FUS (o 5.413 mln zł), subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego
(o 3.215,6 mln zł), koszty obsługi długu publicznego (o 2.875,5 mln zł).

                                                
49 Do grupy wydatków sztywnych zaliczono: subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego (bez subwencji

drogowej), finansowanie dróg, koszty obsługi długu publicznego, a do grupy wydatków quasi sztywnych
zaliczono: wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym, wydatki socjalne, premie gwarancyjne i odsetki
od kredytów mieszkaniowych, wydatki naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.
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Podobnie jak w roku ubiegłym, największy udział w ogólnej kwocie

zrealizowanych wydatków stanowiły wydatki na dotacje i subwencje (56,9%), które

w porównaniu do 2000 r., wzrosły o 1,5 punktu procentowego. Najniżej wykonany

został plan wydatków majątkowych (73,3%), a udział tych wydatków w ogólnej

kwocie wydatków spadł do 3,7%, podczas gdy w 2000 r. wyniósł 4,9%.

Minister Finansów skorzystał w 2001 r. z upoważnień zawartych w ustawie

budżetowej na rok 2001 i na podstawie:

- art. 39 ustawy budżetowej na rok 2001 dokonał przeniesienia środków w kwocie

20.000 tys. zł z rezerw celowych (poz. 50) � współfinansowanie programu

SAPARD do części 57 � Krajowy Urząd Pracy na zwiększenie dotacji celowej dla

Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na zorganizowanie robót publicznych

w związku z usuwaniem skutków powodzi;

- art. 40 ust. 3 powyższej ustawy utworzył nową rezerwę celową � (poz. 73)

z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów w wysokości

11.241,2 tys. zł. Środki te stanowiły oszczędności w wydatkach powstałych

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie

szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska

państwowe50.

Ponadto, zgodnie z art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych Minister

Finansów utworzył nową rezerwę celową � (poz. 74) przeznaczoną na sfinansowanie

zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

w wysokości 261.655 tys. zł.

Minister Finansów wykorzystał także upoważnienia zawarte w ustawie

o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz zmianie ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 � 2001 i na podstawie art. 16 ust. 1

dokonał przeniesień pomiędzy 13 częściami budżetowymi na łączną kwotę

306.846,8tys. zł (z wyłączeniem zmniejszeń i zwiększeń korespondujących

                                                
50 DzU nr 11, poz. 87.
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z częściami 81 i 83). Dokonał również przeniesień planowanych wydatków

budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków,

w ramach dwóch części budżetu państwa (cz. 29 � Obrona narodowa i cz. 42 � Sprawy

wewnętrzne) na łączną kwotę 93.894,4 tys. zł. Powyższe środki przeznaczone

zostały na:

a) zwiększenie od 1 stycznia 2001 r., uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży

Pożarnej w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej

stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy z 1,58 do 1,75;

b) zwiększenie od 1 stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej

pełniących służbę w Centrali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

w związku ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej

przeciętne uposażenie funkcjonariuszy;

c) zwiększenie od 1 stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Policji, w związku

ze wzrostem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne

uposażenie funkcjonariuszy;

d) uposażenia funkcjonariuszy, zatrudnionych w Biurze do spraw organizacji Centrum

Łączności Resortowej, powołanym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw

Wewnętrznych i Administracji,

e) uposażenia żołnierzy JW nr 3417 zawodowych i nadterminowych oraz

funkcjonariuszy w dziale 750 � Administracja publiczna, w związku z decyzją

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2001 r.

o przeniesieniu w planie Ministerstwa wydatków z § 4050 � uposażenia żołnierzy

zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy do § 4060 � pozostałe

należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.

Powyższych przesunięć dokonano w celu pokrycia zwiększonych wypłat należności

dla żołnierzy zwolnionych ze służby, w związku z likwidacją w jednostkach

organizacyjnych resortu stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych;

f) uzupełnienie funduszu uposażeń, wynikającego ze zmian organizacyjnych

w resorcie obrony narodowej.
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Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów,

wyraził zgodę na przeniesienie wydatków majątkowych w budżetach  22 dysponentów

części (w tym w 13 budżetach wojewodów).

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi zastrzeżeń do prawidłowości zmian

wprowadzonych przez Ministra Finansów w 2001 r. w planie wydatków budżetowych

na podstawie upoważnień zawartych w ustawie budżetowej na rok 2001 oraz

w ustawie o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 200151 i w art. 96

ustawy o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian, zmniejszono planowane wydatki w 81 częściach

budżetu państwa o kwotę 8.791.100,5 tys. zł. Zmniejszenia te dotyczyły między

innymi części 83 � Rezerwy celowe (o 7.210.463,9 tys. zł), części 78 � Obsługa długu

zagranicznego (o 819.000,0 tys. zł), części 42 � Sprawy wewnętrzne (o 309.054,9 tys. zł)

oraz części 73 � Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 261.655,0 tys. zł).

Zwiększenia planowanych wydatków dokonano w 112 częściach budżetu

państwa na łączną kwotę 8.791.100,5 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły m.in.:

16 budżetów wojewodów (o 4.448.745,3 tys. zł), części 79 � Obsługa długu krajowego

(o 819.000 tys. zł), części 82 � Subwencje ogólne dla jednostek samorządu

terytorialnego (o 734.633,0 tys. zł) oraz części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(o 476.416,9 tys. zł).

W czerwcu 2001 r. Minister Finansów przekazał dysponentom części budżetu

państwa harmonogram wydatków z uwzględnieniem przewidywanego zmniejszenia

wpływu dochodów o 7,5 mld zł w stosunku do wielkości ustalonej w ustawie

budżetowej na rok 2001.

Rada Ministrów, realizując dyspozycję zawartą w art. 101 ustawy o finansach
publicznych, wydała w dniu 23 października 2001 r. rozporządzenie w sprawie
blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.
Rozporządzeniem tym zablokowano w okresie od 30 października do 31 grudnia 2001 r.

                                                
51 DzU nr 55, poz. 574 ze zm.
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część planowanych wydatków w 124 częściach budżetu państwa na łączną kwotę
8.457.059 tys. zł. Blokowanie oznaczało wstrzymanie przekazywania dysponentom
środków finansowych oraz zakaz dysponowania odpowiednimi rezerwami celowymi.

2.1. Wydatki budżetu państwa według podstawowych grup ekonomicznych

Realizację wydatków budżetu państwa w 2001 r. według grup ekonomicznych
przedstawia poniższe zestawienie:

(w tys. zł)
2001 r. % Struktura

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r. **

Ustawa
budżetowa
z 1 marca

Wg
ustawy

budżetowej
z 13 grudnia

Budżet
po

zmianach
Wykonanie***

Wykonanie
w 2000 r. w
warunkach
2001 r. *

6:2 6: 4 6: 5 6: 7 2000 r. 2001 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Dotacje i
    subwencje 83.470.302 102.767.597 104.572.427 105.231.597,3 98.265.611,2 88.061.169 117,7 94,0 93,4 111,6 55,3 56,9

2. Świadczenia na
     rzecz  osób
     fizycznych

13.174.657 14.898.751 14.979.359 15.027.780,0 14.747.672,8 13.899.263 111,9 98,5 98,1 106,1 8,7 8,5

3. Wydatki
     bieżące
    jednostek
    budżetowych

26.928.512 31.632.421 31.687.421 31.153.551,3 29.273.870,7 28.409.580 108,7 92,4 94,0 103,0 17,9 16,9

4. Wydatki
    majątkowe 7.427.748 8.807.483 8.807.483 8.760.493,1 6.420.008,8 7.836.274 86,4 72,9 73,3 81,9 4,9 3,7

5. Rozliczenia z
     bankami 2.029.172 1.751.690 3.651.830 3.525.098,3 3.279.482,0 2.140.776 161,6 89,8 93,0 153,2 1,3 1,9

6. Obsługa długu
     publicznego 18.024.538 21.746.145 21.746.145 21.746.145,0 20.898.565,2 19.015.888 115,9 96,1 96,1 109,9 11,9 12,1

OGÓŁEM 151.054.929 181.604.087 185.444.665 185.444.665,0 172.885.210,7 159.362.950 114,5 93,2 93,2 108,5 100,0 100,0

*    Kolumna 7 = kolumna 2x 1,055 (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS).
**  Łącznie z wydatkami przeniesionymi na rok 2001.
***Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku 2001.
Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wydatki na dotacje i subwencje wyniosły 98.265.611,2 tys. zł, tj. 93,4%

budżetu po zmianach i stanowiły 56,9% wydatków budżetu państwa (w 2000 r. �

83.470.302 tys. zł i 55,3%). Obniżenie wydatków w tej grupie osiągnięto głównie

dzięki znaczącemu zmniejszeniu dotacji dla FUS. W porównaniu do wykonania

2000 r. wydatki na dotacje i subwencje w ujęciu nominalnym wzrosły o 17,7%,

a w ujęciu realnym o 11,6%. Środki te zostały przeznaczone głównie na dotacje dla

funduszy celowych (40.101.434,3 tys. zł), subwencje ogólne z budżetu państwa

(29.434.366,2 tys. zł), dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez jednostki samorządu

terytorialnego (10.621.229,7 tys. zł) oraz na dotacje podmiotowe dla szkół wyższych

(5.659.340,1 tys. zł).
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Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2001 r. wydatkowano z budżetu
państwa kwotę 14.747.672,8 tys. zł, co stanowiło 8,5% wydatków budżetu państwa
(w 2000 r. 13.174.657 tys. zł, tj. 8,7%). W porównaniu do 2000 r. wydatki te były
wyższe w ujęciu nominalnym o 11,9%, a realnie o 6,1%. Obejmowały one
świadczenia społeczne (12.882.330,7 tys. zł), nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń (1.355.325,2 tys. zł), różne wydatki na rzecz osób
fizycznych (330.608,3 tys. zł), dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
(118.747,0 tys. zł), stypendia różne (46.048,7 tys. zł) oraz  stypendia i inne formy
pomocy dla uczniów (14.613,0 tys. zł).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zrealizowano w 2001 r. w kwocie
29.273.870,7 tys. zł, co stanowiło 16,9% wydatków budżetu państwa (w 2000 r. �
26.928.512 tys. zł, tj. 17,8%). W porównaniu do 2000 r. były wyższe w ujęciu
nominalnym o 8,7%, a realnie o 3%. Wydatki te obejmowały głównie wydatki
na uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,
wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej,
wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów
(w łącznej kwocie 13.582.166 tys. zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy (3.126.855 tys. zł), zakup usług pozostałych (4.062.411,6 tys. zł), zakup
usług remontowych (1.934.670,5 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia
(1.654.631,5 tys. zł), zakup usług zdrowotnych (742.977,9 tys. zł).

Z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2001 na wydatki majątkowe
kwoty 8.807.483 tys. zł, zrealizowano jedynie 6.420.008,8 tys. zł, co stanowiło 3,7%
wykonanych wydatków budżetu państwa. Rok 2001 był kolejnym rokiem, w którym
nastąpiło obniżenie udziału wydatków majątkowych w wydatkach budżetu państwa
(1999 r., udział ten wynosił 5,3%, natomiast w 2000 r. � 4,9%). W porównaniu
do 2000 r., wydatki majątkowe w 2001 r. były niższe w ujęciu nominalnym o 13,6%,
a realnie o 18,1%. W tej grupie wydatków, największy udział przypadał na wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych � 45,4%, dofinansowanie w formie dotacji
celowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego � 26,6%, dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych � 16,0%.
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W 2001 r., poniesiono wydatki z tytułu rozliczeń z bankami w kwocie

3.279.482,0 tys. zł, co stanowiło 1,9% wydatków budżetu państwa ogółem (w 2000 r. -

2.029.172 tys. zł i 1,3%). Wydatki te zostały zwiększone z kwoty 1.751.690 tys. zł

do kwoty 3.651.830 tys. zł, tj. o 108,5%. W porównaniu do roku 2000, w ujęciu

nominalnym nastąpił wzrost tych wydatków o 61,6%, a w ujęciu realnym o 53,2%.

Wydatki te przeznaczono głównie na sfinansowanie zobowiązań z lat

poprzednich, jak i zobowiązań bieżących. W 2001 r. na refundację premii

gwarancyjnej od wkładów mieszkaniowych i premii za systematyczne oszczędzanie

na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych wydatkowano � 2.118.893 tys. zł,

a na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych � 304.031 tys. zł, tj. łącznie 92,2%

wydatków tej grupy.

Zaplanowane na 2001 r., wydatki na obsługę długu publicznego zostały

zrealizowane w 96,1% (20.898.565,2 tys. zł) i stanowiły 12,1% wydatków budżetu

państwa (2000 r. � 18.024.538 tys. zł i 11,9%). W porównaniu do 2000 r., nastąpił

wzrost tych wydatków nominalnie o 15,9%, a realnie o 9,9%. Wydatki

te przeznaczono głównie na sfinansowanie odsetek i dyskonta od krajowych

skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów (16.982.413,5 tys. zł),

odsetek od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych (2.522.199,6 tys. zł),

odsetek od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych

za granicą i od polskich obligacji Brady�ego (1.194.775,2 tys. zł).

2.2. Wydatki budżetu państwa według działów

Ustawa budżetowa na rok 2001 została opracowana z uwzględnieniem nowej

klasyfikacji budżetowej, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz

przychodów i rozchodów, która znacznie różni się od poprzednio obowiązującej,

zarówno w oznaczeniu jak i w treści poszczególnych działów i rozdziałów oraz

paragrafów wydatków. W efekcie wykonanie wydatków według działów  nie jest

porównywalne z wykonaniem roku 2000.
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Realizację wydatków budżetowych w 2001 r. w układzie działowym prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

w tym:
Wyszczególnienie Ustawa

budżetowa
z 1 marca

Wg ustawy
budżetowej ze

zmianami

Budżet
po

zmianach
Wykonanie

wydatki
niewygasa-

jące
5 : 3 5 : 4

Struktura
2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.062.982 3.062.982 3.297.815,8 3.046.486,4 3.356,0 99,5 92,4 1,76
020 Leśnictwo 61.204 61.204 62.317,5 57.550,4 0 94,0 92,4 0,03
050 Rybołówstwo i rybactwo 27.722 27.722 27.822,0 27.001,8 0 97,4 97,1 0,02
100 Górnictwo i kopalnictwo 1.535.908 1.535.908 1.546.708,0 1.479.962,2 0 96,4 95,7 0,86
150 Przetwórstwo przemysłowe 188.581 188.581 195.140,4 163.307,5 0 86,6 83,7 0,09
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 0 0 1.190,8 1.124,0 0 x 94,4 0,00
500 Handel 832.890 1.102.890 1.105.320,3 1.016.344,3 496,0 92,2 92,0 0,59
550 Hotele i restauracje 19.700 19.700 19.700,0 16.778,8 0 85,2 85,2 0,01
600 Transport i łączność 3.817.803 4.079.763 5.114.784,9 4.694.325,7 26.500,0 115,1 91,8 2,72
630 Turystyka 45.908 45.908 53.964,9 51.324,1 0 111,8 95,1 0,03
700 Gospodarka mieszkaniowa 2.118.200 4.018.340 4.032.236,7 3.774.253,2 0 93,9 93,6 2,18
710 Działalność usługowa 386.730 386.730 675.793,4 642.211,2 13.803,5 166,1 95,0 0,37
720 Informatyka 118.793 118.793 118.795,7 118.525,3 0 99,8 99,8 0,07
730 Nauka 3.302.222 3.302.222 3.302.291,0 3.089.928,0 2.245,0 93,6 93,6 1,79
750 Administracja publiczna 6.289.548 6.289.548 6.563.457,2 6.149.952,0 6.002,3 97,8 93,7 3,56
751 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1.267.900 1.267.900 1.339.212,4 1.255.865,8 0 99,1 93,8 0,73

752 Obrona narodowa 9.546.002 9.546.002 9.746.097,9 8.875.049,7 0 93,0 91,1 5,13
753 Obowiązkowe ubezpieczenia

społeczne 51.525.640 51.606.248 51.626.931,0 46.065.608,6 0 89,3 89,2 26,65

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 7.908.813 7.908.813 7.954.591,7 7.757.679,5 0 98,1 97,5 4,49

755 Wymiar sprawiedliwości 4.539.330 4.539.330 4.696.294,2 4.404.970,7 0 97,0 93,8 2,55
757 Obsługa długu publicznego 21.872.645 21.872.645 21.872.645,0 21.004.950,6 0 96,0 96,0 12,15
758 Różne rozliczenia 37.927.593 37.967.593 31.699.186,4 29.606.352,8 0 78,0 93,4 17,12
801 Oświata i wychowanie 1.485.648 1.485.648 1.824.303,9 1.780.440,1 0 119,8 97,6 1,03
803 Szkolnictwo wyższe 6.484.042 6.484.042 6.705.624,9 6.370.662,3 0 98,3 95,0 3,68
851 Ochrona zdrowia 3.064.449 3.592.503 4.864.299,1 4.600.760,1 0 128,1 94,6 2,66
853 Opieka społeczna 12.416.266 13.123.065 14.613.595,4 14.634.516,7 0 111,5 100,1 8,46
854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 191.863 191.863 285.667,0 281.081,0 0 146,5 98,4 0,16

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 501.459 554.476 755.335,0 688.256,6 0 124,1 91,1 0,40

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 822.923 822.923 1.036.678,6 937.731,1 0 114,0 90,5 0,54

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

91.701 91.701 96.508,2 92.217,2 0 100,6 95,6 0,05

926 Kultura fizyczna i sport 149.622 149.622 210.355,7 199.993,0 0 133,7 95,1 0,12
Ogółem 181.604.087 185.444.665 185.444.665 172.885.210,7 52.402,8 93,2 93,2 100,00

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu państwa w 2001 r. przypadał

na następujące działy klasyfikacji budżetowej:

753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 46.065.608,6 tys. zł, tj.  26,7%,

758 - Różne rozliczenia 29.606.352,8  tys. zł, tj. 17,1%,

757 - Obsługa długu publicznego 21.004.950,6  tys. zł, tj. 12,2%,

853 - Opieka społeczna 14.634.516,7  tys. zł, tj.   8,5%,

752 - Obrona narodowa   8.875.049,7  tys. zł, tj.   5,1%.
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Wykonanie wydatków w stosunku do planu po zmianach ukształtowało się

na poziomie od 83,7% (w dziale przetwórstwo przemysłowe) do 100,1% (w dziale

opieka społeczna).

Strukturę wydatków w budżetach wojewodów w 2001 r. według działów
klasyfikacji budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Ustawa
budżetowa
z 1 marca

Wg ustawy
budżetowej
z 13 grudnia

Budżet
po

zmianach
Wykonanie 5 : 2 5 : 3 5 : 4

Struktura

1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 662.002 662.002 883.934,6 848.247,6 128,1 128,1 96,0 4,32
020 Leśnictwo 16.353 16.353 16.353,0 15.940,7 97,5 97,5 97,5 0,08
050 Rybołówstwo i rybactwo 12.715 12.715 12.815,0 12.577,1 98,9 98,9 98,1 0,06
100 Górnictwo i kopalnictwo 69 69 69,0 68,0 98,6 98,6 98,6 0,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 0 0 5.669,0 4.769,0 x x 84,1 0,02
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę
0 0 1.190,7 1.124,0 x x 94,4 0,01

500 Handel 40.779 40.779 40.308,9 39.649,9 97,2 97,2 98,4 0,2
600 Transport i łączność 635.493 897.453 1.609.213,9 1.411.159,4 222,1 157,2 87,7 7,2
630 Turystyka 0 0 431,9 364,8 x x 84,5 0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 23.573 23.573 32.189,8 28.699,2 121,7 121,7 89,2 0,1
710 Działalność usługowa 137.731 137.731 143.542,2 135.127,6 98,1 98,1 94,1 0,7
720 Informatyka 4.982 4.982 4.982,0 4.967,0 99,7 99,7 99,7 0,0
750 Administracja publiczna 879.223 879.223 883.307,1 864.269,5 98,3 98,3 97,8 4,4
752 Obrona narodowa 8.314 8.314 8.314,0 6.886,8 82,8 82,8 82,8 0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa
5.393.654 5.393.654 5.714.650,6 5.667.348,8 105,1 105,1 99,2 28,9

758 Różne rozliczenia 2.922 2.922 10.818,1 9.852,9 337,2 337,2 91,1 0,1
801 Oświata i wychowanie 372.994 372.994 550.897,4 523.657,5 140,4 140,4 95,1 2,7
803 Szkolnictwo wyższe 0 0 4.645,0 3.318,9 x x 71,5 0,0
851 Ochrona zdrowia 1.199.899 1.672.953 2.878.959,1 2.766.633,0 230,6 165,4 96,1 14,1
853 Opieka społeczna 5.014.995 5.014.995 6.226.936,2 6.151.785,9 122,7 122,7 98,8 31,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27.310 27.310 119.362,6 117.059,3 428,6 428,6 98,1 0,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
490.061 543.078 743.488,9 677.156,0 138,2 124,7 91,1 3,5

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

67.876 67.876 273.922,8 249.077,8 367,0 367,0 90,9 1,3

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

33.374 33.374 33.740,2 31.945,4 95,7 95,7 94,7 0,2

926 Kultura fizyczna i sport 0 0 60.133,7 59.997,6 x x 99,8 0,3
Ogółem 15.024.319 15.812.350 20.259.875,8 19.631.683,7 130,7 124,2 96,9 100,0

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wydatki budżetów wojewodów ogółem wyniosły 19.631.683,7 tys. zł
i stanowiły 11,4% wydatków budżetu państwa. W budżetach wojewodów nie
wystąpiły wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.

W wydatkach ogółem budżetów wojewodów największy udział w 2001 r.
dotyczył 6 działów:
853 - Opieka społeczna 6.151.785,9 tys. zł, tj. 31,3%,
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
          przeciwpożarowa 5.667.348,8 tys. zł, tj. 28,9%,
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851 - Ochrona zdrowia 2.766.633,0 tys. zł, tj. 14,1%,
600 - Transport i łączność 1.411.159,4 tys. zł,  tj.  7,2%,
750 - Administracja publiczna    864.269,5 tys. zł,  tj.  4,4%,
010 - Rolnictwo i łowiectwo    848.247,6 tys. zł, tj.   4,3%.

2.3. Wydatki budżetu państwa według części

Wydatki budżetu państwa w 2001 r. według części klasyfikacji budżetowej (bez

podziału części 85 i części 86 na poszczególnych dysponentów) prezentują dane

zawarte w poniższej tabeli:

      (w tys. zł)
2001 r. %

w tym:
Wyszczególnienie Wykonanie

2000 r.

Ustawa
budżetowa
z 1 marca

Wg ustawy
budżetowej
z 13 grudnia

Budżet
 po

zmianach
Wykonanie

wydatki
niewyga-

sające

Wykonanie
w 2000 r. w
warunkach

2001 r. *

6:2 6: 4 6: 5 6: 8 Struktura
2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 � Kancelaria
        Prezydenta RP

130.559 136.519 136.519 136.403,2 132.622,9 0 137.740 101,6 97,1 97,2 96,3 0,077

02 � Kancelaria Sejmu 268.634 332.625 332.625 325.982,8 298.302,1 0 283.409 111,0 89,7 91,5 105,3 0,173

03 � Kancelaria Senatu 104.481 125.545 125.545 123.825,0 114.071,6 0 110.227 109,2 90,9 92,1 103,5 0,066

04 � Sąd Najwyższy 42.475 49.980 49.980 49.981,5 46.791,8 0 44.811 110,2 93,6 93,6 104,4 0,027
05 � Naczelny Sąd
        Administracyjny

78.311 104.955 104.955 105.255,0 86.722,6 0 82.618 110,7 82,6 82,4 105,0 0,050

06 � Trybunał
        Konstytucyjny

12.800 15.216 15.216 15.216,0 14.382,6 0 13.504 112,4 94,5 94,5 106,5 0,008

07 � Najwyższa Izba
        Kontroli

176.798 196.594 196.594 196.594,0 187.352,5 0 186.522 106,0 95,3 95,3 100,4 0,108

08 � Rzecznik Praw
        Obywatelskich

19.550 21.356 21.356 21.345,9 21.130,4 0 20.625 108,1 98,9 99,0 102,5 0,012

09 � Krajowa Rada
        Radiofonii
        i Telewizji

17.568 19.005 19.005 18.920,0 18.807,6 0 18.534 107,1 99,0 99,4 101,5 0,011

10 � Generalny
        Inspektor
       Ochrony Danych
       Osobowych

8.666 10.410 10.410 10.397,7 8.334,9 0 9.143 96,2 80,1 80,2 91,2 0,005

11 � Krajowe Biuro
        Wyborcze

89.974 28.355 28.355 105.831,0 104.058,0 0 94.923 115,7 367,0 98,3 109,6 0,060

12 � Państwowa
        Inspekcja Pracy

179.637 189.494 189.494 189.437,5 181.010,0 0 189.517 100,8 95,5 95,6 95,5 0,105

13 � IPN � KŚZPNP 67.411 82.205 82.205 84.693,8 83.421,3 0 71.119 123,8 101,5 98,5 117,3 0,048
14 � Rzecznik Praw
        Dziecka

417 3.434 3.434 3.423,5 3.366,1 0 440 807,2 98,0 98,3 765,0 0,002

16 � Kancelaria
        Prezesa
        Rady Ministrów

106.006 92.030 92.030 130.007,2 123.035,4 2,0 111.836 116,1 133,7 94,6 110,0 0,071

17 � Administracja
        publiczna

49.927 39.283 39.283 41.923,1 30.885,0 0 52.673 61,9 78,6 73,7 58,6 0,018

18 � Architektura
        i budownictwo

47.823 45.749 45.749 45.764,0 41.759,6 0 50.453 87,3 91,3 91,2 82,8 0,024

19 � Budżet, finanse
        publiczne
        i nstytucje finans.

2.071.030 2.178.398 2.178.398 2.208.686,7 2.064.835,4 874,0 2.184.937 99,7 94,8 93,5 94,5 1,194

20 � Gospodarka 2.406.845 2.058.087 2.058.087 2.111.372,4 1.954.034,3 0 2.539.221 81,2 94,9 92,5 77,0 1,130
21 � Gospodarka
        morska

278.599 258.860 258.860 272.386,8 255.475,9 0 293.922 91,7 98,7 93,8 86,9 0,148

22 � Gospodarka
         wodna

408.716 198.727 198.727 482.009,6 462.089,1 13.803,5 431.195 113,1 232,5 95,9 107,2 0,267

23 � Integracja
        europejska

52.737 82.606 82.606 93.785,3 81.360,5 0 55.638 154,3 98,5 86,8 146,2 0,047

24 � Kultura i ochrona
        dziedzictwa
        narodowego

1.096.963 1.221.324 1.221.324 1.266.696,6 1.186.674,8 0 1.157.296 108,2 97,2 93,7 102,5 0,686

25 � Kultura fizyczna
        i sport

979 936 936 924,8 738,8 0 1.033 75,5 78,9 79,9 71,5 0,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 � Łączność 89.948 38.295 38.295 38.318,6 32.376,3 0 94.895 36,0 84,5 84,5 34,1 0,019
27 � Gospodarka
         przestrzenna
        i mieszkaniowa

698 787 787 800,5 507,3 0 736 72,7 64,5 63,4 68,9 0,000

28 � Nauka 2.937.502 3.323.400 3.323.400 3.323.519,3 3.110.196,5 2.245,0 3.099.065 105,9 93,6 93,6 100,4 1,799

29 � Obrona narodowa 13.239.205 14.778.668 14.778.668 14.984.159,4 14.032.234,3 0 13.967.361 106,0 94,9 93,6 100,5 8,117
30 � Oświata
        i wychowanie

424.853 222.415 222.415 347.318,0 332.730,1 0 448.220 78,3 149,6 95,8 74,2 0,192

31 � Praca 141.353 138.162 138.162 140.038,9 135.528,6 176,0 149.127 95,9 98,1 96,8 90,9 0,078

32 � Rolnictwo 848.003 680.371 680.371 692.708,8 618.669,1 3.140,0 894.643 73,0 90,9 89,3 69,2 0,358

33 � Rozwój wsi 1.105.327 1.770.908 1.770.908 1.773.031,9 1.630.304,6 500,0 1.166.120 147,5 92,1 92,0 139,8 0,943
34 � Rozwój
         regionalny

5.030 12.144 12.144 19.147,2 17.968,0 1.050,8 5.307 357,2 148,0 93,8 338,6 0,010

35 � Rynki rolne 787.360 641.438 911.438 911.941,8 855.529,3 496,0 830.665 108,7 93,9 93,8 103,0 0,495

36 � Skarb Państwa 66.520 61.640 61.640 76.076,9 71.377,0 0 70.179 107,3 115,8 93,8 101,7 0,041

37 � Sprawiedliwość 4.685.462 5.263.137 5.263.137 5.421.346,6 5.112.595,5 0 4.943.162 109,1 97,1 94,3 103,4 2,957
38 � Szkolnictwo
        wyższe

4.209.890 4.981.831 4.981.831 5.144.802,6 4.825.384,7 0 4.441.434 114,6 96,9 93,8 108,6 2,791

39 � Transport 3.009.844 2.920.247 2.920.247 3.238.118,5 3.044.541,7 26.500,0 3.175.385 101,2 104,3 94,0 95,9 1,761

40 � Turystyka 50.951 48.913 48.913 56.548,9 53.854,3 0 53.753 105,7 110,1 95,2 100,2 0,031

41 � Środowisko 220.640 158.218 158.218 164.109,4 153.759,5 75,5 232.775 69,7 97,2 93,7 66,1 0,089
42 � Sprawy
        wewnętrzne

4.591.353 5.633.609 5.714.217 5.530.750,6 5.394.736,2 0 4.843.877 117,5 94,4 97,5 111,4 3,120

43 � Wyznania
         religijne

71.498 96.630 136.630 136.643,9 136.642,9 0 75.430 191,1 100,0 100,0 181,2 0,079

44 � Zabezpieczenie
       społeczne

27.203 45.996 45.996 46.938,1 37.307,6 0 28.699 137,1 81,1 79,5 130,0 0,022

45 � Sprawy
        zagraniczne

724.768 764.301 764.301 780.768,7 710.417,6 0 764.630 98,0 92,9 91,0 92,9 0,411

46 � Zdrowie 2.674.505 2.296.785 2.351.785 2.416.870,8 2.289.689,1 0 2.821.603 85,6 97,4 94,7 81,1 1,324
47 � Rządowe Centrum
        Studiów
        Strategicznych

17.929 12.919 12.919 12.919,2 10.830,6 0 18.915 60,4 83,8 83,8 57,3 0,006

48 � Państwowy Urząd
        Nadzoru
        Ubezpieczeń

17.719 19.035 19.035 19.035,0 13.793,4 0 18.694 77,8 72,5 72,5 73,8 0,008

49 � Urząd Zamówień
        Publicznych

4.634 4.761 4.761 4.752,7 4.447,7 0 4.889 96,0 93,4 93,6 91,0 0,003

50 � Urząd Regulacji
        Energetyki

32.419 43.000 43.000 43.095,0 35.174,9 0 34.202 108,5 81,8 81,6 102,8 0,020

51 � Urząd Służby
        Cywilnej

11.996 10.908 10.908 11.883,8 10.950,5 178,0 12.656 91,3 100,4 92,1 86,5 0,006

52 � Urząd Ochrony
        Państwa

376.234 419.988 419.988 419.988,0 393.032,0 0 396.927 104,5 93,6 93,6 99,0 0,227

53 � Urząd Ochrony
        Konkurencji
        i Konsumentów

17.810 21.212 21.212 22.079,3 20.540,9 123,0 18.790 115,3 96,8 93,0 109,3 0,012

54 � Urząd ds.
        Kombatantów
        i Osób
       Represjonowanych

117.172 124.027 230.826 230.809,6 222.855,0 0 123.616 190,2 96,5 96,6 180,3 0,129

55 � Urząd
        Mieszkalnictwa
        i Rozwoju Miast

2.059.998 1.775.339 3.675.479 3.680.750,8 3.429.949,0 0 2.173.298 166,5 93,3 93,2 157,8 1,984

56 � Urząd Kultury
        Fizycznej
        i Sportu

321.855 160.783 160.783 162.138,8 151.782,3 0 339.557 47,2 94,4 93,6 44,7 0,088

57 � Krajowy Urząd
        Pracy

853.193 2.043.478 2.643.478 2.663.453,1 2.662.590,6 0 900.119 312,1 100,7 100,0 295,8 1,540

58 � Główny Urząd
        Statystyczny

263.966 242.440 242.440 332.361,1 306.294,5 0 278.484 116,0 126,3 92,2 110,0 0,177

59 � Główny Urząd
        Ceł

585.679 854.754 854.754 858.737,5 803.454,6 3.239,0 617.891 137,2 94,0 93,6 130,0 0,465

60 � Wyższy Urząd
         Górniczy

39.950 44.150 44.150 44.114,6 41.283,1 0 42.147 103,3 93,5 93,6 98,0 0,024

61 � Urząd
        Patentowy RP

26.915 19.754 19.754 19.749,9 18.473,3 0 28.395 68,6 93,5 93,5 65,1 0,011

62 � Urząd Nadzoru nad
        Funduszami
         Emerytalnymi

14.692 15.033 15.033 15.042,1 14.077,6 0 15.500 95,8 93,6 93,6 90,8 0,008

63 � Urząd Nadzoru
        Ubezpieczeń
         Zdrowotnych

9.310 9.801 9.801 9.846,0 8.009,4 0 9.822 86,0 81,7 81,3 81,5 0,005

64 � Główny Urząd
        Miar

73.510 79.163 79.163 79.329,1 74.250,7 0 77.553 101,0 93,8 93,6 95,7 0,043

65 � Polski Komitet
        Normalizacyjny

24.310 27.063 27.063 27.063,0 25.328,0 0 25.647 104,2 93,6 93,6 98,8 0,015
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
66 � Polskie Centrum
        Badań
        i Certyfikacji

241 61 61 61,0 61,0 0 254 25,3 100,0 100,0 24,0 0,000

67 � Polska Akademia
        Nauk

43.539 53.552 53.552 53.648,1 50.213,5 0 45.934 115,3 93,8 93,6 109,3 0,029

68 � Państwowa
        Agencja
        Atomistyki

83.756 79.911 79.911 79.914,1 74.746,0 0 88.363 89,2 93,5 93,5 84,6 0,043

69 � Komisja Papierów
        Wartościowych
        i Giełd

8.498 10.720 10.720 10.694,7 10.006,7 0 8.965 117,8 93,3 93,6 111,6 0,006

70 � Generalny
        Inspektorat
        Celny

24.976 29.639 29.639 29.638,7 26.871,5 0 26.350 107,6 90,7 90,7 102,0 0,016

71 � Główny
        Inspektorat
        Kolejnictwa

10.224 10.254 10.254 10.246,9 9.588,6 0 10.786 93,8 93,5 93,6 88,9 0,006

72 � Kasa Rolniczego
        Ubezpieczenia
        Społecznego

13.699.145 15.786.695 15.786.695 15.821.695,0 15.413.800,0 0 14.452.598 112,5 97,6 97,4 106,7 8,916

73 � Zakład
        Ubezpieczeń
        Społecznych

22.020.640 33.519.025 33.519.025 33.733.786,9 28.776.073,0 0 23.231.775 130,7 85,8 85,3 123,9 16,645

75 � Rządowe Centrum
        Legislacji

9.150 9.793 9.793 9.793,0 8.653,1 0 9.653 94,6 88,4 88,4 89,6 0,005

76 � Urząd Regulacji
        Telekomunikacji

2.853 80.827 80.827 80.855,0 68.549,0 0 3.010 2402,7 84,8 84,8 2277,4 0,040

78 � Obsługa
        zadłużenia
        zagranicznego

4.296.630 5.135.700 5.135.700 4.316.700,0 3.793.819,4 0 4.532.945 88,3 73,9 87,9 83,7 2,194

79 � Obsługa długu
        krajowego

13.726.467 16.610.445 16.610.445 17.429.445,0 17.104.745,8 0 14.481.423 124,6 103,0 98,1 118,1 9,894

80 � Regionalne Izby
        Obrachunkowe

66.188 74.619 74.619 74.619,0 72.218,1 0 69.828 109,1 96,8 96,8 103,4 0,042

81 � Rezerwa ogólna 0 88.000 88.000 0,8 0 0 0 x 0,0 0,0 x 0,000
82 � Subwencje ogólne
        dla jednostek
        samorządu
        terytorialnego

25.860.157 28.774.530 28.774.530 29.509.163,0 29.434.366,2 0 27.282.466 113,8 102,3 99,7 107,9 17,025

83 � Rezerwy celowe 0 8.952.694 8.952.694 2.015.126,2 0 0 0 x 0,0 0,0 x 0,000
85/02�32
Budżety  wojewodów

18.646.722 15.024.319 15.812.350 20.259.875,7 19.631.683,7 0 19.672.291 105,3 124,2 96,9 99,8 11,355

86/01�97
Samorządowe Kolegia
Odwoławcze

57.633 66.107 66.107 67.430,5 65.083,6 0 60.803 112,9 98,5 96,5 107,0 0,038

Ogółem: 151.054.929 181.604.087 185.444.665 185.444.665 172.885.210,7 52.402,8 159.362.948 114,5 93,2 93,2 108,5 100,000

* Kolumna 8 = kolumna 2x 1,055 (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS )

Najwyższy udział w wydatkach budżetu państwa w 2001 r. miały następujące

części:

82 � Subwencje ogólne dla jednostek samorządu

         terytorialnego 29.434.366,2 tys. zł, tj. 17,0%,

73 � Zakład Ubezpieczeń Społecznych 28.776.073,0  tys. zł, tj. 16,6%,

85/02-32 � Budżety wojewodów 19.631.683,7  tys. zł, tj. 11,4%,

79 � Obsługa długu krajowego 17.104.745,8  tys. zł, tj.    9,9%,

72 � Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 15.413.800,0  tys. zł, tj.    8,9%,

29 � Obrona narodowa 14.032.234,3  tys. zł, tj.    8,1%.
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Wykonanie wydatków w stosunku do budżetu po zmianach ukształtowało się

na poziomie od 72,5% w części 48 � Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

do 100% w części 43 � Wyznania religijne, części 57 � Krajowy Urząd Pracy i części

66 � Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W ujęciu realnym wydatki budżetowe były

w 36 częściach budżetu państwa niższe od wykonania w 2000 r. W szczególności

dotyczyło to części: 66 � Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (o 76,0%),

26 � Łączność (o 65,9%), 56 � Urząd Kultury Fizycznej i Sportu (o 55,3%), 47 �

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (o 42,7%), 17 � Administracja publiczna

(o 41,4%). W pozostałych częściach budżetu państwa wydatki w ujęciu realnym były

wyższe w granicach od 0,2% (część 40 � Turystyka) do 238,6% (część 34 � Rozwój

regionalny).

Wydatki budżetów wojewodów w 2001 r. w podziale na poszczególne

województwa prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Wykona-
nie 2000 r.

Ustawa
budżetowa
z 1 marca

Ustawa
budżetowa

po zmianach

Budżet
po zmianach Wykonanie

Wykonanie
w 2000 r.

w warunkach
2001 r. *

6:2 6: 4 6: 5 6: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85/02 � woj. dolnośląskie 1.583.499 1.179.273 1.245.832 1.624.798,6 1.571.077,0 1.670.591 99,2 126,1 96,7 94,0

85/04 � woj. kujawsko �
             pomorskie

1.032.050 843.827 896.468 1.151.592,8 1.116.886,0 1.088.813 108,2 124,6 97,0 102,6

85/06 � woj. lubelskie 1.109.426 925.723 970.180 1.183.620,8 1.146.231,5 1.170.444 103,3 118,1 96,8 97,9

85/08 � woj. lubuskie 663.485 469.069 506.393 652.533,6 633.695,9 699.977 95,5 125,1 97,1 90,5

85/10 � woj. łódzkie 1.243.438 1.068.786 1.110.916 1.327.145,0 1.286.373,1 1.311.827 103,5 115,8 96,9 98,1

85/12 � woj. małopolskie 1.349.766 1.114.180 1.153.414 1.457.361,7 1.405.315,5 1.424.003 104,1 121,8 96,4 98,7

85/14 � woj. mazowieckie 2.321.205 2.037.574 2.145.375 2.816.077,0 2.735.426,1 2.448.871 117,8 127,5 97,1 111,7

85/16 � woj. opolskie 504.880 407.524 436.574 544.340,6 527.782,1 532.648 104,5 120,9 97,0 99,1

85/18 � woj. podkarpackie 1.101.039 889.827 920.827 1.185.183,0 1.149.726,4 1.161.596 104,4 124,9 97,0 99,0

85/20 � woj. podlaskie 652.600 560.170 585.918 723.583,7 701.207,1 688.493 107,4 119,7 96,9 101,8

85/22 � woj. pomorskie 1.044.742 862.927 911.894 1.193.111,1 1.155.313,0 1.102.203 110,6 126,7 96,8 104,8

85/24 � woj. śląskie 2.081.908 1.532.313 1.582.788 2.117.241,9 2.049.231,0 2.196.413 98,4 129,5 96,8 93,3

85/26 � woj. świętokrzyskie 766.122 541.902 574.780 789.139,9 765.167,2 808.259 99,9 133,1 97,0 94,7

85/28 � woj. warmińsko �
             mazurskie

796.680 640.675 689.452 884.238,2 858.313,4 840.497 107,7 124,5 97,1 102,1

85/30 � woj. wielkopolskie 1.476.212 1.201.021 1.277.698 1.583.266,4 1.535.157,8 1.557.404 104,0 120,2 97,0 98,6

85/32 � woj. zachodnio �
            pomorskie

919.670 749.528 803.841 1.026.641,4 994.780,6 970.252 108,2 123,8 96,9 102,5

 Ogółem : 18.646.722 15.024.319 15.812.350 20.259.875,7 19.631.683,7 19.672.291 105,3 124,2 96,9 99,8

* Kolumna 8 = kolumna 2x 1,055 (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS)
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W poszczególnych województwach wykonanie wydatków kształtowało się
w wysokości od 96,4% planu po zmianach (województwo małopolskie) do 97,1%
(województwo lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie). W ujęciu realnym
wydatki budżetowe były w 10 województwach niższe niż wykonanie w 2000 r.,
a w 6 województwach wyższe w granicach od 1,8% (województwo podlaskie)
do 11,7% (województwo mazowieckie).

W 2001 r. występowały wprawdzie przypadki naruszenia przez dysponentów
części budżetowych zasad i trybu wykonywania budżetu, określonych w przepisach
ustawy o finansach publicznych, jednak skala tych naruszeń uległa znacznemu
zmniejszeniu. W ocenie NIK, było to wynikiem wprowadzanych w ciągu roku
ograniczeń w przekazywaniu środków budżetowych, jak również w pewnym zakresie
efektem realizacji wniosków NIK z kontroli w latach poprzednich.

Niemniej jednak w 2001 r. nadal występowały nieprawidłowości, jak
np. przypadki tworzenia nieformalnych rezerw w poszczególnych częściach budżetu
państwa, co było sprzeczne z art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
Dotyczyło to głównie:

- Ministerstwa Sprawiedliwości (część 37), gdzie podobnie jak w roku ubiegłym, nie
rozdysponowano pomiędzy podległe jednostki organizacyjne w terminie
wynikającym z ustawy o finansach publicznych wydatków w kwocie 73.293,3 tys. zł,

- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (część 30), gdzie nie zapewniono
zgodności planów jednostek podległych z ustawą budżetową na rok 2001 w ogólnej
kwocie 1.530,7 tys. zł. W przypadku 3 z 15 rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
kwoty wydatków określone dla jednostek podległych różniły się od kwot
wynikających z ustawy budżetowej,

- Wojewody Opolskiego, który opracował układ wykonawczy budżetu części 85/16
zgodnie z ustawą budżetową, przy czym w zawiadomieniach o wysokości dotacji
na 2001 r. Wojewoda zaniżył jej wielkość o 127 tys. zł, w tym: dla powiatów
o 22 tys. zł, a dla gmin o 105 tys. zł, tworząc w ten sposób nieformalną rezerwę,

- części 41 � Środowisko, gdzie dysponent II stopnia � Krajowy Zarząd Parków
Narodowych dokonał podziału na podległe jednostki ogólnych kwot dochodów
i wydatków wynikających z układu wykonawczego budżetu państwa, pozostawiając
w rezerwie nierozdysponowaną kwotę 1.339 tys. zł.
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Ponadto stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

a) przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków

publicznych, np. w:

- Ministerstwie Kultury (część 24), gdzie ze środków na działalność Ministerstwa

(z działu 750 � Administracja publiczna) sfinansowano wydatki w kwocie

54,2 tys. zł, związane z powstaniem nowej instytucji � Instytutu Dziedzictwa

Narodowego (opracowanie koncepcji Instytutu zostało wykonane przez osoby,

które następnie objęły stanowiska kierownicze w ww. instytucji). Wydatki

te powinny zostać sfinansowane ze środków działu 921 � Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego;

- Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie w części 18 � Architektura
i budownictwo dysponent III stopnia � Główny Urząd Geodezji i Kartografii
sfinansował środkami budżetowymi w łącznej kwocie 780 tys. zł prace
geodezyjne i kartograficzne, które zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne
i kartograficzne, należały do ustawowych zadań starostów;

b) dokonywania wydatków w sposób niecelowy i niegospodarny, np.:

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45) wydatkowało ponad 204,9 tys. zł
na rzecz niemieckiego architekta za usługi na etapie realizacji nowej siedziby
Ambasady RP w Berlinie, podczas gdy budowa nie została rozpoczęta;

- Ministerstwo Kultury (część 24) z ogólnej kwoty 400 tys. zł, przeznaczonej
na realizację przez Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH) projektu badawczego
pt. �Sposoby i tematy upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów
Polskich w XX w.�, sfinansowano wydatki w kwocie 270,1 tys. zł, na które
uprzednio ŻIH otrzymał dotację z Komitetu Badań Naukowych;

c) zlecania zadań z naruszeniem zasady, formy lub trybu postępowania przy
udzielaniu zamówień publicznych, np.:

- Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (część 62), z naruszeniem zasady
wyboru najkorzystniejszej oferty dokonał wyboru wykonawcy zamówienia
na wykonanie i wdrożenie systemu nadzoru pośredniego, przyjmując ofertę
firmy w wysokości 4.112 tys. zł, a odrzucając ofertę o 624 tys. zł niższą.
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- Ministerstwo Gospodarki (część 20), w wyniku unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia na zakup i wymianę okien i drzwi balkonowych

w budynkach Ministerstwa o wartości 840,3 tys. zł, przeprowadziło ponowne

postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, dokonując jednak

istotnych zmian warunków zamówienia w stosunku do poprzedniego

postępowania, dotyczących terminu realizacji zamówienia, zwiększenia zakresu

rzeczowego, skutkiem czego wartość zamówienia wzrosła o 140,7 tys. zł.

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że jednostki budżetowe zawierały umowy

zleceń z podmiotami z zewnątrz, w sytuacji gdy jednostka dysponowała odpowiednią

kadrą do wykonania tych prac we własnym zakresie lub zawierały umowy z własnymi

pracownikami na zadania wchodzące w zakres ich bieżących obowiązków.

Ponadto w 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli zbadała prawidłowość zakupów

inwestycyjnych i wyposażenia w urzędach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich52.

Stwierdzone nieprawidłowości w wydatkowaniu środków na zakupy inwestycyjne

i wyposażenie wskutek działań niegospodarnych, niecelowych oraz niezgodnych

z prawem stanowiły 3,1% ogółu wydatków na ten cel w okresie 2000 � I półrocze

2001 r. Większość stwierdzonych nieprawidłowości polegała na nieoszczędnym

wydatkowaniu środków publicznych, braku rzetelności w działaniu, prowadzeniu

ewidencji księgowej niezgodnie z obowiązującymi zasadami, realizacji zamówień

publicznych z naruszeniem obowiązujących procedur. Nieprawidłowością w urzędach

wojewódzkich było dokonywanie nieuzasadnionych zakupów, czego skutkiem było

niewykorzystywanie majątku lub nadmierne zapasy. Przejawom niegospodarności

sprzyjał brak wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad użytkowania posiadanego

majątku, co powodowało następnie obciążenie budżetu kosztami eksploatacji

składników majątkowych i wyposażenia.

Ujawnione nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych

i gospodarowaniu majątkiem na kwotę ogółem 3.606,1 tys. zł w większym stopniu

obciążały urzędy marszałkowskie, gdzie skala nieprawidłowych wydatków na zakupy

                                                
52 Informacja o wynikach kontroli realizacji zakupów inwestycyjnych i wyposażenia przez urzędy wojewódzkie

oraz urzędy marszałkowskie w okresie 2000 � I półrocze 2001 r., NIK maj, 2002 r.
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inwestycyjne i wyposażenie była dwukrotnie większa niż w urzędach wojewódzkich.

W ocenie NIK wskazuje to na potrzebę zwiększenia nadzoru nad działalnością służb

odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi w urzędach wojewódzkich,

a w przypadku urzędów marszałkowskich także ze strony organów stanowiących.

Ujawnione nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych

i gospodarowaniu majątkiem na kwotę ogółem 3.606,1 tys. zł w większym stopniu

obciążały urzędy marszałkowskie, gdzie skala nieprawidłowych wydatków na zakupy

inwestycyjne i wyposażenie była dwukrotnie większa niż w urzędach wojewódzkich.

W ocenie NIK wskazuje to na potrzebę zwiększenia nadzoru nad działalnością służb

odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi w urzędach wojewódzkich,

a w przypadku urzędów marszałkowskich także ze strony organów stanowiących.

2.4. Wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych

Rezerwa ogólna

W art. 23 ustawy budżetowej na 2001 rok została ustalona ogólna rezerwa

budżetowa w wysokości 88.000 tys. zł, która stanowiła 0,05 % planowanej kwoty

wydatków ogółem budżetu państwa (w 2000 r. - 0,06%). W trakcie roku budżetowego,

z części 81 - Rezerwa ogólna, decyzjami Ministra Finansów, została przeniesiona

do innych części budżetu państwa kwota 87.999 tys. zł. W porównaniu do 2000 r.

kwota ta była w ujęciu nominalnym niższa o 8.070 tys. zł, tj. o 8,4 % , a realnie

zmniejszyła się o 13.354 tys. zł, tj. o 13,2 %.

Wydatki ujęte w części 81, zostały rozdysponowane na podstawie:

  8 uchwał Rady Ministrów 64.926 tys. zł, tj. 73,8 % rezerwy,

75 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów 20.367 tys. zł, tj. 23,1 % rezerwy,

12 decyzji Ministra Finansów   2.706 tys. zł, tj.   3,1% rezerwy.

Minister Finansów, realizując powyższe dyspozycje, w okresie od 9 lutego

do 21 grudnia 2001 r., wydał 114 decyzji w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy

ogólnej do 37 części budżetu państwa, w tym 21.753,4 tys. zł (24,7% rezerwy)

do 16 budżetów wojewodów.
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Najwyższe kwoty z rezerwy ogólnej przeniesiono do następujących części

budżetu państwa:

29 - Obrona narodowa 24.902,0 tys. zł, tj. 28,3 %,

20 - Gospodarka 12.796,4 tys. zł, tj. 14,5 %,

46 - Zdrowie 10.559,0 tys. zł, tj. 12,0 %,

36 - Skarb Państwa   6.084,0 tys. zł, tj.   6,9 %,

85/12 - województwo małopolskie   4.907,6 tys. zł, tj.   5,6 %.

Środki rezerwy przeznaczone zostały przede wszystkim na sfinansowanie:

- odpraw bezwarunkowych dla zwalnianych pracowników z Huty Baildon S.A.
w Katowicach oraz Kopalni Siarki �Jeziórko� wchodzącej w skład przedsiębiorstwa
państwowego Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol" w Tarnobrzegu �
łącznie 16.884 tys. zł;

- dodatkowych zakupów sprzętu wojskowego i środków bojowych niezbędnych
do zwalczania aktów terroryzmu oraz na dofinansowanie działań przeciwko
zagrożeniom atakiem bioterrorystycznym � łącznie 15.359 tys. zł;

- przeciwdziałania zagrożeniu wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE)
i pryszczycy, w tym zadań prewencyjno-informacyjnych - 11.710 tys. zł;

- wysokospecjalistycznych procedur medycznych - 10.000 tys. zł;

- kosztów związanych z przygotowaniem, przemieszczeniem i użyciem Polskiej
Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie - 9.442 tys. zł;

- kosztów usuwania skutków powodzi oraz pomocy doraźnej dla osób
poszkodowanych w czasie powodzi - 4.500 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli, po zbadaniu 43,1 % rozdysponowanych wydatków
w części 81, nie wnosi uwag do terminowości rozpatrywania wniosków i wydawania
decyzji przez Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2001 r.,
w omawianym zakresie.

Minister Finansów, korzystając z upoważnienia zawartego w rozporządzeniu
Rady Ministrów do samodzielnego dysponowania rezerwą, zdaniem Najwyższej Izby
Kontroli podejmował decyzje w sprawie zwiększenia wydatków w innych częściach
budżetu państwa w sposób celowy i gospodarny. Ponadto Minister Finansów
prawidłowo wykonał obowiązek wynikający z § 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia
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2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną, w zakresie przedkładania w trakcie
roku budżetowego informacji o stanie rezerwy ogólnej oraz w sposób rzetelny
i zgodnie z ewidencją opracowywał sprawozdania budżetowe.

Najwyższa Izba Kontroli, w ramach kontroli prowadzonych u poszczególnych
dysponentów części budżetowych zbadała także wykorzystanie przekazanych środków
z części 81 � Rezerwa ogólna. Oceny i wnioski w tym zakresie przedstawione zostały
w odrębnych informacjach o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r.,
opracowanych dla poszczególnych części budżetu państwa.

Rezerwy celowe

Wydatki w części 83 � Rezerwy celowe zaplanowano w wysokości
8.952.694 tys. zł, co stanowiło 4,9% wydatków budżetu państwa (w 2000 r. � 4,4%).
Środki rezerw celowych przeznaczono na sfinansowanie 69 zadań.

Minister Finansów, ze środków stanowiących oszczędności w wydatkach
77 części budżetu państwa, powstałych po wejściu w życie rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe53, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 2001
utworzył nową rezerwę celową w wysokości 11.241,2 tys. zł, z przeznaczeniem
na dotację dla gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów54. Ponadto, zgodnie
z art. 100 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, dokonał zmiany przeznaczenia
w wydatkach w części 73 � Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana ta polegała
na przeniesieniu do części 83 � Rezerwy celowe, wydatków w kwocie 261.655 tys. zł,
zablokowanych uchwałą Nr 124/2001 Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
a następnie przekazaniu ich na finansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

W efekcie dokonanych w 2001 r. zmian, przez utworzenie dwóch nowych
tytułów rezerw, planowane wydatki w części 83 � Rezerwy celowe zwiększono
do kwoty 9.225.590,2 tys. zł.

                                                
53 DzU nr 11, poz. 87.
54 wydatki tej rezerwy zostały następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w 100% zablokowane (DzU nr 125, poz. 1373 ze zm.).
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Minister Finansów, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w roku

2001 dokonał zmiany przeznaczenia rezerw celowych na łączną kwotę 800.274,2 tys. zł.

Z kwoty tej 734.633 tys. zł (91,8%) przeznaczył na zwiększenie części oświatowej

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświaty

i wychowania, a w szczególności na finansowanie skutków wdrożenia systemu

wynagradzania nauczycieli w 2000 r., zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela55, a kwotę 45.600 tys. zł (5,7%) przeznaczył na dofinansowanie

zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do zwiększenia wydatków ujętych

w rezerwach celowych, jak również do wprowadzonych w trakcie roku 2001 zmian

przeznaczenia planowanych tytułów rezerw celowych. Zmiany te dokonane zostały

zgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie budżetowej na rok 2001 oraz

z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Rada Ministrów, na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001 wprowadziła blokadę wydatków ujętych

w 32 pozycjach rezerw celowych na kwotę ogółem 1.848.599 tys. zł, tj. 20,6 % rezerw

zaplanowanych w ustawie budżetowej. Z 32 tytułów rezerw celowych, które zostały

objęte blokadą, 11 rezerw na kwotę 480.664 tys. zł zostało zablokowanych w całości.

Największe kwoty wydatków objęte blokadą dotyczyły następujących tytułów rezerw:

koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych

ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów

w kwocie 265.602 tys. zł (poz. 4); program działań osłonowych i restrukturyzacji

w ochronie zdrowia � 220.000 tys. zł (poz. 29); dopłaty do paliwa rolniczego -

150.000 tys. zł (poz. 38); jednorazowe dodatki rodzinne - 150.000 tys. zł (poz. 64);

kredyt na infrastrukturę drogową i portową - 140.000 tys. zł (poz. 8).

                                                
55 DzU. z 1997 r. nr 56, poz. 357 ze zm.
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W trakcie realizacji budżetu, Minister Finansów wydał 2.167 decyzji,

na podstawie których dokonał przeniesień wydatków z części 83 � Rezerwy celowe

do 108 części budżetu państwa, w tym do 16 budżetów wojewodów

i 36 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych na kwotę 7.210.464 tys. zł. Wydatki

te stanowiły 78,2 % planowanych wydatków w części 8356 oraz 97,7 % planowanych

wydatków po uwzględnieniu blokady57. Środki rezerw celowych w 57,2 % zostały

przeniesione do budżetów wojewodów (4.121.012,1 tys. zł). W pozostałych częściach

budżetu państwa największe zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących

częściach:

82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 734.633,0 tys. zł,

73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 476.416,9 tys. zł,

39 - Transport 317.264,2 tys. zł,

22 - Gospodarka wodna 283.288,0 tys. zł,

29 - Obrona narodowa 180.816,5 tys. zł,

38 - Szkolnictwo wyższe 162.982,8 tys. zł,

37 - Sprawiedliwość 158.279,5 tys. zł.

Główne kierunki wykorzystania środków z rezerw celowych (57,7 %) to wydatki na:

- dotacje na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich,

przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi, jak również na inwestycje

wieloletnie � 1.230.808 tys. zł;

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego na realizację zadań oświaty i wychowania � 734.633 tys. zł;

- usuwanie skutków powodzi - 707.459,3 tys. zł58;

- dodatki mieszkaniowe � 550.000 tys. zł;

                                                
56 9.225.590,2 tys. zł, tj. wydatki części 83 � Rezerwy celowe ujęte w ustawie budżetowej w kwocie

8.952.694 tys. zł, które zwiększone zostały przez utworzenie dwóch nowych tytułów rezerw na kwotę
272.896,2 tys. zł.

57 tj. kwoty 7.376.991,2 tys. zł (9.225.590,2 tys. zł minus blokada 1.848.599 tys. zł).
58 poz. 6 i 7 - w tym sfinansowane z kredytów zagranicznych w kwocie � 335.218,5 tys. zł oraz poz. 61

w związku ze zmianą przeznaczenia celu rezerwy kwota 19.810,8 tys. zł.
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- zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: odszkodowania dla osób

niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa

Polskiego, wypłaty z tytułu orzeczeń wydanych przez Społeczną Komisję

Rewindykacyjną oraz ostateczne rozliczenie kosztów likwidacji wystawy EXPO

2000 � 347.565 tys. zł;

- kredyty na infrastrukturę drogową i portową � 304.485,6 tys. zł;

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze � 288.600 tys. zł.

W kwocie 2.015.126 tys. zł nie rozdysponowanych wydatków w części 83,

wydatki objęte blokadą (1.848.599 tys. zł) stanowiły 91,7%. Pomimo tego,

rozdysponowane w 2001 r. wydatki rezerw celowych były wyższe o 655.685 tys. zł,

tj. o 10,0% od wydatków rezerw rozdysponowanych w 2000 r. Poza wydatkami

objętymi blokadą, Minister Finansów nie uruchomił środków w kwocie 166.527 tys. zł,

w tym wydatków z następujących tytułów rezerw: kredyt na usuwanie skutków powodzi

(59.181,5 tys. zł); zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: odszkodowania

dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa

Polskiego, wypłaty z tytułu orzeczeń wydanych przez Społeczną Komisję

Rewindykacyjną oraz ostateczne rozliczenie kosztów likwidacji wystawy EXPO 2000

(46.685,0 tys. zł); dotacje na wsparcie zadań wynikających z programów

wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi również

inwestycje wieloletnie (22.134,0 tys. zł). NIK przyjęła wyjaśnienia Ministra Finansów,

z których wynika, że przyczyną nierozdysponowania tych wydatków był przede

wszystkim brak wniosków dysponentów o uruchomienie środków.

Szczegółowej kontroli poddano rozdysponowanie przez Ministra Finansów

13 tytułów rezerw celowych na łączną kwotę 3.647.482 tys. zł, tj. 40,7% wydatków

w części 83. Z ustaleń kontroli wynika, że spośród 314 wydanych decyzji, 73 decyzje

na łączną kwotę 417.151,1 tys. zł zostały wydane w okresie od 26 do 120 dni od daty

wpływu wniosków dysponentów części budżetowych do Ministerstwa Finansów.

Złożone przez Ministra Finansów w toku kontroli wyjaśnienia wskazują, że główną

przyczyną opóźnień w uruchamianiu środków rezerw celowych była pogarszająca się

z miesiąca na miesiąc realizacja prognozy dochodów. Minister Finansów w ocenie
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przewidywanego przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w 2001 r.,

przedstawionej w czerwcu 2001 r. Radzie Ministrów, podał iż priorytetowo będą

realizowane wydatki związane z wynagrodzeniami, pomocą społeczną i zobowiązaniami

Skarbu Państwa, a także finansowanie subwencji dla jednostek samorządu

terytorialnego oraz koszty obsługi długu publicznego.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wprowadzone w 2001 r. przez Ministra

Finansów zmiany w budżecie państwa, z tytułu rozdysponowania wydatków ujętych

w części 83 � Rezerwy celowe, odpowiadały przeznaczeniu rezerw celowych

określonemu przez Sejm w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zmian

wprowadzonych w trakcie roku budżetowego w uzgodnieniu z Komisją Finansów

Publicznych.

NIK wskazała na nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania dotacji

na dofinansowanie zadań własnych samorządu województw w zakresie organizowania

i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (poz. 43). Wydatki

na ten cel zaplanowano w kwocie 300.000 tys. zł. Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy

z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

przedsiębiorstwa państwowego �Polskie Koleje Państwowe�59 oraz z § 3 ust. 2

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej

dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych

przewozów pasażerskich60 co najmniej 10% kwoty tych środków powinno być

przeznaczone na zakup kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do realizacji

przewozów regionalnych, a zatem na wydatki inwestycyjne. Minister Finansów

natomiast, na podstawie dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu oraz

tylko trzech wniosków wojewodów, zakwalifikował całą kwotę rezerwy do paragrafu

właściwego dla finansowania bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Bez porozumienia z wojewodami, Minister Finansów nie posiadał informacji

umożliwiających dokonanie podziału dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne.

                                                
59 DzU nr 84, poz. 948 ze zm.
60 DzU nr 107, poz. 1130.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli rozdysponowanie przez Ministra Finansów
rezerwy bez porozumienia z wojewodami, w szczególności w zakresie klasyfikacji
budżetowej, stanowiło naruszenie przepisów art. 90 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, który stanowi, że podziału rezerw celowych dokonuje Minister Finansów
w porozumieniu z właściwymi dysponentami części budżetowych.

Kontrole przeprowadzone w 9 urzędach marszałkowskich, w zakresie
wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, wykazały, że samorządy
województw w umowach z przewoźnikami o wykonywanie regionalnych przewozów
pasażerskich, planowały przeznaczyć nie mniej niż 10% kwoty dotacji na nabycie
pojazdów szynowych, tj. dostosować się do warunków przewidzianych w ustawie.
Jednakże, dokonane przez wojewodów, blokady wydatków dotacji na dofinansowanie
zadań własnych samorządu województw, w zakresie organizowania i dotowania
kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, objęły także środki planowane
na nabycie pojazdów szynowych. Jedynie w województwie wielkopolskim, według
rozliczenia dotacji, na zakup dwóch prototypowych pojazdów szynowych
wydatkowano 2.091,6 tys. zł. NIK podziela pogląd Ministra Finansów, że czas
potrzebny na przeprowadzenie procedur przetargowych, jak i cykl produkcji pojazdu
szynowego (ok. 10 miesięcy) w praktyce uniemożliwiły wydatkowanie w 2001 r.
środków na zakup kolejowych pojazdów szynowych do czego zobowiązywała ustawa.

Kontrola wykonania budżetu państwa za rok 2001 potwierdziła także,
sygnalizowaną w latach poprzednich, potrzebę zmiany art. 90 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych w celu jednoznacznego określenia, co należy rozumieć przez
użyte w tym przepisie określenie �przeznaczenie rezerwy� i czy dopuszczalne jest
korygowanie po 31 października wcześniej wydanych decyzji w sprawie podziału
rezerw celowych.

W ramach kontroli prowadzonych u poszczególnych dysponentów części
w zakresie wykonania budżetu państwa w 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli zbadała
wykorzystanie środków przekazanych do dysponentów z części 83 � Rezerwy celowe.
Oceny i wnioski w tym zakresie przedstawione zostały w odrębnych informacjach
o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r. opracowanych dla
poszczególnych części budżetu państwa.



135

2.5. Wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego61, przeniosła jako wydatki niewygasajace do wykorzystania w 2001 r.
środki w kwocie 757.544 tys. zł. W wyniku wprowadzenia korekty62, kwota ta uległa
zmniejszeniu do 731.370 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się:

a) wydatki zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających na realizację
169 zadań w wysokości 580.188 tys. zł,

b) wydatki niewygasające z mocy ustawy � 151.182 tys. zł.

W dniu 29 grudnia 2000 r., wydatki niewygasające w wysokości 731.370 tys. zł

zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów na wydzielone subkonto w NBP.

Środki te były o 44,5% niższe od kwoty wydatków niewygasających z roku 1999

przeniesionych do wydatkowania w roku 2000.

Największymi kwotami wydatków przeniesionych do wykorzystania w roku

2001 dysponowały: Ministerstwo Zdrowia � 149.591 tys. zł, Ministerstwo Obrony

Narodowej � 89.830 tys. zł, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu � 41.299,8 tys. zł oraz Ministerstwo Transportu

i Gospodarki Morskiej � 23.009 tys. zł.

Środki te były przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- program polityki zdrowotnej (cz. 46 - Zdrowie) - 133.261 tys. zł, z czego

wykorzystano 93,7%;

- adaptacja i modernizacja budynków dla potrzeb centrali i oddziałów terenowych

Instytutu Pamięci Narodowej � Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu - 35.000 tys. zł, które wykorzystano prawie w pełnej wysokości;

                                                
61 DzU nr 111, poz.1179.
62 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów: z dnia 28 grudnia 2000 r. (DzU nr 122,

poz. 1346) oraz z dnia 29 marca 2001 r. (DzU nr 27, poz. 300).
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- budowa odcinka �D� Nogawczyce-Kleszczów autostrady A-4 (cz. 39 - Transport) -
11.300 tys. zł (wykorzystane w całości);

- dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolne (cz. 32 � Rolnictwo) -
11.000 tys. zł (wykorzystane w 99,8%).

W budżetach wojewodów, największe kwoty środków przeniesiono
na realizację następujących zadań:

- program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia - 80.432 tys. zł,
(wykorzystano 92,1%),

- wspieranie realizacji programów inicjowanych przez samorządy województw -
48.881 tys. zł, w tym dla województw: małopolskiego � 5.915 tys. zł,
wielkopolskiego � 5.472 tys. zł, łódzkiego � 4.043 tys. zł, śląskiego � 3.953 tys. zł
i mazowieckiego � 3.900 tys. zł (wykorzystano 79,4%).

Na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach wydatków roku 2000,
Ministerstwo Finansów przekazało dysponentom łączną kwotę 612.444,5 tys. zł,
tj. 83,7% środków roku 2000. Dysponenci wydatkowali łącznie 503.870,6 tys. zł,
tj. 82,3% kwoty przekazanej. W ocenie NIK, wykorzystanie środków budżetowych
na tak niskim poziomie, spowodowane było głównie zgłaszaniem przez dysponentów
części budżetu państwa wydatków, bez wcześniejszej ich analizy pod względem
celowości.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 2001 r. 9 dysponentów części
budżetowych nie skierowało do Ministerstwa Finansów wniosków o przekazanie
środków na realizację zadań ujętych w powołanym wyżej rozporządzeniu w łącznej
kwocie 100.232 tys. zł, tj. 13,7% kwoty planowanej, co świadczy, że ich umieszczenie
w wykazie wydatków niewygasających było niecelowe.

W 2001 r., podobnie, jak w roku poprzednim, powstała sytuacja, w której
dysponenci części budżetowych dokonali zwrotu niewykorzystanych środków
po upływie terminów zakończenia zadań określonych przez Radę Ministrów. Z ustaleń
kontroli wynika, że środki w łącznej kwocie 4.228,1 tys. zł, zwrócone zostały przez
dysponentów po upływie od dwóch do ponad dziesięciu miesięcy od terminów
realizacji tych zadań.
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Niewykorzystane w 2001 r. środki w kwocie 227.499,4 tys. zł Ministerstwo

Finansów przekazało na dochody budżetu państwa w następujących okresach:

do końca grudnia 2001 r. � 226.810,2 tys. zł, w styczniu 2002 r. � 538,0 tys. zł oraz

26 lutego 2002 r. kwotę 151,2 tys. zł.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zaliczenie przez Ministerstwo Finansów

do dochodów roku 2001 kwoty 151,2 tys. zł, przekazanej przez Ministerstwo Kultury

w dniu 19 lutego 2002 r., z tytułu zwrotu środków finansowych z wydatków

niewygasających, przeznaczonych na remont i konserwację dawnego dworku rodziny

Słowackich w Krzemieńcu (Ukraina) i utworzenie w nim Muzeum Juliusza

Słowackiego, było niezgodne z postanowieniami § 20 rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania

budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu

państwa i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji

i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu

państwa63, gdyż wpłata ta powinna być zaliczona do dochodów 2002 r.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż z uregulowań zawartych w art. 102

ustawy o finansach publicznych, dotyczących wydatków niewygasających z upływem

roku budżetowego nie wynika termin, w jakim niewykorzystane środki finansowe

winny być zwrócone przez dysponenta części na subkonto centralnego bieżącego

rachunku budżetu państwa oraz przez Ministra Finansów na dochody budżetu

państwa.

Ponadto z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Ministerstwo Finansów

dysponent cz. 19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, dokonało

zgłoszenia do wykazu wydatków, które w 2000 r. nie wygasały z upływem roku

budżetowego, wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.177,1 tys. zł. Było to

działanie niecelowe, gdyż wynikało głównie z przeszacowania wartości modernizacji

lokalnej sieci komputerowej LAN w Ministerstwie. Zgłaszając propozycję wydatków

na komputeryzację w kwocie 12.000 tys. zł, Ministerstwo Finansów posiadało już

                                                
63 DzU nr 122, poz. 1335.
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zatwierdzony wybór oferty na modernizację tej sieci o wartości 5.829,8 tys. zł.

Poniesione wydatki na komputeryzację zostały zrealizowane w łącznej kwocie

5.992,8 tys. zł, tj. w 49,9%.

Zdaniem NIK, propozycje wydatków niewygasających powinny być

poddawane wnikliwej analizie, a ich umieszczenie w wykazie decyzją wyjątkową,

gdyż możliwość ustalania wydatków niewygasających pozostaje w sprzeczności

z zasadą jednoroczności budżetu i przejrzystości finansów publicznych.

Sformułowana uwaga nie odnosi się do wydatków niewygasających z upływem

2001 r. Ze względu na brak środków i niepewność co do możliwości ich

sfinansowania z bieżących środków budżetowych, Rada Ministrów ujęła w planie

finansowym wydatków, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

tylko wydatki niewygasające z mocy ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki,

których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych

oraz wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu

finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem

roku budżetowego64, zostały przeniesione jako niewygasające do wykorzystania

w 2002 r. wydatki w kwocie 52.404 tys. zł.

Kwota wydatków przeniesionych do realizacji na rok 2002 stanowiła 0,03%

łącznych wydatków budżetu państwa w 2001 r.

Na rachunek w NBP w dniu 31 grudnia 2001 r. przekazana została kwota

52.404 tys. zł. W ogólnej kwocie wydatków niewygasających z upływem roku 2001,

największy udział miały środki na wydatki majątkowe � 62,0% (32.508 tys. zł),

na wydatki bieżące jednostek budżetowych � 29,2% (15.280 tys. zł) oraz na dotacje

i subwencje � 8,8% (4.616 tys. zł).

                                                
64 DzU nr 151, poz. 1705



139

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła jeden przypadek niecelowego zgłoszenia

do planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2001 r. Dotyczyło

to wydatków w kwocie 100 tys. zł, tj. części środków przeniesionych z rezerw

celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących przez dysponenta

części 19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Ministerstwo Finansów

dokonało niezgodnego z wcześniejszym przeznaczeniem określenia kategorii

wydatków poprzez omyłkowe zakwalifikowanie kwoty 100 tys. zł do wydatków

majątkowych. Kwotę tę, w dniu 11 lutego 2002 r., przekazano z wyodrębnionego

subkonta centralnego rachunku budżetu państwa na dochody budżetu 2002 r.

2.6. Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych

Zaewidencjonowane na 31 grudnia 2001 r. zobowiązania państwowych

jednostek budżetowych wyniosły 3.084.079 tys. zł i były o 888.339 tys. zł (22,4%)

niższe niż na koniec 2000 r. Zobowiązania wymagalne wynosiły 753.864 tys. zł

i w odniesieniu do roku 2000 zmniejszyły się o 1.278.614 tys. zł, tj. o 62,9%.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że nie został wykonany

wniosek NIK dotyczący ujmowania w ewidencji finansowo � księgowej, a następnie

w sprawozdawczości budżetowej zobowiązań wynikających z ustaw, a regulujących

rozliczenia między budżetem państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,

realizującymi zadania finansowane w formie dotacji. W opinii Ministerstwa Finansów

w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz

przepisach wykonawczych brak jest rozwiązań dotyczących ewidencji nie

uregulowanych przez wojewodów płatności z tytułu dotacji. Zdaniem NIK, problem

ten wymaga jednak zdecydowanego i jednoznacznego rozwiązania.

W sprawozdaniach nie zostały wykazane nie uregulowane, na dzień 31 grudnia

2001 r., przez wojewodów płatności w łącznej kwocie 105.370 tys. zł, z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku �

25.179 tys. zł (wobec 219.104 tys. zł w 2000 r.),

- uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów � 8.355 tys. zł (wobec

197.809 tys. zł w 2000 r.),
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- finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą

oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast

na prawach powiatu � 71.836 tys. zł (wobec 55.611 tys. zł w 2000 r.).

Kwota nie uregulowanych przez wojewodów płatności w odniesieniu do 2000 r.

zmniejszyła się o 367.154 tys. zł, tj. o 77,7%.

Łącznie zobowiązania wymagalne wyniosły na koniec 2001 r. - 807.837 tys. zł

(w tym określane przez Ministerstwo Finansów jako nieuregulowane płatności �

53.973 tys. zł), z tego z tytułu odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań

państwowych jednostek budżetowych � 119.652 tys. zł. W stosunku do 2000 r. łączna

kwota zobowiązań wymagalnych zmniejszyła się o 2.276.142 tys. zł, tj. o 73,8%.

Tak znaczne zmniejszenie, na koniec 2001 r., kwoty zobowiązań wymagalnych

było możliwe dzięki zwiększeniu ustawą z dnia 13 grudnia 2001 r. deficytu budżetu

państwa i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków na spłatę zobowiązań

Skarbu Państwa w kwocie 3.668.681 tys. zł, z tego między innymi w:

- Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (część 55) � 1.734.068 tys. zł

na sfinansowanie wykupu zobowiązań z tytułu refundacji bankom wypłaconych

premii gwarancyjnych od wkładów na książeczkach mieszkaniowych oraz wykupu

odsetek od kredytów mieszkaniowych,

- budżetach wojewodów (części 85/02 � 32) na dotacje celowe � 788.031 tys. zł,

w tym:

a) w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe � 261.960 tys. zł,

b) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego � 473.054 tys. zł,

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg � 53.017 tys. zł.

Pomimo, iż przekazane do budżetów wojewodów środki na dotacje celowe nie

zostały w pełni wykorzystane (w rozdziale 90015 wykorzystano 89,3% przekazanych

kwot, a w rozdziale 60003 � 94,9%), to na koniec 2001 r. z trzech wymienionych

tytułów zobowiązania wymagalne wyniosły 53.973 tys. zł. Wyniki kontroli NIK
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wykazały, że w niektórych przypadkach nietrafnie ustalono wysokość środków

przyznanych poszczególnym wojewodom. Na przykład, zwiększenie w województwie

łódzkim o 1,5 mln zł dotacji na oświetlenie dróg publicznych, okazało się zbędne,

gdyż po spłaceniu całości zobowiązań wymagalnych, zrealizowane na ten cel wydatki

były niższe od planowanych o 6,9 mln zł. W województwie świętokrzyskim

zwiększenie dotacji o 15 mln zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe również

okazało się znacznie zawyżone, gdyż po sfinansowaniu całości zobowiązań

wymagalnych, wydatki poniesione na ten cel były niższe od planowanych o 6 mln zł.

W ocenie NIK istotną przeszkodą w pełnym wykorzystaniu środków był

również fakt późnego ich przyznania i przekazania.

W roku 2001. zakończona została realizacja umowy z dnia 1 kwietnia 1999 r.

zawartej pomiędzy Ministrem Finansów, a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

w sprawie powierzenia Bankowi obsługi wierzytelności wobec Skarbu Państwa,

wynikających z nie uregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia. Zgodnie z umową

Bank Handlowy zobowiązał się do wykonania weryfikacji wierzytelności,

organizowania przetargów na ich konwersję i wykup, przeprowadzania

bezpośredniego wykupu wierzytelności na zlecenie i na rachunek Ministra Finansów

oraz dokonywania w imieniu Ministra spłaty zobowiązań Skarbu Państwa

wynikających z nie uregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia. W 2000 r. umowa

była dwukrotnie zmieniana, w wyniku czego rozszerzono katalog wierzytelności,

których obsługę powierzono Bankowi.

Ponadto do dnia 30 listopada 2001 r. przedłużono termin zakończenia

weryfikacji wierzytelności (pierwotnie zakończenie weryfikacji wierzytelności miało

nastąpić do 31 marca 2000 r.).

W wyniku realizacji umowy w latach 1999 � 2001 nastąpiło zmniejszenie

zobowiązań budżetu państwa o kwotę 8.428,8 mln zł, z tego w 2001 r. o 338,3 mln zł,

na skutek skonwertowania zobowiązań na obligacje skarbowe przekazane Bankowi

Handlowemu S.A. w Warszawie o wartości 382,7 mln zł.
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Ponadto, w 2001 r. w wyniku wzajemnego zniesienia wierzytelności

i zobowiązań, pomiędzy urzędami skarbowymi i organami administracji państwowej

z tytułu wzajemnych potrąceń zobowiązań podatkowych umorzono zobowiązania

o wartości 344,7 mln zł.

W 2001 r. tytułem wynagrodzenia wypłacono na rzecz Banku Handlowego,

ze środków budżetu państwa, prowizje w łącznej wysokości 3,6 mln zł (łączna kwota

wynagrodzenia w latach realizacji umowy wyniosła 45,5 mln zł).

W dniu 27 grudnia 2001 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. przekazał

do Ministerstwa Finansów zestawienie nie zweryfikowanych wierzytelności Skarbu

Państwa, obejmujące roszczenia 153 wierzycieli wobec 15 urzędów wojewódzkich

oraz 3 ministerstw, o łącznej wartości 6,3 mln zł. Jako nie zweryfikowane

wierzytelności potraktowane zostały te roszczenia, w stosunku do których właściwe

urzędy wojewódzkie i ministerstwa nie zajęły w ogóle stanowiska, a bank nie posiada

informacji o ich uregulowaniu, np. w drodze potrąceń z zobowiązaniami

podatkowymi.

Pomimo dwukrotnego przesuwania terminu obowiązywania umowy z Bankiem

Handlowym w Warszawie S.A., w sprawie powierzenia Bankowi obsługi

wierzytelności wobec Skarbu Państwa wynikających z nieuregulowanych zobowiązań

ochrony zdrowia i wygaśnięcia jej z końcem 2001 r., nadal proces wykupu tych

zobowiązań nie został zakończony. W ocenie NIK, nierozwiązanie tego problemu

powoduje narastanie dodatkowych odsetek, dlatego też niezbędne jest niezwłoczne

zakończenie weryfikacji i wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez Skarb

Państwa zadłużenia byłych państwowych jednostek ochrony zdrowia, w tym podjęcie

działań w celu wzajemnego zniesienia wierzytelności i zobowiązań pomiędzy

urzędami skarbowymi i organami administracji państwowej, z tytułu potrąceń

zobowiązań podatkowych.

Zobowiązania wymagalne w dziale 851 � Ochrona zdrowia, wynosiły na koniec

2001 r. � 263,9 mln zł. Na kwotę tę złożyły się zobowiązania w wysokości 71,1 mln zł

wynikające z nie zniesionych wierzytelności urzędów skarbowych wobec byłych
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państwowych jednostek budżetowych z tytułu dokonanych kompensat oraz nie

zweryfikowane i nie wykupione do końca 2001 r. zobowiązania w kwocie 192,8 mln zł,

z tego na część 85/02-32 � Budżety wojewodów przypadało 184,3 mln zł (w tym

całość zobowiązań wobec urzędów skarbowych), na część 46 � Zdrowie � 77,1 mln zł

oraz 2,5 mln zł na pozostałe części budżetu państwa. Zobowiązania te wystąpiły

między innymi w:

- części 85/22 � województwo pomorskie. Stan zobowiązań wymagalnych w dziale

851 � Ochrona zdrowia, wynoszący na koniec grudnia 2001 r. 32.745 tys. zł,

wynikał w głównej mierze z nieprzekazywania informacji przez urzędy skarbowe

o zniesieniu wierzytelności wobec byłych państwowych jednostek budżetowych

z tytułu dokonanych kompensat;

- części 85/28 � województwo warmińsko�mazurskie. Opieszałość i nieprawidłowości

w przygotowywaniu przez Warmińsko � Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego,

tj. jednostkę powołaną przez Wojewodę do realizacji tego zadania, dokumentów

na podstawie których Bank Handlowy dokonywał wykupu zobowiązań,

spowodowały, że nie zostały wykupione zobowiązania wymagalne w wysokości

18.665 tys. zł (99,7% całości zobowiązań wymagalnych)

- części 85/04 � województwo kujawsko�pomorskie. Stan zobowiązań wymagalnych

w dziale 851 � Ochrona zdrowia, wynoszący na koniec grudnia 2001 r. � 10.578 tys. zł,

wynikał przede wszystkim z nieprzekazywania przez urzędy skarbowe informacji

potwierdzających zniesienie wierzytelności wobec byłych państwowych jednostek

budżetowych, z tytułu dokonanych kompensat;

- części 46 � Zdrowie. Stan zobowiązań wymagalnych wynosił 77.128,7 tys. zł,

z tego 74.072,4 tys. zł stanowiły nieujęte w ewidencji księgowej Ministerstwa

Zdrowia zobowiązania Skarbu Państwa przejęte po byłych państwowych

jednostkach ochrony zdrowia, które do końca 2001 r. nie zostały zweryfikowane

i wykupione w trybie umowy z Bankiem Handlowym. W ocenie NIK rzetelną

realizację zadań związanych z weryfikacją zobowiązań utrudniał fakt nieujęcia ich

w ewidencji księgowej Ministerstwa. Brak pełnej ewidencji syntetycznej

i analitycznej uniemożliwiał jednocześnie stwierdzenie czy kwota zobowiązań

wykazana przez Ministerstwo Zdrowia jest zgodna ze stanem faktycznym.
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W ogólnej kwocie zobowiązań:

- zobowiązania z tytułu niesfinansowanych wydatków bieżących wyniosły

2.988.064 tys. zł (w 2000 r. � 4 901.044 tys. zł), w tym zobowiązania wymagalne

760.933 tys. zł, które w stosunku do 2000 r. (3.041.159 tys. zł65) zmniejszyły się

o 75%,

- zobowiązania z tytułu inwestycji wyniosły 201.385 tys. zł (w 2000 r. � 122.874 tys. zł),

w tym zobowiązania wymagalne 50.508 tys. zł (w 2000 r. � 42.820 tys. zł).

Wraz z wejściem w życie � od dnia 11 kwietnia 2001 r � rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej66

zobowiązania są prezentowane w sprawozdaniu Rb-28 jako jeden z elementów

sprawozdania o wydatkach. Sprawozdanie nie obejmuje zatem podziału zobowiązań

na �zobowiązania roku bieżącego� i �zobowiązania lat ubiegłych�. Jedynie

w odniesieniu do zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z realizacji art. 80 ust. 1

ustawy z dnia 13 października 1998 r. � Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną67 oraz zobowiązań związanych z reformą ochrony zdrowia

powstałych do 31 grudnia 1998 r., Ministerstwo Finansów zobligowało do ich

wykazania jako pozycji oznakowanych symbolami �5010 � 5070�. W sprawozdaniu

o wydatkach za rok 2001 pozycje takie występują w dwóch częściach budżetu: 46 �

Zdrowie i 85/02-32 � Budżety wojewodów.

Ustalenia kontroli NIK wskazują, że powstanie niektórych zobowiązań

spowodowane było blokadą środków na wydatki dokonaną na mocy rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na 2001 r. Dotyczyło to między innymi zobowiązań

powstałych w następujących częściach budżetu państwa:

                                                
65 W kwocie zobowiązań 2000 r. uwzględniono kwotę 578.976 tys. zł, nie wykazaną w sprawozdaniu Rb-23

za 2000 r.
66 DzU nr 24, poz. 279.
67 DzU nr 133, poz. 872 ze zm.



145

1. Sprawiedliwość (część 37) - na koniec 2001 r. zobowiązania wymagalne wyniosły

342.143 tys. zł i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 333.189 tys. zł oraz

wydatków majątkowych � 8.954 tys. zł. W stosunku do 2000 r. zobowiązania

wymagalne były wyższe o 206.706 tys. zł, tj. o 152,6%. Spowodowane to było

koniecznością spłaty zobowiązań wymagalnych z 2000 r. ze środków 2001 r.

przeznaczonych na podstawową działalność resortu sprawiedliwości, co przy

jednoczesnej blokadzie wydatków dokonanej w październiku 2001 r. uniemożliwiło

bieżące regulowanie tych zobowiązań. Zobowiązania wymagalne powstały między

innymi z tytułu wydatków związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi

(m.in. wynagrodzenia biegłych i ławników, koszty ekspertyz i egzekucji

komorniczej, koszty pomocy prawnej) � 156.556 tys. zł oraz z tytułu odszkodowań

dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa

Polskiego � 85.154 tys. zł.

2. Obrona narodowa (część 29) - na koniec 2001 r. zobowiązania wymagalne

wynosiły 90.285,3 tys. zł i dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 54.988,5 tys. zł

oraz wydatków majątkowych � 35.296,8 tys. zł. W stosunku do 2000 r.

zobowiązania wymagalne były wyższe o 79.281,3 tys. zł, tj. o 720,5%.

Zobowiązania wymagalne powstałe wyłącznie wskutek blokady wydatków

w 2001 r. dotyczyły m.in.: Dowództwa Marynarki Wojennej z tytułu: zakupu

amunicji (2.012,9 tys. zł), remontu i modernizacji okrętów (13.529,1 tys. zł), prac

badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych (6.987,0 tys. zł); Dowództwa Wojsk

Lotniczych i Obrony Powietrznej z tytułu modernizacji lotniska (5.000,0 tys. zł);

Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności � P6 Sztabu Generalnego WP

z tytułu dzierżawy w grudniu 2001 r. łączy i traków od Telekomunikacji Polskiej

S.A. (3.587,9 tys.  zł).

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (część 24) - na koniec 2001 r.

zobowiązania wymagalne wynosiły 20.611 tys. zł i dotyczyły wydatków bieżących

w kwocie 20.553 tys. zł oraz wydatków majątkowych � 58 tys. zł. W stosunku

do 2000 r. zobowiązania wymagalne były niższe o 7.398 tys. zł, tj. o 26,4%.

Największą pozycję wśród zobowiązań wymagalnych (14.293 tys. zł) stanowiły
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zobowiązania powstałe w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków.

W ocenie, NIK przyczyną powstania tych zobowiązań były nieprawidłowości

dotyczące podziału kwoty 78.947 tys. zł, tj. wydatków zablokowanych w części 24

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na 2001 r. Nieprawidłowości te polegały m.in.

na braku kryteriów podziału na poszczególnych dysponentów w części 24, kwoty

zablokowanych wydatków, a w szczególności nieuwzględnieniu stopnia realizacji

wydatków w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków.

4. Główny Inspektorat Kolejnictwa (część 71) - na koniec 2001 r. zobowiązania

wymagalne wynosiły 378 tys. zł i dotyczyły wydatków bieżących. W 2000 r.

zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania te dotyczyły głównie nie

uregulowanych opłat za czynsz i powstały na skutek zaprzestania � od lipca 2001 r.

� regulowania przez Inspektorat opłat za najem powierzchni biurowej dla centrali

Głównego Inspektoratu Kolejnictwa.

*

* *

Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w 2001 r. z tytułu nie

sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2001 r. wydatków bieżących w podziale

na poszczególnych dysponentów części budżetowych prezentują dane zawarte

w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

Zobowiązania bieżące*/ Zobowiązania wymagalne Wydatki ogółem

Udział
zobowiąz.

wymagal. w
wydatkach

ogółem
(%)

Część

2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r.

Dynamika
5:4

2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Kancelaria Prezydenta RP 3.835 2.669 0 0 0,0 130.559 132.623 0 0

02 Kancelaria Sejmu 6.913 7.848 0 0 0,0 268.634 298.302 0 0

03 Kancelaria Senatu 954 1.248 0 0 0,0 104.481 114.072 0 0

04 Sąd Najwyższy 1.478 1.619 0 0 0,0 42.475 46.792 0 0

05 NSA 3.228 3.948 0 0 0,0 78.311 86.723 0 0

06 Trybunał Konstytucyjny 564 619 0 0 0,0 12.800 14.383 0 0

07 Najwyższa Izba Kontroli 10.527 12.006 0 62 0,0 176.798 187.352 0 0,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Rzecznik Praw Obywatelskich 935 1.040 0 0 0,0 19.550 21.130 0 0

09 Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji

824 838 0 0 0,0 17.568 18.808 0 0

10 Generalny Inspektor Ochrony
Danych osobowych

350 444 0 0 0,0 8.666 8.335 0 0

11 Krajowe Biuro Wyborcze 1.004 1.087 0 0 0,0 89.974 104.058 0 0

12 Państwowa Inspekcja Pracy 9.774 10.678 0 0 0,0 179.637 181.010,0 0 0

13 Instytut Pamięci Narodowej �
  Komisja Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu

299 3.017 0 0 0,0 67.411 83.421 0 0

14 Rzecznik Praw Dziecka 0 101 0 0 0,0 417 3.366 0 0

16 Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów

3.576 3.432 6 16 266,7 106.006 123.035 0 0,01

17 Administracja publiczna 6.536 1.159 0 0 0,0 49.927 30.885 0 0

18 Architektura i budownictwo 872 935 0 0 0,0 47.823 41.760 0 0

19 Budżet, finanse publiczne
     i instytucje finansowe

107.623 109.960 0 21 0,0 2.071.030 2.064.835 0 0

20 Gospodarka 202.770 102.002 0 0 0,0 2.406.845 1.954.034 0 0

21 Gospodarka morska 11.004 8.852 4 501 4.501 100,0 278.599 255.476 1,62 1,76

22 Gospodarka wodna 16.999 10.158 2 106 0 0,0 408.716 462.089 0,52 0

23 Integracja Europejska 1.677 2.287 0 0 0,0 52.737 81.361 0 0

24 Kultura i ochrona dziedzictwa
    narodowego

58.520 53.065 28 009 20.553 73,4 1.096.963 1.186.675 2,55 1,73

25 Kultura fizyczna i sport 18 10 0 0 0,0 979 739 0 0

26 Łączności 862 484 0 60 0,0 89.948 32.376 0 0,19

27 Gospodarka przestrzenna
     i mieszkaniowa

3 19 0 0 0,0 698 507 0 0

28 Nauka 1.160 577.750 0 16 0,0 2.937.502 3.110.197 0 0

29 Obrona narodowa 410.956 392.300 11 004 54.988 499,7 13.239.205 14.032.234 0,08 0,39

30 Oświata i wychowanie 3.080 2.365 0 0 0,0 424.853 332.730 0 0

31 Praca 5.859 5.885 0 0 0,0 141.353 135.529 0 0

32 Rolnictwo 4.605 5.038 0 0,2 0,0 848.003 618.669 0 0

33 Rozwój wsi 305 335 0 0 0,0 1.105.327 1.630.305 0 0

34 Rozwój regionalny 91 665 0 0 0,0 5.030 17.968 0 0

35 Rynki rolne 326 368 0 0 0,0 787.360 855.529 0 0

36 Skarb Państwa 2.304 2.345 0 0 0,0 66.520 71.377 0 0

37 Sprawiedliwość 388.452 645.850 131 265 333.189 253,8 4.685.462 5.112.596 2,80 6,52

38 Szkolnictwo wyższe 425 479 0 0 0,0 4.209.890 4.825.385 0 0

39 Transport 18.771 52.716 5 0 0,0 3.009.844 3.044.542 0 0

40 Turystyka 40 88 0 0 0,0 50.951 53.854 0 0

41 Środowisko 3.756 4.158 0,2 5 2.500,0 220.640 153.759 0 0

42 Sprawy wewnętrzne 214.664 127.986 75.574 0 0,0 4.591.353 5.394.736 1,65 0

43 Wyznania religijne 170 94 0 0 0,0 71.498 136.643 0 0

44 Zabezpieczenie społeczne 1.034 546 0 0 0,0 27.203 37.308 0 0

45 Sprawy zagraniczne 8.369 7.479 142 613 431,7 724.768 710.418 0,02 0,09

46 Zdrowia 162.339 105.374 103.055 77.129 74,8 2.674.505 2.289.689 3,85 3,37

47 Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych

873 439 0 0 0,0 17.929 10.831 0 0

48 Państwowy Urząd Nadzoru
     Ubezpieczeń

677 690 0 0 0,0 17.719 13.793 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 Urząd Zamówień Publicznych 193 231 0 0 0,0 4.634 4.448 0 0

50 Urząd Regulacji Energetyki 2.660 1.743 0 0 0,0 32.419 35.175 0 0

51 Urząd Służby Cywilnej 331 440 0 0 0,0 11.996 10.951 0 0

52 Urząd Ochrony Państwa 8.240 4.939 1.039 4 0,4 376.234 393.032 0,28 0

53 Urząd Ochrony Konkurencji
      i Konsumentów

950 1.230 0,4 0 0,0 17.810 20.541 0 0

54 Urząd do Spraw Kombatantów
     i Osób Represjonowanych

791 817 0 125 0,0 117.172 222.855 0 0,06

55 Urząd Mieszkalnictwa
     i Rozwoju Miast

945.010 159.852 637.889 0 0,0 2.059.998 3.429.949 31,0 0

56 Urząd Kultury Fizycznej
     i Sportu

2.321 1.590 0 887 0,0 321.855 151.782 0 0,58

57 Krajowy Urząd Pracy 538 762 0 0 0,0 853.193 2.662.591 0 0

58 Główny Urząd Statystyczny 18.528 14.228 0 1 0,0 263.966 306.295 0 0

59 Główny Urząd Ceł 54.943 63.980 2.940 3.509 119,4 585.679 803.455 0,50 0,44

60 Wyższy Urząd Górniczy 3.119 0 0 0 0,0 39.950 41.283 0 0

61 Urząd Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej

1.826 1.241 0 0 0,0 26.915 18.473 0 0

62 Urząd Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi

683 606 0 0 0,0 14.692 14.078 0 0

63 Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Zdrowotnych

333 458 0 0 0,0 9.310 8.009 0 0

64 Główny Urząd Miar 4.802 4.271 0 0 0,0 73.510 74.251 0 0

65 Polski Komitet Normalizacyjny 637 959 0 0 0,0 24.310 25.328 0 0

67 Polska Akademia Nauk 1.808 1.819 0 1 0,0 43.539 50.214 0 0

68 Państw. Agencja Atomistyki 453 266 23 0 0,0 83.756 74.746 0,03 0

69 Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd

579 697 0 0 0,0 8.498 10.007 0 0

70 Generalny Inspektorat Celny 1.519 1.249 0 0 0,0 24.976 26.872 0 0

71 Główny Inspektorat
Kolejnictwa

563 1.083 0 387 0,0 10.224 9.589 0 4,04

72 Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

0 89 0 89 0,0 13.699.145 15.413.800 0 0

75 Rządowe Centrum Legislacji 700 566 0 0 0,0 9.150 8.653 0 0

76 Urząd Regul. Telekomunikacji 855 2.192 0 0 0,0 2.853 68.549 0 0

80 Regionalne Izby Obrachunkowe 4.660 4.781 166 206 124,1 66.188 72.218 0,25 0,29

85/02-32 Budżety wojewodów 2.161.3263/ 441.4741/ 2.043.4313/ 260.8552/ 13,0 18.646.722 19.631.684 10,95 1,33

86/01-97 Samorządowe
              Kolegia Odwoławcze

3.275 4.104 1 113 11.300,0 57.633 65.084 0 0,17

Ogółem 4.901.0443/ 2.988.0641/ 3.041.1593/ 757.3292/ 24,9 151.054.929 172.885.211 2,01 0,44

1/ W kwocie zobowiązań bieżących 2001 r. w cz. 85 i w kwocie ogółem uwzględniono nie wykazaną
w sprawozdaniu Rb-28 o wydatkach budżetu państwa za 2001 r. kwotę 105.369,8 tys. zł nie uregulowanych
w 2001 r. płatności wojewodów z tytułu: składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie
pobierających zasiłku �25.178,8 tys. zł, uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów � 8.354,7 tys. zł
oraz finansowania oświetlenia dróg publicznych � 71.836,4 tys. zł,

2/ W kwocie zobowiązań bieżących wymagalnych 2001 r. w cz. 85 i w kwocie ogółem analogicznie jak w pkt.
1 uwzględniono kwotę 53.972,5 tys. zł, w tym odpowiednio: 5.432,3 tys. zł, 1.875,5 tys. zł i 46.664,7 tys. zł.

3/ W kwocie zobowiązań 2000 r. w cz. 85 uwzględniono nie wykazaną w sprawozdaniu o zobowiązaniach
budżetu państwa za 2000 r. kwotę 472.524 tys. zł nie uregulowanych w 2000 r. płatności wojewodów
z tytułu: składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku �219.104 tys. zł,
uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów �197.809 tys. zł oraz finansowania oświetlenia dróg
publicznych � 55.611 tys. zł. Ponadto w kwocie zobowiązań wykazano kwotę 578.976 tys. zł z tytułu nie
uregulowanych płatności z tytułu znowelizowanej w 2000 r. ustawy Karta Nauczyciela

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w 2001 r. z tytułu nie

sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2001 r. wydatków inwestycyjnych w podziale

na poszczególnych dysponentów części budżetowych prezentują dane zawarte

w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

Zobowiązania bieżące Zobowiązania wymagalne Wydatki ogółem2/

Udział
zobowiąz.

wymagal. w
wydatkach

ogółem
(%)

Część1/

2000 r. 2001 r. 2000 r. 2001 r.

Dynamika
5:4

2000 r. 2001 r. 2000r 2001r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 Kancelaria Sejmu - 34 - - - 268.634 298.302 - -
13 Instytut Pamięci Narodowej �
  Komisja Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu

5.074 13 - - - 67.411 83.421 - -

19 Budżet, finanse publiczne
     i instytucje finansowe

24 281 - - - 2.071.030 2.064.835 - -

21 Gospodarka morska - 4.830 - - - 278.599 255.476 - -
22 Gospodarka wodna 21.674 - 15.927 - - 408.716 462.089 3,45 -
24 Kultura i ochrona dziedzictwa
    narodowego

- 73 - 58 - 1.096.963 1.186.675 - 0

29 Obrona narodowa - 92.992 - 35.296 - 13.239.205 14.032.234 - 0,25
30 Oświata i wychowanie - 18 - - - 424.853 332.730 - -
31 Praca - 163 - - - - -
37 Sprawiedliwość 22.104 18.716 4.172 8.954 214,6 4.685.462 5.112.596 0,09 0,18
39 Transport 21.431 39.360 - - - 3.009.844 3.044.542 - -
41 Środowisko - 23 - 23 - 220.640 153.760 - 0,01
42 Sprawy wewnętrzne - 16.158 - 2.180 - 4.591.353 5.394.736 - 0,04
45 Sprawy zagraniczne 3.742 110 461 57 12,4 724.768 710.418 0,06 0,01
46 Zdrowie 21.962 557 - - - 2.674.505 2.289.689 - -
52 Urząd Ochrony Państwa 3.238 3.469 313 - - 376.234 393.032 0,08 -
59 Główny Urząd Ceł - 5 - - - 585.679 803.455 - -
62 Urząd Nadzoru nad

Funduszami Emerytalnymi
57 - - - - 14.692 14.078 - -

64 Główny Urząd Miar 110 - - - - 73.510 74.251 - -
65 Polski Komitet Normalizacyjny - 16 - - - 24.310 25.328 - -
67 Polska Akademia Nauk - 1 - - - 43.539 50.214 - -
70 Generalny Inspektorat Celny 283 - - - - 24.976 26.872 - -
85/02-32 Budżety wojewodów 23.175 24.567 21.948 3.939 17,9 18.646.722 19.631.684 0,12 0,02
Ogółem 122.874 201.385 42.821 50.508 118,0 151.054.929 172.885.211 0,03 0,03

1/ Zaprezentowano tylko te działy, w których wystąpiły zobowiązania inwestycyjne
2/ Kwota wydatków ogółem za lata 2000 i 2001 obejmuje całkowitą kwotę wydatków łącznie z pominiętymi

częściami klasyfikacji budżetowej, w których nie wystąpiły zobowiązania inwestycyjne.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt zmniejszenia stanu

zobowiązań, tym niemniej niezbędne jest niezwłoczne zakończenie weryfikacji

i wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez Skarb Państwa zadłużenia byłych

państwowych jednostek ochrony zdrowia.
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2.7. Wydatki na inwestycje wieloletnie

W 2001 r. zmieniony został sposób prezentowania zadań realizowanych
w ramach inwestycji wieloletnich. W latach poprzednich, w załączniku nr 7 do ustawy
budżetowej, ujmowane były inwestycje wieloletnie państwowych jednostek i zakładów
budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych
oraz inwestycje prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, finansowane
z udziałem dotacji celowych na inwestycje własne samorządów. Wydatki związane
z finansowaniem realizacji inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w ustawie
budżetowej na rok 2001 nie zostały ujęte w załączniku nr 7, lecz zostały zaplanowane
w rezerwie celowej o nazwie �dotacje na wsparcie zadań wynikających z programów
wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi również
inwestycje wieloletnie (w tym metro warszawskie � 95.000 tys. zł)�.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego68, zawarte w ustawie budżetowej na rok 2000 inwestycje
wieloletnie, dofinansowane z dotacji celowych na inwestycje własne samorządów
w 2000 r., stają się inwestycjami wpisanymi w kontrakty z chwilą ich podpisania,
a do czasu ich podpisania środki na realizację tych inwestycji stają się częścią rezerwy
celowej na wspieranie rozwoju regionalnego w dyspozycji ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego.

Na realizację 31 zadań zaplanowano w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej
dotację budżetową w kwocie 638.687 tys. zł.

W trakcie 2001 r. dokonano zwiększenia środków przyznanych na finansowanie
inwestycji wieloletnich o 94.308 tys. zł do kwoty 732.995 tys. zł, tj. o 14,8% (z czego
kwota 92.608 tys. zł uruchomiona została z trzech rezerw celowych), a wydatkowano
612.827 tys. zł, tj. 83,6% planu po zmianach.

Na wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających z programów wojewódzkich, zaplanowane w rezerwie celowej wydatki
w wysokości 1.252.942 tys. zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.230.808 tys. zł,
tj. w 98,2%.

                                                
68 DzU nr 48, poz. 550 ze zm.
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Łączna kwota dotacji budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie
w 2001 r. realizacji inwestycji wieloletnich � 1.575.918 tys. zł, stanowiła 0,9%
planowanych wydatków budżetu państwa na rok 2001.

Należy przy tym zauważyć, że udział dotacji budżetowych na finansowanie
inwestycji wieloletnich, w wydatkach ogółem budżetu państwa systematycznie maleje.
Poczynając od roku 1998, w którym wynosił 2,0%, w 1999 r. - 1,5%, w 2000 r. - 1,1%,
a w 2001 r. tylko 0,9%.

Spośród 31 inwestycji realizowanych w 2001 r., 26 to przedsięwzięcia
kontynuowane z roku 2000, natomiast 5 to nowe tytuły inwestycyjne, tj. budowa
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego (180.000 tys. zł), rozbudowa
i modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (51.000 tys. zł), drogowe przejście
graniczne w Dorohusku (125.787 tys. zł), rozbudowa i modernizacja
międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy (250.000 tys. zł),
drogowe przejście graniczne Zwardoń-Myto (142.016 tys. zł).

Najwyższa Izba Kontroli objęła kontrolą 20 inwestycji, w tym:

- 8 inwestycji ujętych w załączniku nr 7 o wartości kosztorysowej 1.347.407 tys. zł,
tj. 14,2 % wartości wszystkich inwestycji wieloletnich objętych ustawą budżetową.
Plan finansowy dla tych inwestycji określony w wysokości 171.769 tys. zł został
wykonany w kwocie 168.789 tys. zł, tj. w 98,2%;

- 12 inwestycji jednostek samorządowych objętych kontraktami wojewódzkimi,
na które w 2001 r. przewidziano dotację budżetową w wysokości 170.725 tys. zł,
tj. 16,6 % planowanych dotacji z budżetu państwa. Poniesione wydatki ogółem
na te inwestycje wyniosły 209.526 tys. zł, co stanowiło 96,3% planowanych nakładów.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w zakresie finansowania i realizacji inwestycji wieloletnich, ujętych w załączniku nr 7
do ustawy budżetowej oraz wpisanych w kontrakty wojewódzkie. Wyniki
przeprowadzonej kontroli wykazały, że przekazanie w 2001 r. inwestycji wieloletnich
jednostkom samorządu terytorialnego nie przyczyniło się do zdecydowanej poprawy
ich realizacji. Na 20 skontrolowanych inwestycji wieloletnich, w tym 12 realizowanych
w ramach kontraktów wojewódzkich, tylko 3 zadania inwestycyjne realizowane były
poprawnie.
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Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku pozostałych 17 inwestycji

świadczą o tym, że w stosunku do lat poprzednich nie nastąpiła poprawa w sposobie

realizacji inwestycji wieloletnich, pomimo ograniczenia liczby inwestycji ujętych

w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 2001 r. oraz wpisania inwestycji

wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego do realizacji w ramach kontraktów

wojewódzkich.

Kontrola wykazała niewłaściwe przygotowanie inwestycji wieloletnich,

nieprawidłowe planowanie dotacji budżetowych, przypadki niegospodarnego

wykorzystywania środków publicznych przez inwestorów, a także naruszenie prawa

przy realizacji inwestycji. Dotyczyło to najczęściej nieprzestrzegania przepisów

ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zamówieniach

publicznych. Kontrola wykazała również brak właściwego nadzoru ze strony

dysponentów części budżetowych, właściwych organów samorządowych, inwestorów

oraz inwestorów zastępczych nad przebiegiem procesów inwestycyjnych. Przy

realizacji inwestycji występowały braki aktualnej dokumentacji inwestycji i częste

zmiany ich zakresu rzeczowego, co powodowało wzrost kosztów budowy oraz znaczne

wydłużenie jej cyklu. Było to przyczyną niskiej efektywności inwestycji wieloletnich.

Pomimo istniejącego upoważnienia określonego w art. 79 ustawy o finansach

publicznych oraz stosownych wniosków formułowanych przez NIK, Rada Ministrów

dopiero po upływie blisko 3 lat wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych

zasad finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa, co spowodowało,

że w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 5 grudnia 2001 r. brak było szczegółowych

uregulowań prawnych dotyczących finansowania inwestycji ze środków publicznych.

Najczęściej występujące nieprawidłowości przy realizacji inwestycji wieloletnich

państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego to:

1. Dla 4, spośród 20 skontrolowanych, inwestycji wieloletnich inwestorzy w okresie

planowania nakładów na 2001 r. nie posiadali kompletnej dokumentacji

inwestycji, która powinna m.in. zawierać: dane o zakresie rzeczowym i efektach

inwestycji, ocenę jej ekonomicznej efektywności, dane o planowanym okresie jej

realizacji, uzasadnienie celowości inwestycji oraz jej lokalizacji. Mimo braku
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odpowiedniej dokumentacji, inwestycje te ujęto w kontraktach wojewódzkich

i finansowano środkami budżetowymi, narażając Skarb Państwa na ponoszenie

niekontrolowanych wydatków. Było to więc działaniem nierzetelnym

i niegospodarnym. Na inwestycje te przyznano dotacje budżetowe w łącznej

kwocie 68,6 mln zł, co stanowiło 20% dotacji udzielonej na 20 skontrolowanych

inwestycji.

2. W 7 przypadkach na 20 skontrolowanych inwestycji wieloletnich, stwierdzono

niewłaściwe przygotowanie inwestorów do prawidłowej realizacji inwestycji.

W wyniku zmian wprowadzonych do zakresów rzeczowych oraz braku

ostatecznych programów realizacyjnych, dezaktualizacji uległa część dokumentacji

inwestycji. Brak  dokumentów umożliwiających inwestorom prawidłowe określanie

nakładów, niezbędnych na realizację inwestycji w poszczególnych latach, wynikał

w większości przypadków z braku docelowych programów użytkowych.

Postępowanie takie było nierzetelne.

3. W 2 przypadkach inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego

realizowane były na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, bowiem

inwestorzy nie posiadali dowodów stwierdzających prawo do dysponowania

nieruchomościami na cele budowlane. Np. wskutek braku odpowiednich działań

inwestora budowy Wodociągu Dziećkowice � budowa trzeciego ciągu

technologicznego z rurociągami, część gruntów Skarbu Państwa wykorzystana pod

potrzeby inwestycji, została w styczniu i listopadzie 2000 r. sprzedana osobie

fizycznej. Według opracowanych aktualnie wycen wartość gruntów zajętych pod

inwestycję jest 50-krotnie wyższa od ceny ich sprzedaży osobie fizycznej.

Powyższe działania należy ocenić jako nielegalne, naruszające przepis art. 32 ust. 4

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Podczas realizacji 5 inwestycji, stwierdzono wykonywanie prac budowlanych bez

posiadania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla niektórych obiektów,

co stanowiło naruszenie art. 28 ustawy Prawo budowlane, np. Starostwo

Powiatowe w Chrzanowie, nie posiadało decyzji o pozwoleniu na budowę dla

26 obiektów budowlanych Szpitala Miejskiego w Chrzanowie. Było to więc

działanie nielegalne.
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5. Inwestorzy 5 inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego

nierzetelnie opracowali wnioski o umieszczenie zadań w kontraktach

wojewódzkich. We wnioskach brakowało prawidłowego określenia wartości

kosztorysowej i docelowego programu użytkowego realizowanej inwestycji.

Ponadto samorządy województw nie dokonały rzetelnej weryfikacji danych

ujętych we wnioskach jednostek samorządu terytorialnego o umieszczenie zadania

w kontrakcie wojewódzkim. Spowodowało to, że w kontraktach wojewódzkich

w 1 przypadku nie podano przyrostu zdolności produkcyjnej, w 6 przypadkach

podano inny niż w ustawie budżetowej z 2000 r. wskaźnik przyrostu zdolności

produkcyjnej, a w 7 przypadkach wydłużono terminy zakończenia realizacji

inwestycji, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy zasadności tych zmian.

6. Dla 9 spośród 12 skontrolowanych inwestycji wieloletnich jednostek samorządu

terytorialnego, nie podano wartości kosztorysowych inwestycji wpisanych

w kontrakty wojewódzkie. Zdaniem Najwyższej Izbie Kontroli może to utrudnić

rozliczenie inwestycji wieloletnich między stronami kontraktu w szczególności,

przy nieokreśleniu dla tych inwestycji ostatecznego zakresu rzeczowego.

7. W 6 przypadkach inwestorzy finansowali ze środków przeznaczonych

na realizację inwestycji wieloletnich nakłady nie związane z tymi inwestycjami.

Łącznie w 2001 r. wydatkowano na cele nie związane z realizacją inwestycji

kwotę 951 tys. zł. Dotyczyło to m.in. inwestycji Opera NOVA w Bydgoszczy,

gdzie wydatkowano 200 tys. zł ze środków inwestycyjnych na działalność bieżącą

Opery i nie zwrócono tej kwoty do końca 2001 r. Takie działanie było

naruszeniem przepisów art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych. Było to działanie nielegalne i niegospodarne.

8. Przy realizacji 4 inwestycji stwierdzono niegospodarne wydatkowanie środków

inwestycyjnych. Ustalono, że zamawiający rozliczali roboty, zawyżając

wykonawcom wynagrodzenie m.in. przez przyjmowanie niewłaściwych

wskaźników cenotwórczych. Dotyczyło to np. budowy Szpitala Rejonowego

w Łęcznej - przyjęte w kosztorysach przez wykonawcę stawki roboczogodziny

i sprzętu budowlanego znacznie przewyższały średnie stawki, obowiązujące
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w tym okresie w regionie lubelskim (wg publikacji SEKOCENBUD), np. stawka

roboczogodziny była wyższa o 2,77 zł, tj. o 44%. Łączne zawyżenie

wynagrodzenia wykonawcy z tego tytułu wynosiło 335 tys. zł.

9. W przypadku 8 skontrolowanych inwestycji stwierdzono, że przy zlecaniu robót
oraz dostaw maszyn i urządzeń nie przestrzegano przepisów ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, m.in. dzielono zamówienia
na części i zlecano roboty dodatkowe bez zastosowania ustawy o zamówieniach
publicznych oraz udzielano zamówień w niewłaściwym trybie. Wartość
przedmiotu umów zawartych z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych
wyniosła łącznie 31.734 tys. zł, co stanowiło 10,9% zaplanowanych dotacji
budżetowych na 20 skontrolowanych inwestycji.

10. Z powodu braku prawidłowego planowania lub koordynowania zamierzeń
inwestycyjnych, inwestorzy nie posiadali kompletnej dokumentacji technicznej
w stosunku do postępu robót. Nie opracowywano lub nie aktualizowano
harmonogramów robót i dostaw inwestorskich. Powodowało to zahamowanie
tempa robót, wydłużanie terminów realizacyjnych oraz miało wpływ
na zwiększenie całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji. Stwierdzono 3 takie
przypadki. NIK ocenia te działania jako niegospodarne i nierzetelne.

11. Nadzór inwestorski nad realizacją robót nie był prowadzony w sposób należyty.
Stwierdzono 5 przypadków nierzetelnego dokonywania przez inspektorów nadzoru
wpisów do dziennika budowy, o postępującym procesie inwestycyjnym, w tym
o odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających. Ponadto stwierdzono
6 przypadków eksploatowania obiektów, które zostały zakończone w ramach
realizowanej inwestycji, bez zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu
budowy na co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia
do użytkowania albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów
budowlanych. Takie postępowanie było niezgodne z art. 54 ust. 1 i art. 55 ust. 1
pkt 1ustawy Prawo budowlane.

12. Wobec wydłużania cykli realizacji inwestycji, dla 7 inwestycji z 20

skontrolowanych planowane terminy zakończenia przewidywały ponad 20-letnie

okresy ich budowy. W 5 przypadkach terminy zakończenia budowy zmieniano 3�4

krotnie, w 4 przypadkach 5-6 krotnie, a w 3 przypadkach 8-krotnie. Dla 3
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inwestycji czas ich realizacji wydłużył się ponad 3�krotnie, w 2 przypadkach

ponad 4-krotnie, a w 2 przypadkach od 5 do 6 razy. W wyniku przewlekłej

realizacji inwestycji, wprowadzane zmiany do zakresów rzeczowych inwestycji

spowodowały, że wcześniej zakupione maszyny i urządzenia stały się zbędne lub

utraciły gwarancje producentów.

13. Badania kontrolne wykazały niewystarczający nadzór i kontrolę ze strony

dysponentów części budżetowych nad realizowanymi inwestycjami. Nie

prowadzono analizy prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych pod

względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji,

a stopniem realizacji inwestycji. Ustalono również, że w 4 województwach nie

powołano członków komitetów monitorujących przebieg, efektywność

i skuteczność realizacji kontraktu wojewódzkiego w terminie 1 miesiąca od daty

zatwierdzenia kontraktu przez sejmiki województwa. Takie działanie było

nierzetelne.

2.8. Dotacje

W 2001 r. na dotacje w budżecie państwa przewidziano kwotę ogółem

82.800.550 tys. zł, z tego 73.993.067 tys. zł na realizację zadań bieżących (89,4%)

oraz 8.807.483 tys. zł na zadania inwestycyjne.

Zrealizowane wydatki na dotacje wyniosły 72.097.076 tys. zł, z tego

68.640.151 tys. zł na realizację zadań bieżących, a na zadania inwestycyjne �

3.456.925 tys. zł. Wydatki na dotacje stanowiły 41,7% zrealizowanych wydatków

ogółem (w 2000 r. - 41,0%). W porównaniu do wykonania 2000 r., wydatki na ten cel

wzrosły w ujęciu nominalnym o 16,4%, a realnie o 10,3%. Najwyższe kwoty dotacji

przekazano na dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe fundusze

celowe (40.101.434 tys. zł), przez powiaty w ramach zadań zleconych (6.298.542 tys. zł)

oraz przez szkoły wyższe (5.659.340 tys. zł).

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne (3.456.926 tys. zł), stanowiącej

4,8% dotacji ogółem, największe kwoty przeznaczono na: finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych (§ 622) - 1.024.276 tys. zł, na realizację inwestycji
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i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 643) - 618.831 tys. zł oraz

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

(§ 653) -574.893 tys. zł.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące w 2001 r. według działów klasyfikacji
budżetowej, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Układ wykonawczy Plan po zmianach Wykonanie 4:2 4:3
1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.560.512 2.373.516 2.205.443 86,1 92,9
020 Leśnictwo 59.611 59.611 55.029 92,3 92,3
050 Rybołówstwo i rybactwo 7.900 4.849 4.849 61,4 100,0
100 Górnictwo i kopalnictwo 1.534.839 1.545.639 1.478.913 96,4 95,7
150 Przetwórstwo przemysłowe 160.404 153.858 132.798 82,8 86,3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę
- - - - -

500 Handel 703.028 973.538 916.499 130,4 94,1
550 Hotele i restauracje 19.700 19.700 16.779 85,2 85,2
600 Transport i łączność 1.066.319 1.647.433 1.514.276 142,0 91,2
630 Turystyka 43.050 43.068 42.118 97,8 97,8
700 Gospodarka mieszkaniowa 290.467 293.562 290.906 100,2 99,1
710 Działalność usługowa 118.935 123.076 117.732 99,0 95,7
720 Informatyka - - - - -
730 Nauka 1.868.666 1.915.799 1.908.487 102,1 99,6
750 Administracja publiczna 375.515 418.089 404.036 107,6 96,6
751 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

35.035 90.172 89.136 254,4 98,9

752 Obrona narodowa 7.794 37.863 37.750 484,3 99,7
753 Obowiązkowe ubezpieczenia

społeczne
42.599.764 42.643.383 37.242.756 87,4 87,3

754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

3.898.107 4.175.587 4.147.509 106,4 99,3

755 Wymiar sprawiedliwości - 700 700 - 100,0
757 Obsługa długu publicznego - - - - -
758 Różne rozliczenia 3.774.506 132.834 132.815 3,5 100,0
801 Oświata i wychowanie 204.211 248.711 246.922 120,9 99,3
803 Szkolnictwo wyższe 5.559.391 5.751.958 5.663.555 101,9 98,5
851 Ochrona zdrowia 967.647 1.880.912 1.831.012 189,2 97,4
853 Opieka społeczna 7.187.930 9.109.705 9.025.180 125,6 99,1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.407 98.569 97.040 475,5 98,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
340.698 383.710 351.892 103,3 91,7

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

445.535 592.547 553.679 124,3 93,4

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

12.508 12.508 11.186 89,4 89,4

926 Kultura fizyczna i sport 130.588 131.140 121.154 92,8 92,4
Ogółem 73.993.067 74.862.037 68.640.151 92,8 91,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Najwyższy udział w strukturze wydatków na dotacje na zadania bieżące w 2001 r.,
miały następujące działy:

753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - 37.242.756 tys. zł, tj. 54,3%,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.147.509 tys. zł,
       tj. 6,0%.

W 2001 r. najwyższe kwoty dotacji na zadania inwestycyjne wystąpiły w działach:
600 - Transport i łączność - 772.547 tys. zł, tj. 22,3%,
730 - Nauka - 413.463 tys. zł, tj. 12,0%,
851 - Ochrona zdrowia - 956.226 tys. zł, tj. 27,7%.

Realizację wydatków na dotacje na zadania bieżące w 2001 r., według części
klasyfikacji budżetowej, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r. Układ wyko-

nawczy*
Plan po

zmianach Wykonanie

Wykonanie
2000 r.

 w cenach
2001 r.

5:2 5:3 5:4 5:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 � Kancelaria Prezydenta RP 39.000 33.220 33.220 30.720 41.145 78,8 92,5 92,5 74,7

03 � Kancelaria Senatu 27.561 29.635 29.635 29.220 29.077 106,0 98,6 98,6 100,5

11 � Krajowe Biuro Wyborcze 57.463 5.400 60.537 59.917 60.623 104,3 1.109,6 99,0 98,8

13 � IPN � KŚŻPNP 3.500 - - - - - - - -

16 �Kancelaria Prezesa Rady
       Ministrów

31.268 11.546 20.665 19.700 32.988 63,0 170,6 95,3 59,7

17 � Administracja publiczna - - 300 300 - - - 100,0 -

19 � Budżet, finanse publiczne
        i instytucje finansowe

23.157 20.067 20.511 17.571 24.431 75,9 87,6 85,7 71,9

20 � Gospodarka 1.987.332 1.731.009 1.768.214 1.680.945 2.096.635 84,6 84,6 95,1 80,2

21 � Gospodarka morska 56.937 57.114 65.114 62.979 60.069 110,6 110,3 96,7 104,8

23 � Integracja europejska 17.013 23.000 33.683 26.242 17.949 154,2 114,1 77,9 146,2

24 � Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

617.723 676.007 702.989 669.254 651.698 108,3 99,0 95,2 102,7

26 � Łączność - 987 987 - - - - - -

28 � Nauka 1.766.758 1.868.666 1.915.799 1.908.487 1.863.930 108,0 102,1 99,6 102,4

29 � Obrona narodowa 544.312 531.923 542.227 541.526 574.249 99,5 101,8 96,2 94,3

30 � Oświata i wychowanie 47.449 36.389 28.864 27.763 50.059 58,5 76,3 96,2 55,5

31 � Praca 4.462 3.411 3.952 2.243 4.707 50,3 65,8 56,7 47,7

32 � Rolnictwo 734.892 572.795 323.391 311.219 775.311 42,3 54,3 96,2 40,1

33 � Rozwój wsi 1.098.309 1.764.624 1.765.776 1.623.404. 1.158.716 147,8 92,0 91,9 140,1

34 � Rozwój regionalny 1.130 - 6.846 6.446 1.158.390 570,4 - 94,2 540,8

35 � Rynki rolne 779.898 634.009 904.517 848.119 822.792 108,7 133,8 93,8 103,1

36 � Skarb Państwa 15.668 11.608 11.698 9.999 16.530 63,8 86,1 85,5 60,5

37 � Sprawiedliwość 881 703 1.404 1.404 929 159,3 199,6 100,0 151,0

38 � Szkolnictwo wyższe 3.806.467 4.326.750 4.477.946 4.402.918 4.015.823 115,7 101,8 98,3 109,6

39 � Transport 516.531 536.671 536.671 536.671 544.940 103,7 100,0 100,0 98,5

40 � Turystyka 45.863 43.050 43.068 42.118 48.386 91,8 97,8 97,8 87,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 � Środowisko 3.105 45.876 45.876 41.280 3.276 90,0 90,0 90,0 1.260,1

42 � Sprawy wewnętrzne 58.498 60,921 65.619 61.862 61.715 105,8 101,5 94,3 100,2

43 � Wyznania religijne 67.769 92.280 132.280 132.280 71.496 1.980,7 195,2 143,3 100,0

44 � Zabezpieczenie społeczne 600 19.720 20.646 15.042 633 2.507,0 76,3 72,9 2.376,3

45 � Sprawy zagraniczne 8.414 6.890 9.032 8.119 8.877 96,5 117,8 89,9 91,5

46 � Zdrowie 836.884 755.037 871.447 864.853 882.913 103,3 114,5 99,2 98,0

53 � Urząd Ochrony Konkurencji
        i Konsumentów

2.232 2.645 2.645 2.165 2.355 97,0 81,9 81,9 91,9

54 � Urząd ds. Kombatantów
        i Osób Represjonowanych

104.258 110.230 217.029 209.711 109.992 201,1 190,2 96,6 190,7

56 � Urząd Kultury Fizycznej
        i Sportu

290.829 130.588 131.140 121.154 306.825 41,7 92,8 92,4 39,5

57 � Krajowy Urząd Pracy 838.516 2.030.000 2.650.000 2.650.000 884.634 316,0 130,5 100,0 299,6
58 � Główny Urząd Statystyczny 4.351 - 11.239 11.233 4.590 488,7 - 99,6 244,7
67 � Polska Akademia Nauk 1.292 1.499 1.499 1.199 1.363 92,8 80,0 80,0 88,0
68 � Państwowa Agencja
        Atomistyki

14.619 15.245 15.245 15.233 15.423 104,2 99,9 99,9 98,8

72 � Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

13.240.353 15.322.210 15.322.210 14.914.959 13.968.572 112,6 97,3 97,3 106,8

73 � Zakład Ubezpieczeń
        Społecznych

16.681.867 27.339.147 27.382.766 22.389.390 17.599.370 134,2 81,9 81,8 127,2

85/02-32 � Budżety wojewodów 13.232.985 11.460.523 14.685.351 14.342.508 13.960.799 108,4 125,1 97,7 102,7
Ogółem 57.610.145 73.993.067 74.862.037 68.640.151 60.778.703 119,1 92,8 91,7 112,9

* w tym z rezerw celowych - 3.681.672 tys. zł

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. najwyższe kwoty dotacji wykorzystano na realizację zadań bieżących

w częściach:

73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 22.389.390 tys. zł, tj. 32,6%,

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 14.914.959 tys. zł, tj. 21,7%,

85/02-32 - Budżety wojewodów - 14.342.508 tys. zł, tj. 20,9%.

W ogólnej kwocie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dominujący

udział miały: części 85/02-32 - Budżety wojewodów - 2.025.812 tys. zł, tj. 58,6%

i część 28 - Nauka - 13.463 tys. zł, tj. 12,0%.

2.8.1. Dotacje przedmiotowe

Na 2001 r. dotacje przedmiotowe z budżetu państwa zaplanowane zostały

w kwocie 1.235.815 tys. zł, w tym dotacje określone w art. 19 i art. 20 ustawy

budżetowej na rok 2001 � 595.010 tys. zł.
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Zaplanowana kwota dotacji została w trakcie roku zwiększona o 3,4%,

tj. do kwoty 1.278.160 tys. zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.252.903,5 tys. zł,

z czego: dla zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych � 65.629,3 tys. zł,

dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych � 324.844,3 tys. zł, dla

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych � 862.429,9 tys. zł.

Realizację wydatków na dotacje przedmiotowe, określone w art. 19 i art. 20

ustawy budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r.

Wg
ustawy

budżetowej

Budżet
po

zmianach
Wykonanie

Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

6:3 6:4 6:5 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dotacje przedmiotowe,
z tego:

577.714 595.010 595.010 590.287 609.488 102,2 99,2 99,2 96,8

1. Dopłaty do kolejowych
przewozów pasażerskich

516.531 536.671 536.671 536.671 544.940 103,9 100,0 100,0 98,5

2. Dopłaty do podręczników
szkolnych do kształcenia
zawodowego i podręczni-
ków akademickich

11.250 11.306 11.306 11.021 11.869 98,0 97,5 97,5 92,9

3. Dopłaty do posiłków
sprzedawanych w barach
mlecznych

20.435 19.700 19.700 16.779 21.559 82,1 85,2 85,2 77,8

4.
Dopłaty do utrzymywania
zapasów obowiązkowych
paliw ciekłych

8.608 7.600 7.600 7.438 9. 081 86,4 97,9 97,9 81,9

5. Dofinansowanie kosztów
obiektów i urządzeń zakła-
du budżetowego Central-
nego Ośrodka Sportu

1.904 16.525 16.525 15.560 17.834 92,0 94,2 94,2 87,2

6. Dofinansowanie kosztów
działalności gosp. pomoc.
przy parkach narodowych

3.105 2.505 2.505 2.115 3.276 68,1 84,4 84,4 64,6

7. Dofinansowanie kosztów
ogrzewania warsztatów
szkolnych prowadzonych
w formie gospodarstw
pomocniczych
w zakładach poprawczych

881 703 703 703 929 79,8 100,0 100,0 75,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Wykonanie dotacji przedmiotowych wyniosło 571.909 tys. zł (art. 19),

co stanowiło 99,4% planowanej kwoty oraz 18.378 tys. zł (art. 20), co stanowiło

93,1% kwoty planowanej. Łączna kwota planowanych dotacji przedmiotowych

(595.010 tys. zł) została wykonana w 99,2%, w wysokości 590.287 tys. zł.

W porównaniu do 2000 r. wydatki na dotacje przedmiotowe były wyższe o 2,2%

w ujęciu nominalnym, a realnie niższe o 3,2%.

Realizację wydatków na dotacje przedmiotowe w poszczególnych częściach

budżetu państwa prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Część Wyszczególnienie Układ
wykonawczy

Budżet
po zmianach Wykonanie 5:3 5:4

1 2 3 4 5 6 7
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje

finansowe:
- dopłaty do posiłków sprzedawanych
   w barach mlecznych

19.700

19.700

19.700

19.700

16.779

16.779

85,2

85,2

85,2

85,2

20 Gospodarka:
- dopłata do utrzymywania zapasów
  obowiązkowych paliw ciekłych

7.600
7.600

7.600
7.600

7.438
7.438

97,9
97,9

97,9
97,9

30 Oświata i wychowanie:
- dopłaty do produkcji specjalistycznych
   podręczników szkolnych i akademickich

766
766

766
766

481
481

62,8
62,8

62,8
62,8

37 Sprawiedliwość:
- koszty ogrzewania warsztatów
  szkolnych prowadzonych w formie
  gospodarstw pomocniczych
  w zakładach poprawczych

703

703

703

703

703

703

100,0

100,0

100,0

100,0

38 Szkolnictwo wyższe:
- dopłaty do produkcji specjalistycznych
  podręczników szkolnych i akademickich

10.540
10.540

10.540
10.540

10.540
10 540

100,0
100,0

100,0
100,0

39 Transport:
- dopłaty do kolejowych przewozów
   pasażerskich w komunikacji krajowej

536.671
536.671

536.671
536.671

536.671
536.671

100,0
100,0

100,0
100,0

41 Środowisko:
- koszty działalności gosp. pomoc. przy
  parkach narodowych

2.505
2.505

2.505
2.505

2.115
2.115

84,4
84,4

84,4
84,4

56 Urząd Kultury Fizycznej i Sportu:
- koszty utrzymania obiektów i urządzeń
  zakładu budżetowego Centralnego
  Ośrodka Sportu

16.525
16.525

16.525
16.525

15.560
15.560

94,2
94,2

94,2
94,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

a) Dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich

Na 2001 r. zaplanowano w części 39 � Transport kwotę dotacji przedmiotowej

w wysokości 536.671 tys. zł, z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych przewozów

pasażerskich na wyrównanie przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów oraz

z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów.
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Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikają z ustawy z dnia

20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu zbiorowego69.

W porównaniu do wykonania w 2000 r., kwota dotacji budżetowych

do kolejowych przewozów pasażerskich zwiększyła się o 3,9%, a realnie zmniejszyła

się o 1,5%. W ogólnej kwocie dotacji przedmiotowych omawiana dotacja stanowiła

90,9% (w 2000 r. 92,5%).

W 2001 r. zakres usług przewozowych objętych dotowaniem i sposób podziału

dotacji przedmiotowej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów

pasażerskich70.

Dotacje przedmiotowe w kwocie 536.671 tys. zł, przeznaczono na dofinansowanie

pracy przewozowej rzędu 600.371 tys. pasażerokilometrów. Środki te przekazano

do następujących spółek przewozowych:

- PKP S.A. za okres 1.I.-31.IX.2001 r. � 407.260,4 tys. zł,

- �PKP Przewozy Regionalne� sp. z o.o. za okres 1.IX.-31.XII.2001 r. �

101.239,5 tys. zł,

- �PKP Intercity� sp. z o.o. za okres 1.IX.-31.XII.2001 r. � 19.114,0 tys. zł,

- �PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście� sp. z o.o. za okres 1.VII.-31.XII.2001 r.

� 7.285,0 tys. zł,

- �PKP Warszawska Kolej Dojazdowa w Grodzisku Maz.� sp. z o.o. za okres

1.VII.- 31.XII.2001 r. � 1.772,2 tys. zł,

Z przekazanej przewoźnikom kwoty dotacji przedmiotowej wykorzystano i rozliczono

536.669,5 tys. zł.

                                                
69 DzU nr 54, poz. 254 ze zm.
70 DzU nr 80, poz. 861.
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b) Dopłaty do produkcji specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich

Dotacje przedmiotowe przeznaczone na dopłaty do produkcji specjalistycznych

podręczników szkolnych i akademickich zaplanowano w łącznej kwocie 11.306 tys. zł,

z tego w części 30 � Oświata i wychowanie w kwocie 766 tys. zł, a w części 38 �

Szkolnictwo wyższe w kwocie 10.540 tys. zł.

W 2001 r. Minister Edukacji Narodowej rozdysponował środki dotacji

w kwocie 11.021 tys. zł, tj. w 97,5% planu po zmianach, z tego w części 30 � 62,8%

(481 tys. zł) oraz w części 38 � 10.540 tys. zł (w 100%).

W porównaniu do 2000 r. (11.250 tys. zł) dotacja ta obniżona została o 229 tys. zł,

tj. o 2,0% w ujęciu nominalnym i o 7,1% w ujęciu realnym.

Dotacje do podręczników w 2001 r. były przyznawane i rozliczane

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r.

w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji

przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich71, w którym ustalono

stawki dotacji (w porównaniu do 1999 r. nie uległy one zmianie) do jednego arkusza

wydawniczego dla podręczników szkolnych i podręczników akademickich

w wysokości: do 1.200 zł przy pierwszym wydaniu i do 850 zł przy wydaniach

następnych.

Z dotacji tej w 2001 r. skorzystało 3 wydawców podręczników szkolnych

(w 2000 r. � 5 wydawców) i 48 wydawców podręczników akademickich (w 2000 r. �

45 wydawców).

Dotowaniem objęto podręczniki szkolne dla szkół zawodowych, przeznaczając

481 tys. zł na dofinansowanie produkcji 25 niskonakładowych, specjalistycznych

podręczników wydanych w łącznym nakładzie 55,7 tys. egzemplarzy (w 2000 r. � 56

podręczników, 189,5 tys. egzemplarzy) oraz na produkcję podręczników akademickich

w kwocie 10.540 tys. zł, finansując wydanie 330 pozycji wydawniczych o łącznym

nakładzie 632,8 tys. egzemplarzy (w 2000 r. 328 podręczników i 640.180 egzemplarzy).

Średni nakład dotowanego podręcznika akademickiego wyniósł 1.918 egzemplarzy.

                                                
71 DzU nr 60, poz. 643.
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c) Dopłaty do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2001 r. w części 19 � Budżet, finanse
publiczne i instytucje finansowe kwota dotacji przedmiotowej na dopłaty do posiłków
sprzedawanych w barach mlecznych � 19.700 tys. zł, w trakcie roku budżetowego nie
uległa zmianie. Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16.779 tys. zł,
tj. w 85,2%. W porównaniu do 2000 r. dotacje ta była niższa nominalnie o 3.656 tys. zł,
tj. o 17,9%, a realnie o 22,2%.

Dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych udzielane
są jednostkom, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach
mlecznych72, tj.:

- prowadzą bary mleczne, przez które rozumie się samoobsługowe, bezalkoholowe,
ogólnodostępne zakłady masowego żywienia, prowadzące produkcję i sprzedaż
potraw mleczno-nabiałowo-jarskich wchodzących w skład posiłków całodziennych,

- stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż do 30% wartości
surowców,

- prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową surowców zużytych do sporządzania
posiłków.

Według stanu na koniec 2001 r. z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach
mlecznych korzystało 140 barów, tj. o 9 więcej niż w roku 2000.

d) Dopłaty do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

Na częściową rekompensatę kosztów utrzymania obowiązkowych zasobów
paliw ciekłych, zaplanowano w ustawie budżetowej na 2001 r. w części 20 �
Gospodarka dotację w kwocie 7.600 tys. zł. Dofinansowanie kosztów utrzymania
obowiązkowych zasobów paliw ciekłych, wynika z ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw73.

                                                
72 DzU nr 116, poz. 1220.
73 DzU nr 90, poz. 404 ze zm.
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W 2001 r. Minister Gospodarki przekazał do 6 przedsiębiorców dotację

w łącznej kwocie 7.438 tys. zł, wykorzystując 97,9% kwoty ustalonej na ten cel

w ustawie budżetowej.

Dotacje do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, były

przyznawane i rozliczane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

8 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania

zapasów obowiązkowych paliw ciekłych74, w którym ustalono stawkę dotacji

przedmiotowej na rok 2001 w wysokości:

- 10,75 zł w skali roku do jednej tony zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

w postaci benzyn i olejów napędowych (utrzymywanych od dnia 1 stycznia 2001 r.

do dnia 31 grudnia 2001 r.);

- 4,30 zł w skali roku do jednej tony zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

w postaci ropy naftowej (utrzymywanych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia

31 grudnia 2001 r.).

e) Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów państwowego zakładu budżetowego

�Centralny Ośrodek Sportu�

W części 56 � Urząd Kultury Fizycznej i Sportu zaplanowano dotację

przedmiotową w kwocie 16.525 tys. zł na dofinansowanie kosztów utrzymania

obiektów i urządzeń sportowych, komórek odnowy biologicznej i pomocy

audiowizualnej państwowego zakładu budżetowego �Centralny Ośrodek Sportu�.

Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

blokada wydatków spowodowała, że Urząd Kultury Fizycznej i Sportu rozdysponował

środki w kwocie 15.560 tys. zł, tj. o 5,8% niższej niż planowano. W porównaniu

do 2000 r. dotacja była niższa nominalnie o 8,0%, a realnie o 12,8%.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowej dla państwowych zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

                                                
74 DzU nr 66, poz. 663.
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oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji75, dotacja
przedmiotowa dla zakładu budżetowego �Centralny Ośrodek Sportu� została ustalona
do wysokości 80% kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych, komórek
odnowy biologicznej i pomocy audiowizualnej.

W 2001 r. udział omawianej dotacji w kosztach Centralnego Ośrodka Sportu
z tytułu utrzymania obiektów i urządzeń sportowych, komórek odnowy biologicznej
i pomocy audiowizualnej, wynoszących 31.118,4 tys. zł, stanowił 50%.

f) Dofinansowanie kosztów działalności gospodarstw pomocniczych przy parkach
narodowych

Na dofinansowanie całkowitych kosztów działalności gospodarstw
pomocniczych przy parkach narodowych zaplanowano na 2001 r. w części 41 �
Środowisko (rozdział 92597) dotację przedmiotową w kwocie 2.505 tys. zł.
W związku z blokadą wydatków przekazano tę dotację do 16 jednostek w kwocie
2.115 tys. zł, tj. o 15,6% niższej od planu

W porównaniu do 2000 r. dotacja była nominalnie niższa o 31,9%, a realnie
niższa o 35,4%.

Na podstawie ustaleń kontroli, przeprowadzonej w Krajowym Zarządzie
Parków Narodowych, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Zarząd ten, będący
dysponentem II stopnia środków budżetowych, nie egzekwował od jednostek
podległych (gospodarstw pomocniczych przy parkach narodowych) kwartalnych
rozliczeń z otrzymanych dotacji przedmiotowych. Rozliczenia te winny zawierać
wyliczenia kwot należnych dotacji, stosownie do zrealizowanych zadań, wielkość
otrzymanych dotacji oraz ewentualne nadpłaty i braki. Obowiązek ten wynikał z § 2
ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowej dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych
zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji76.

                                                
75 DzU nr 122, poz. 1334.
76 j.w.
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W rezultacie, 8 parków narodowych (na 16 korzystających z dotacji w 2001 r.)

przedłożyło rozliczenia z otrzymanych dotacji przedmiotowych za poszczególne

kwartały 2001 r. dopiero w lutym 2002 r. W ocenie NIK, nie egzekwowanie przez

Krajowy Zarząd Parków Narodowych kwartalnych rozliczeń dotacji przedmiotowych

od podległych jednostek należy uznać za działanie nierzetelne i niegospodarne.

g) Dofinansowanie kosztów ogrzewania warsztatów szkolnych prowadzonych w formie

gospodarstw pomocniczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2001 r., w części 37 � Sprawiedliwość

dotacja przedmiotowa w kwocie 703 tys. zł na dofinansowanie ogrzewania warsztatów

szkolnych, prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych w zakładach

poprawczych i schroniskach dla nieletnich została rozdysponowana w całości.

W porównaniu do 2000 r. dotacja była niższa nominalnie o 178 tys. zł, tj. o 20,2%,

a realnie o 24,3%.

Stosownie do postanowień § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej

dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych

jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania

i rozliczania dotacji dla warsztatów szkolnych, prowadzonych w formie gospodarstw

pomocniczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, została

ustalona dotacja do wysokości 60% kosztów ogrzewania.

2.8.2. Dotacje podmiotowe

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2001 kwota wydatków na dotacje

podmiotowe (27.510.374 tys. zł) została w trakcie roku zmniejszona o 53%,

tj. do kwoty 12.927.634 tys. zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 12.509.580 tys. zł.

Wydatki te przeznaczono głównie na dofinansowanie: szkół wyższych (5.659.340 tys. zł),

pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (2.857.618 tys. zł), jednostek

naukowych (1.909.686 tys. zł) oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych (1.650.920 tys. zł).
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W załączniku nr 9 do ustawy budżetowej na 2001 r. wskazano jednostki nie

zaliczane do sektora finansów publicznych oraz inne jednostki objęte dotacją

podmiotową, planując na ten cel wydatki w łącznej kwocie 4.754.558 tys. zł.

Realizację wydatków na dotacje podmiotowe w układzie jednostek ujętych

w załączniku nr 9, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

Część
Rozdział

Nazwa części
Nazwa jednostki lub grupa jednostek

Ustawa
budżetowa

Ustawa
budżetowa
(po zmia-

nach)

Plan
po

zmianach

Wykonanie %
(6:3)

%
(6:4)

%
(6:5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 GOSPODARKA 1.704.659 1.704.659 1.704.509 1.618.017 94,9 94,9 94,9

10001 Podmioty realizujące program �Reforma
górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 1998-2002�

1.431.946 1.431.946 1.431.946 1.366.695 95,4 95,4 95,4

10001 Gliwicka Spółka Węglowa S.A. 10.000 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 100,0
10002 Kopalnia Węgla Brunatnego �Sieniawa� 7 7 7 6 85,7 85,7 85,7
10003 Kopalnie Rud Cynku i Ołowiu

�Bolesław� i �Olkusz�
11.350 11.350 11.350 11.100 97,8 97,8 97,8

10003 Zakłady Górniczo-Hutnicze
�Trzebionka� S.A.

2.500 2.500 2.500 2.450 98,0 98,0 98,0

10004 Kopalnia Barytu �Boguszów� 140 140 140 140 100,0 100,0 100,0
10004 Kopalnia Siarki �Machów�* 15.750 15.750 15.750 16.250 103,2 103,2 103,2
10004 Kopalnia Siarki �Grzybów�* 1.700 1.700 1.700 1.360 80,0 80,0 80,0
10004 Kopalnia Siarki �Basznia� 160 160 160 - - - -
10004 PRTG �Jeziórko� 2.390 2.390 2.390 2.390 100,0 100,0 100,0
10005 Kopalnia Soli �Wieliczka� 40.000 40.000 40.000 39.500 98,8 98,8 98,8
10005 Kopalnia Soli �Bochnia� 12.700 12.700 12.700 12.500 98,4 98,4 98,4
15006 Podmioty przemysłu hutnictwa żelaza

i stali
40.000 40.000 40.000 25.374 63,4 63,4 63,4

15010 Agencja Techniki i Technologii 2.000 2.000 1.850 1.850 92,5 92,5 100,0
15095 Podmioty realizujące �Program

restrukturyzacji polskiego przemysłu
koksowniczego�

6.000 6.000 6.000 386 6,4 6,4 6,4

15095 Podmioty realizujące �Program
restrukturyzacji przemysłu obronnego
i wsparcia w zakresie modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP�

4.700 4.700 4.700 4.700 100,0 100,0 100,0

15095

50003
50005

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Agencja Rezerw Materiałowych
Państwowa Agencja Inwestycji
Zagranicznych

64.150

51.166

8.000

64.150

51.166

8.000

64.150

51.166

8.000

64.150

51.166

8.000

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
30

15002
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydawcy podręczników szkolnych

400
400

400
400

400
400

-
-

-
-

-
-

-
-

32
05005

ROLNICTWO
Podmioty połowów dalekomorskich ryb
w ramach licencji połowowych

4.900

4.900

4.900

4.900

4.849

4.849

4.849

4.849

99,0

99,0

99,0

99,0

100,0

100,0
33

01027
ROZWÓJ WSI
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

1.764.431

1.764.431

1.764.431

1.764.431

1.764.431

1.764.431

1.622.451

1.622.451

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
35

50002
RYNKI ROLNE
Agencja Rynku Rolnego

633.706
633.706

903.706
903.706

903.706
903.706

847.307
847.307

133,7
133,7

93,8
93,8

93,8
93,8

36
01095
10095

92115

SKARB PAŃSTWA
Agencja Własności Rolnej SP
Zakłady Górniczo Hutnicze �Orzeł
Biały�
Polska Agencja Prasowa

10.152
381

5.626

4.145

10.152
381

5.626

4.145

10.152
381

5.626

4.145

8.472
326

5.626

2.520

83,5
85,6

100,0

60,8

83,5
85,6

100,0

60,8

86,5
85,6

100,0

60,8
42

85149

85195

SPRAWY WEWNĘTRZNE
Samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej
Samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej

1.382
987

395

1.382
987

395

1.320
987

333

971
971

-

70,3
98,4

-

70,3
98,4

-

73,6
98,4

-

85/02-
32

Budżety wojewodów 454.928 716.888 716.888 679.887 149,4 94,8 94,8

60003 Przewoźnicy wykonujący krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie

440.207 702.167 702.167 666.094 151,3 94,9 94,9

90095 Zakłady Chemiczne �Tarnowskie Góry� 4.738 4.738 4.738 4.738 100,0 100,0 100,0

92595 Wojewódzki Park Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie

9.983 9.983 9.983 9.055 90,7 90,7 90,7

OGÓŁEM 4.574.558 5.106.518 5.106.255 4.781.954 104,5 93,6 93,6

* W trakcie roku budżetowego Minister Gospodarki dokonał przeniesień w ramach rozdziału 10004,
zwiększając kwotę dotacji dla KS Machów o 500 tys. zł,  tj. do wysokości 16.250 tys. zł.
Jednocześnie dokonał zmniejszenia kwoty dotacji dla KS Grzybów o kwotę 340 tys. zł oraz dla
KS Basznia o kwotę 160 tys. zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe (4.781.954 tys. zł)

najwięcej środków przeznaczono dla:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa � 1.622.451 tys. zł, tj. 33,9%

ogólnej kwoty dotacji;

- podmiotów realizujących program �Reforma górnictwa węgla kamiennego

w Polsce w latach 1998-2002� (zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania

w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach

gmin górniczych77) w wysokości 1.366.695 tys. zł, tj. 28,6% ogólnej kwoty dotacji;

                                                
77 DzU nr 162, poz. 1112.
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- Agencji Rynku Rolnego � 847.307 tys. zł, co stanowiło 17,7% ogólnej kwoty

dotacji;

- przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

w wysokości 666.094 tys. zł, tj. 13,9% ogólnej kwoty dotacji.

Dotacje dla górnictwa węgla kamiennego

W ustawie budżetowej na 2001r. ustalono dotację na realizację programu

reformy górnictwa węgla kamiennego w kwocie 1.431.946 tys. zł, tj. o 19,8% niższej,

niż przeznaczono na ten cel w 2000 r. (1.786.500 tys. zł).

Na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego w 2001 r.

wydatkowano 1.366.695 tys. zł, tj. 94,9% kwoty planowanej w budżecie po zmianach.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia niepełne wyegzekwowanie

od podmiotów górnictwa węglowego niewykorzystanych dotacji za rok 1999. Według

stanu na dzień 31 grudnia 2001 r., do wyegzekwowania pozostała jeszcze kwota

2.229,9 tys. zł z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia od ośmiu podmiotów. Ponadto,

za zgodą Ministra Gospodarki, przesunięty został termin zwrotu kwoty 933,9 tys. zł

z tytułu fizycznej likwidacji KWK �Saturn�. Łączne zaległe należności z powyższych

tytułów wyniosły 3.163,8 tys. zł.

Z wyjaśnień Ministra Gospodarki złożonych zarówno po kontroli wykonania

budżetu państwa za rok 2000, jak i 2001 wynika, że przyczyną braku realizacji wpłat

są trudności w wyegzekwowaniu zwrotów dotacji od kopalń całkowicie

likwidowanych bądź kłopoty finansowe tych kopalń.

W ocenie NIK, sytuacja ta wskazuje na to, że dotacje pobrane zostały w danym

roku w nadmiernej wysokości i wykorzystywane są przez kopalnie niezgodnie

z przeznaczeniem. W przeciwnym przypadku, nadmiernie pobrana i niewykorzystana

kwota pozostałaby na rachunku kopalń i nie występowałyby trudności z jej zwrotem.

Podkreślić należy, że siedem spośród tych podmiotów ponownie korzystało z dotacji

na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę, że podmioty, które nie

zwróciły wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości dotacji wraz z należnymi odsetkami do końca lutego następnego roku

budżetowego, naruszyły art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych78. Utrzymywanie dotowania takich podmiotów przez Ministra Gospodarki

oznacza w istocie rzeczy przyzwolenie na gospodarowanie przez przedsiębiorców

środkami publicznymi według ich swobodnego uznania.

Dotacje dla górnictwa niewęglowego

Dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego

przeznaczono dotację w kwocie 86.697 tys. zł, tj. o 49,2% niższą, niż w 2000 r.

(170.730 tys. zł). Na dotacje wydatkowano 85.696 tys. zł, tj. 98,8% kwoty planowanej

po zmianach.

W ramach ustalonych w ustawie budżetowej na 2001 r. dotacji w kwocie

20.140,0 tys. zł w rozdziale 10004 �Kopalnictwo minerałów dla przemysłu

chemicznego oraz do produkcji nawozów sztucznych� przeznaczono:

- 140 tys. zł dla Kopalni Barytu �Boguszów� i wydatkowano w całości

na świadczenia socjalne dla 8 osób,

- 20.000,0 tys. zł na dofinansowanie likwidacji trzech podmiotów górnictwa siarki,

tj. Kopalni Siarki �Machów� (16.250 tys. zł), Kopalni Siarki �Grzybów�

(1.360 tys. zł), oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych �Jeziórko�

(2.390 tys. zł).

Niezależnie od powyższego, w 2001 r. planowane wydatki budżetowe

na restrukturyzację górnictwa siarki zostały powiększone o kwotę 10.800 tys. zł

(z części 81- Rezerwa ogólna), przeznaczoną dla Przedsiębiorstwa Państwowego

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki �Siarkopol� w likwidacji w Tarnobrzegu

na wypłatę odpraw bezwarunkowych dla zwalnianych pracowników, nieposiadających

uprawnień do świadczeń przedemerytalnych i emerytalnych. Z powyższej kwoty

kopalnia otrzymała środki w wysokości 10.326,0 tys. zł.

                                                
78 DzU nr 155, poz. 1044 ze zm.
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Ustalone w ustawie budżetowej na 2001 r. dotacje na wydatki z rozdziału

10005 � Produkcja soli w wysokości 52.700 tys. zł, przeznaczono dla:

- Kopalni Soli �Wieliczka� - 39.500 tys. zł, na pokrycie kosztów utrzymania,
zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części kopalni,

- Kopalni Soli �Bochnia� - 12.500 tys. zł, na likwidację zakładów górniczych
wchodzących w skład Kopalni Soli �Bochnia�, w tym dla częściowo
likwidowanego ZG �Bochnia� - 11.316 tys. zł, oraz dla całkowicie likwidowanego
ZG �Łężkowice� - 1.184 tys. zł.

Kontrola wykorzystania w 2001 r. dotacji przeznaczonych na likwidację kopalń
siarki i soli, przeprowadzona przez NIK w I kwartale 2002 r. w czterech dotowanych
kopalniach, (w Kopalni Siarki �Grzybów�, Kopalni Siarki �Basznia�, Kopalniach
i Zakładach Przetwórczych Siarki �Siarkopol� w likwidacji, Kopalni Soli �Bochnia�)
oraz w Ministerstwie Gospodarki i Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa
Węgla Kamiennego S. A. wykazała nieprawidłowości w zakresie legalności,
celowości i gospodarności przyznawania oraz wykorzystania środków dotacji.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że przepisy wykonawcze
określające warunki udzielania dotacji dla podmiotów górnictwa soli oraz górnictwa
siarki, weszły w życie dopiero na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2001 r.
Dotyczy to:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla
górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego
metodą głębinową79, które weszło w życie 25 lipca 2001r.,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie
szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych
na restrukturyzację górnictwa siarki80, które weszło w życie 10 czerwca 2001 r.

                                                
79 DzU nr 71, poz.740.
80 DzU nr 52, poz.546.
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Natomiast w całym pierwszym półroczu kopalnie otrzymywały dotacje budżetowe
(kopalniom siarki przekazano je w całości w I kwartale), a więc bez normatywnego
określenia wymogów, m.in. co do zawartości wniosków i rocznych planów likwidacji
oraz przed akceptacją rocznych planów likwidacji i określeniem kwot przyznanych
dotacji a także przed podpisaniem stosownych aneksów, przedłużających na 2001 r.
ważność umów o prowadzenie likwidacji. Decyzje Ministra Gospodarki, w sprawie
akceptacji rocznych planów likwidacji kopalń, wysokości kwot dotacji przyznanych
tym podmiotom oraz podpisania aneksów do umów o prowadzenie likwidacji,
zapadały w okresie obowiązywania powyższych rozporządzeń, tj. dopiero w drugim
półroczu 2001r.

Ponadto od II kwartału 2001 r. finansowanie procesów restrukturyzacyjnych
górnictwa siarki przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Tak więc, w dacie wydania rozporządzenia budżet nie finansował już
procesów restrukturyzacji górnictwa siarki, gdyż całość dotacji przekazano dotowanym
podmiotom w I kwartale 2001 r.

NIK stwierdziła, że żaden z sześciu zgłoszonych wniosków - oprócz trzech
skontrolowanych kopalń (bez uwzględnienia skontrolowanej Kopalni i Zakładów
Przetwórczych Siarki �Siarkopol�, która nie korzystała z dotacji na fizyczną
likwidację) uwzględniono tutaj także dwie pozostałe likwidowane kopalnie siarki,
tj., Kopalnię Siarki �Machów� i Przedsiębiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych
�Jeziórko� oraz Kopalnię Soli �Wieliczka� - nie został należycie opracowany.
W żadnym wniosku nie wyodrębniono bowiem kosztów wynagrodzeń, składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wnioski te, pomimo stwierdzonych braków zostały przyjęte do weryfikacji przez
Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

Kontrola NIK wykazała, że roczne plany likwidacji zakładów górniczych
sporządzone przez dwie kontrolowane kopalnie siarki, nie spełniały niektórych
wymogów formalnych, określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r.

Plany te, pomimo stwierdzonych braków zostały przyjęte do weryfikacji przez
Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia fakt, że 5 z 7 likwidowanych
kopalń (za wyjątkiem KS �Basznia� oraz Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki
�Siarkopol�) pomimo tego, że nie spełniały 2 z 4 warunków stanowiących podstawę
przyznania dotacji, określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki z dnia
14 maja 2001 r. (§ 3 pkt 2 i 4) oraz z dnia 12 czerwca 2001r. (§ 4 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 2), przyznano dotacje budżetowe. Tymi warunkami przyznania
dotacji było zaakceptowanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki rocznego
planu likwidacji zakładu górniczego oraz zawarcie umowy (aneksu) o prowadzenie
likwidacji pomiędzy tym ministrem, a organem likwidowanego podmiotu.

Do czasu zawarcia powyższych aneksów oraz do momentu zaakceptowania
przez Ministra Gospodarki rocznego planu likwidacji kopalniom soli wypłacono
od 55,8% do 60,8% globalnej kwoty przyznanych im środków budżetowych.
Przykładowo KS �Wieliczka� w 2001 r. otrzymała 39.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części
Kopalni. Z powyższej kwoty - 24.012,2 tys. zł, tj. 60,8%, Minister Gospodarki
przekazał przed podpisaniem aneksu przedłużającego na 2001 r. ważność umowy
o prowadzenie likwidacji, obowiązującej tylko do 31 grudnia 2000 r. Aneks nr 7
do umowy na realizację prac w zakresie utrzymania, zabezpieczenia i ratowania
zabytkowej części Kopalni Soli �Wieliczka�, zawartej w dniu 30 września 1996 r.,
podpisano dopiero 7 sierpnia 2001 r.

Natomiast wszystkie trzy likwidowane kopalnie siarki korzystające z dotacji
budżetowych na fizyczną likwidację otrzymały całość przyznanych im środków
dotacji w I kwartale, tj. przed podpisaniem aneksów do umów (17 lipca 2001 r.)
Natomiast ich plany likwidacji zostały zatwierdzone w dniu 17 lipca lub 17 sierpnia
2001 r. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku dwu podmiotów
(KS �Machów� i KS �Grzybów�) Minister Gospodarki wcześniej podpisał aneksy
do umów (17 lipca 2001 r.) aniżeli zatwierdził plany likwidacji (17 sierpnia 2001 r.),
pomimo że wysokość przyznanych dotacji uzależniona była od zatwierdzonego planu.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia pod względem rzetelności

przyjmowanie przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla

Kamiennego S.A. wniosków podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji, które

nie spełniały wymogów określonych przepisami rozporządzeń Ministra Gospodarki
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z dnia 14 maja 2001 r. i 12 czerwca 2001 r. Istotną przyczyną niespełnienia wszystkich

wymogów dotyczących treści wniosków, jak również innych formalnych warunków

dotyczących przyznania dotacji, było późne wydanie wyżej wymienionych

rozporządzeń oraz składanie przez jednostki górnicze wniosków o przyznanie dotacji

na 2001 r., już w kwietniu 2000 r. (jedynie Kopalnia Siarki �Grzybów� złożyła

wniosek w grudniu 2000 r.), a więc na ponad rok przed ogłoszeniem odpowiednich

rozporządzeń w 2001 r., a nawet na kilka miesięcy przed wydaniem analogicznego

rozporządzenia w 2000 r. (13 lipca 2000 r.). W związku z tym, wnioski o dotację były

opracowywane przez likwidowane podmioty na podstawie sporządzonych przez

Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.,

zdezaktualizowanych już wzorów tych dokumentów. Wzory te uwzględniały wymogi

nieaktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki z 1999 r. Przykładowo, zarówno

w rozporządzeniach wydanych w 2001 r., jak i w 2000 r. podany był przepis

o uwzględnieniu w preliminarzu kosztów - zawartym we wnioskach o dotację

i rocznych planach likwidacji - kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, jak również składek na Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obowiązek ten nie wynikał natomiast

z rozporządzenia wydanego w 1999 r., dlatego też nie uwzględniały go wzory

dokumentów, na podstawie których kopalnie opracowywały wnioski o dotacje.

Ponadto NIK krytycznie pod względem rzetelności ocenia nieposiadanie przez

Agencję, opracowanych na piśmie i zatwierdzonych przez Ministra Gospodarki,

kryteriów i zasad weryfikacji rocznych planów likwidacji zakładów górniczych.

Kryteria takie opracowano w odniesieniu do likwidowanych kopalń węgla

kamiennego. Ocenę powyższą uzasadnia także niejednoznaczny i niekonsekwentny

stosunek Agencji do sporządzania salda kosztów i przychodów z likwidacji (koszty

pomniejszone o przychody uzyskane z likwidacji). Kontrola wykazała,

że przedsiębiorcy umieszczali w rocznych planach likwidacji szacunek przychodów

z likwidacji oraz sporządzali saldo kosztów i przychodów z likwidacji, określające

wysokość wnioskowanej dotacji. Agencja weryfikując roczne plany likwidacji

w przypadku trzech kopalń (�Machów�, �Grzybów� i �Basznia�) ustaliła wysokość

tego salda. W pozostałych trzech dotowanych kopalniach, tj. w �Wieliczce�, �Bochni�

(w obu zakładach) i Przedsiębiorstwie Rekultywacji Terenów Górniczych �Jeziórko,�
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Agencja nie ustaliła salda. Należy podkreślić, że Agencja brała pod uwagę przychody

z likwidacji przy proponowaniu wysokości dotacji dla likwidowanych kopalń węgla

kamiennego.

Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że Minister Gospodarki przekazywał kolejne
miesięczne raty zaliczek dotacji wszystkim likwidowanym kopalniom w terminach
wcześniejszych od daty przedłożenia przez te kopalnie sprawozdania z wykorzystania
dotacji w miesiącu poprzednim. Powyższe działania, w przypadku kopalń soli, były
niezgodne z terminem wypłacania kolejnych rat zaliczek, określonym w § 6 ust. 2
rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2001 r. do 25 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, na który przyznana została rata dotacji. To wyprzedzenie czasowe
przekraczało w niektórych przypadkach nawet 50 dni.

Kontrola wykorzystania w 2001 r. dotacji przeznaczonych na likwidację kopalń
soli i siarki, stwierdziła w 2 dotowanych podmiotach nieprawidłowości dotyczące
legalności wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji
podmiotowych. Na przykład częściowo likwidowany Zakład Górniczy �Bochnia�,
wchodzący w skład Kopalni Soli �Bochnia� sfinansował środkami dotacji koszty
ogólnego zarządu (ogólnozakładowe) w kwocie 2.307,5 tys. zł, podczas gdy przepis
§ 2 ust.2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r.,
zezwalał na pokrycie dotacją kosztów ogólnego zarządu jedynie w zakładach
górniczych całkowicie likwidowanych. W powyższym przypadku zwraca uwagę fakt,
iż PARGWK S. A. podczas pierwszej weryfikacji rocznego planu likwidacji Zakładu
Górniczego�Bochnia�, zaakceptowała do sfinansowania dotacją - wbrew powyższemu
rozporządzeniu Ministra Gospodarki - wyszczególnione w nim koszty ogólnego
zarządu, zmniejszając zaproponowaną przez kopalnię ich wysokość (1.930,6 tys. zł)
zaledwie o 600 zł. Podczas drugiej weryfikacji planu likwidacji, Agencja zwiększyła
natomiast początkowy poziom tych kosztów o 353,4 tys. zł, czyli do kwoty 2.284 tys. zł,
co zostało zaakceptowane przez Ministra Gospodarki. W sprawozdaniu rocznym
z likwidacji ZG �Bochnia� do kosztów likwidacji sfinansowanych dotacją budżetową
wliczono koszty ogólnego zarządu w kwocie 2.307,5 tys. zł, w tym m.in. wydatki
na utrzymanie dwudziestoczteroosobowej orkiestry kopalnianej i zorganizowanie
przyjęcia z okazji �Barbórki� w łącznej kwocie 92,7 tys. zł oraz na wynagrodzenie dla
członków Rady Nadzorczej Kopalni w wysokości 79,8 tys. zł.
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Kierunki rozdysponowania środków dotacji budżetowych i z NFOŚiGW oraz

realizację niezweryfikowanych i zweryfikowanych ostatecznie przez PARGWK S.A.

(z korektami dokonanymi przez kopalnie siarki) rocznych planów likwidacji 4 kopalń

siarki w 2001 r. prezentuje poniższa tabela:

Zakres rzeczowy
Koszty zadań rzeczowych

(w tys. zł)

Lp. Zadanie
Jednost-
ka miary

Nie-
zwery-
fikowa-
ny plan

Ostatecz-
nie

zwery-
fikowa-
ny plan

Wyko-
nanie

Wykona-
nie w %
zweryfi-

kowanego
planu

Niezwery-
fikowany

plan

Ostatecz-
nie

zweryfi-
kowany

plan

Wykona-
nie

Wyko-
nanie
 w %

zwery-
fikowa-

nego
planu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Likwidacja wyro-

bisk górniczych tys. m3
3882,7 3203,0 3205,3 100,1 17.034,1 15.393,1 15.627,6 101,5

2. Likwidacja otwo-
rów eksploatacyj-
nych

sztuki 97 47 50 106,4 575,5 360,7 382,6 106,1

3. Likwidacja obiek-
tów

zadania 19 18 18 100,0 4.650,2 7.865,6 7.858,2 99,9

4. Rekultywacja tere-
nów pogórniczych ha 501,4

515,9 475,9 92,2 18.710,7 6.816,3 6.838,6 100,3

5. Prace zabezpie-
czające

zadania 10 10 10 100,0 69.336,5 44.891,3 45.479,9 101,3

6. Usuwanie szkód
górniczych

obiekty 5 2 2 100,0 1.422,0 52,3A 52,3A 100,0A

7. Opracowanie
projektów, doku-
mentacji

sztuki 46 31 33 106,4 3.239,3 1.621,6 1.687,1 104,0

8. Utrzymanie
obiektów

x x x x x 3.491,4 2.717,2B 2.791,2B 102,7B

9. Odtworzenie
majątku trwałego
i wykup gruntów

tys. zł - - - - 29.640,3 223,3A 223,3A 100,0A

10. Spłata zadłużenia tys. zł x x x x 2.112,8 - - -
11. Budowle hydro-

techniczne
tys. zł x x x x 12.778,0 - - -

12. Przebudowa drogi
i rurociągów

tys. zł x x x x 20.490,8 - - -

13. Koszty ogólnego
zarządu

tys.  zł x x x x 13.546,9 2.908,0C 2.908,0C 100,0C

14. Razem koszty
likwidacji

tys.  zł x x x x 197.028,5 82.849,4 83.848,8 101,2

A/ Koszty te zostały poniesione w I kwartale 2001 r., a w pozostałych kwartałach były wliczane do nakładów
na inne zadania.

B/ Wielkości te nie obejmują danych dotyczących KS �Machów� i PRTG �Jeziórko�, które koszty utrzymania
obiektów zaliczyły do kosztów innych zadań

C/ W skład tych kwot wchodzą koszty ogólnego zarządu poniesione przez KS �Basznia� w całym roku oraz
poniesione tylko w I kwartale 2001 r przez pozostałe kopalnie (z wyjątkiem PRTG �Jeziórko�). Koszty
ogólnego zarządu nie wliczone do tych pozycji zostały ujęte przez kopalnie w kosztach poszczególnych
zadań likwidacyjnych. W całym 2001 r. wyodrębnione koszty ogólnego zarządu wyniosły 11.506,6 tys. zł
(bez kosztów PRTG �Jeziórko� za ostatnie trzy kwartały).

Źródło: Wyniki kontroli NIK
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Poniesione przez podmioty górnictwa siarki koszty prac likwidacyjnych
w wysokości 83.848,8 tys. zł zostały pokryte, oprócz przychodów z likwidacji,
dotacjami w łącznej kwocie 82.433 tys. zł, w tym 20.000 tys. zł przypadało na dotacje
budżetowe wypłacone w I kwartale 2001 r., a 62.433 tys. zł na środki NFOŚiGW.
Ponadto Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki �Siarkopol� otrzymały z rezerwy
ogólnej budżetu państwa dotacje w kwocie 10.326,0 tys. zł na wypłatę odpraw
bezwarunkowych dla zwalnianych pracowników, którzy nie posiadali uprawnień
do świadczeń przedemerytalnych i emerytalnych. Z otrzymanej kwoty zgodnie
z przeznaczeniem wydatkowano na odprawy dla 1.018 osób środki w łącznej
wysokości 10.295 tys. zł, a niewykorzystaną kwotę 31 tys. zł zwrócono na konto
Ministerstwa Gospodarki.

Kierunki rozdysponowania środków dotacji budżetowych oraz realizację
niezweryfikowanych i zweryfikowanych ostatecznie przez PARGWK S.A. rocznych
planów likwidacji (zabezpieczenia) 2 kopalń soli w 2001 r. prezentuje poniższa tabela:

Zakres rzeczowy Koszty zadań rzeczowych (w tys. zł)

Lp. Nazwa zadania

Jednost-
ka

miary

Nie-
zwery-
fiko-
wany
plan

Ostatecz-
niezwery-
fikowany

plan
Wyko-
nanie

Wykona-
nie w %

zweryfiko
-wanego

planu

Niezwery-
fikowany

plan

Ostatecz-
nie

zweryfiko-
wany plan

Wykona-
nie

Wykonanie
w %

zwery-
fikowane-
go planu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Likwidacja wyro-

bisk i komór po-
eksploatacyjnych

tys. m3
259,3 188,9 191,0 101,1 19.482,5 11.793,0 12.416,0 105,3

2. Ujmowanie i od-
prowadzanie wy-
cieków

tys. m3 220 220 225 102,3 16.515,2 13.000,0 16.313,6 125,5

3. Likwidacja obiek-
tów

obiekty 3 - - - 195,5 - - -

4. Utrzymanie ruchu x x x x x 19.928,4 12.100,0 13.662,9 112,9
5. Prace zabezpie-

czające
zadania 9 9 9 100,0 4.406,0 2.466,0 2.435,8 98,8

6. Usuwanie szkód
górniczych

obiekty 33 26 25 96,1 1.964,8 1.376,0 1.386,7 100,8

7. Opracowanie
projektów i doku-
mentacji

sztuki 21 10 10 100,0 253,0 139,5 140,0 100,4

8. Utrzymanie
obiektów

obiekty 26 19 15 78,9 7.604,4 4.598,0 4.561,6 99,2

9. Odtworzenie ma-
jątku trwałego

zadania 24 14 14 100,0 10.076,3 1.410,0 2.284,5 162,0

10. Renowacja zabyt-
ków

zadania 18 8 8 100,0 7.675,0 1.200,0 1.792,5 149,4

11. Koszty ogólnego
zarządu

tys.  zł x x x x 2.691,6 2.547,5 2.572,7 101,0

12. Razem koszty
likwidacji (zabez-
pieczenia) kopalń

tys. zł x x x x 90.792,2 50.630,0 57.566,3 113,7

13. Koszty osłon so-
cjalnych i roszczeń
pracowniczych

tys. zł x x x x 1.394,0 1.370,0 1.378,8 100,6

14. Ogółem koszty
likwidacji i osłon
(roszczeń), finan-
sowane dotacjami

tys. zł x x x x 92.186,2 52.000,0 58.945,1 113,4

Źródło: Wyniki kontroli NIK
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Łączne koszty likwidacji (zabezpieczenia) dwu kopalń soli, wraz z wydatkami

na osłony socjalne i roszczenia pracownicze, które w 2001 r. wyniosły 58.945,1 tys. zł,

zostały sfinansowane dotacjami budżetowymi (52.000,0 tys. zł) oraz środkami

własnymi przedsiębiorców.

Dotacje budżetowe zostały w tym przypadku przeznaczone na sfinansowanie

kosztów fizycznej likwidacji kopalń (50.630,0 tys. zł) oraz osłon socjalnych i roszczeń

pracowniczych (1.370,0 tys. zł). Jedynie ZG �Bochnia� poniósł wydatki

na zaspokojenie roszczeń byłych pracowników (ekwiwalent za deputat węglowy)

w wysokości 300,4 tys. zł oraz w kwocie 1078,4 tys. zł na osłony socjalne z tytułu

urlopów górniczych dla 57 pracowników.

Dane zawarte w powyższych zestawieniach generalnie wskazują na to,

że przedsiębiorcy realizowali zweryfikowane plany likwidacji. Przekraczanie zadań

planowych było stosunkowo niewielkie i w większym stopniu dotyczyło kopalń soli

aniżeli siarki, zwłaszcza w zakresie ponoszonych kosztów realizacji zadań

rzeczowych. Niski natomiast był stopień realizacji kosztów zadań rzeczowych,

zawartych w niezweryfikowanych rocznych planach, opartych na wieloletnich

programach likwidacji, który w przypadku kopalń soli wynosił 63,4%, a siarki - tylko

42,6%.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, iż kontrola przeprowadzona

w większości likwidowanych kopalń siarki i soli oraz w PARGWK S.A. wskazała

na niedostateczny poziom finansowania procesu likwidacji, który powodował

przedłużanie się czasu likwidacji zakładów górniczych oraz nieracjonalny przyrost

kosztów stałych likwidacji (wydatków niezwiązanych bezpośrednio z likwidacją).

Przykładowo, środki budżetowe otrzymane przez Kopalnię Siarki �Machów�

w latach 1994-2000 stanowiły przeciętnie zaledwie 44% (od 38% do 63%) jej potrzeb

dotacyjnych wyszczególnionych w niezweryfikowanych przez PARGWK S.A.

rocznych planach likwidacji. W 2001 r. powyższy wskaźnik wyniósł 46,7% (łącznie

ze środkami uzyskanymi z NFOŚiGW). W nieco wyższym stopniu były zaspakajane

w latach 1998-2001 potrzeby dotacyjne Kopalni Soli �Bochnia� (55-65%) oraz

Kopalni Siarki �Grzybów� w 2001 r. (63,8%).
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W związku z tym, że opracowane przez kopalnie roczne plany

(niezweryfikowane) ściśle opierały się na wskaźnikach wieloletnich programów

likwidacji, to niepełna realizacja zadań rzeczowych zawartych w tych planach

powodowała kumulowanie się niewykonanych zadań, objętych wieloletnimi

programami. W ten sposób programy te z każdym rokiem dezaktualizowały się.

Brak środków budżetowych prowadził do wydłużania czasu likwidacji

zakładów górniczych. I tak:

- Zakład Górniczy �Łężkowice,� wchodzący w skład KS �Bochnia,� został

postawiony w stan likwidacji z dniem 1 stycznia 1988 r. Jego likwidacja pierwotnie

miała zakończyć się do końca grudnia 1993 r. Trzeci, aktualny termin zakończenia

likwidacji wyznaczono na koniec 2004 r.,

- likwidowany od 1 sierpnia 1991 r. ZG �Siedlec-Moszczenica�, również wchodzący

w skład KS �Bochnia�, powinien zostać zlikwidowany w pierwotnie wyznaczonym

terminie do końca grudnia 1992 r. W przypadku tego podmiotu wyznaczono jednak

aż pięć terminów likwidacji (ostatni do końca grudnia 2000 r.).

Czynnikiem, który w istotny sposób wpływał na wydłużanie się czasu

likwidacji i tym samym na znaczny przyrost kosztów, był wysoki udział wydatków

niezwiązanych bezpośrednio z tym procesem w globalnych nakładach na likwidację.

Przykładowo w Przedsiębiorstwie Rekultywacji Terenów Górniczych � Jeziórko�

w 2001 r. udział tych kosztów, tj. nakładów na prace zabezpieczające (w tym

zwłaszcza na wypompowywanie, oczyszczanie i zrzut wód kopalnianych do naturalnych

cieków wodnych) oraz kosztów ogólnozakładowych i kosztów utrzymania obiektów

przeznaczonych do likwidacji (z podatkami), w całkowitych kosztach likwidacji,

zawartych w rocznym planie likwidacji zweryfikowanym przez PARGWK S.A.,

wyniósł 57%. Analogiczny wskaźnik dla KS �Grzybów� osiągnął aż 61%. Ze względu

na konieczność zachowania bezpieczeństwa ekologicznego, KS �Machów�

na wypompowywanie, oczyszczanie i zrzut wód kopalnianych przeznaczyła około

45% łącznej kwoty dotacji budżetowych, otrzymanych w latach 1994-2000

w wysokości 366,9 mln zł.
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Dotacje dla hutnictwa żelaza i stali

Dotacje dla hutnictwa żelaza i stali w wysokości 40.000 tys. zł w całości były
przeznaczone na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach
hutniczych. W związku z blokadą wydatków, dotacja ta została obniżona o 14.300 tys. zł
i przekazana przez Ministra Gospodarki w kwocie 25.374,4 tys. zł (uwzględniając
zwrócone do końca 2001 r. dotacje w wysokości 346,7 tys. zł) dla 21 hut.
Po uwzględnieniu dokonanych w styczniu 2002 r. zwrotów dotacji w kwocie
664,5 tys. zł, huty wykorzystały w 2001 r. dotacje na dofinansowanie restrukturyzacji
zatrudnienia w wysokości 24.709,9 tys. zł, tj. w 97,4%.

Zawarte w 2001 r przez Ministra Gospodarki umowy z powyższymi
przedsiębiorcami, które poprzedzały przekazywanie środków dotacji, przewidywały
rozdysponowanie kwoty 26.203,5 tys. zł. Umowy takie zawarto z 21 hutami, z których
20 podpisano w dniu 2 lipca 2001 r. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że osoby
reprezentujące w tych umowach Ministra Gospodarki (dyrektor i zastępca dyrektora
Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu) nie posiadały w tym dniu stosownych
pełnomocnictw. Minister Gospodarki udzielił im bowiem pełnomocnictw dopiero
w dniu 17 sierpnia 2001 r.

W ocenie NIK, podmioty hutnictwa, jak i Ministerstwo Gospodarki
niewłaściwie stosowały przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji
zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali81.

W ramach dotacji dla hut finansowano częściowo m. in. odprawy pieniężne
i nagrody jubileuszowe, to jest tytuły wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego
rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2001 r. Wysokość dofinansowania wypłat z tych
tytułów limitowana była postanowieniami § 4 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu:
�Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania tych
odpraw i nagród na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, w granicach
wynikających z zabezpieczonej w budżecie kwoty na ten cel i do wysokości 50%
kwoty tych odpraw�. W wielkościach łącznych dotacja przekazana na odprawy
pieniężne i nagrody jubileuszowe w kwocie 10.039,6 tys. zł, była niższa od połowy

                                                
81 DzU nr 67, poz. 693.
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kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na odprawy pieniężne (14.615,0 tys. zł),
lecz w przypadku 13 podmiotów wystąpiła sytuacja odwrotna. W hutach tych łączna
nadwyżka otrzymanych środków nad kosztami możliwymi do sfinansowania z dotacji
(równymi 50% kosztów odpraw pieniężnych) wyniosła 385,1 tys. zł. Według zasad
rozliczeń stosowanych przez Ministerstwo Gospodarki, nadwyżka przekazanych
środków dotacji na odprawy pieniężne i nagrody jubileuszowe nad ich kosztami,
możliwymi do sfinansowania z dotacji, wyniosła 54,6 tys. zł i wystąpiła w czterech
podmiotach. Została ona rozliczona, tj. przeznaczona na dofinansowanie innych
świadczeń wchodzących w skład Hutniczego Pakietu Socjalnego (HPS) lub zwrócona
do budżetu w styczniu 2002 r. W ostatecznym rozliczeniu łączna nadwyżka
otrzymanych środków budżetowych na powyższe cele nad kosztami możliwymi
do sfinansowania z dotacji wyniosła 330,5 tys. zł.

Powstanie tej nadwyżki wynikało z niewłaściwego - w ocenie NIK - stosowania
przywołanego powyżej przepisu. Założono bowiem, że obliczenie wysokości
dofinansowania odpraw pieniężnych i nagród jubileuszowych mogło być dokonywane
oddzielnie dla każdego z tych tytułów, do wysokości 50% poniesionych kosztów
odpraw i analogicznie do wysokości 50% poniesionych kosztów nagród. Powyższa
interpretacja jest zgodna z literalnym brzmieniem ww. przepisu.

Wykorzystanie przez huty otrzymanych w 2001 r. dotacji budżetowych
na restrukturyzację zatrudnienia (bez wydatków niewygasających z upływem 2000 r.)
według sprawozdania opracowanego przez Instytut Metalurgii Żelaza prezentuje
poniższa tabela:

(w tys. zł)
Rodzaje osłon socjalnych Liczba osób

korzystających z osłon
Kwota dotacji
budżetowych

1 2 3
Odprawy z tytułu przejścia na świadczenia
i zasiłki przedemerytalne,
w tym:

2.634 10.217,3

           - odprawy pieniężne 2.634 8.945,7
           - nagrody jubileuszowe 351 1.271,6
Jednorazowe odprawy bezwarunkowe 1.090 14.159,6
Kontrakty szkoleniowe,
w tym: 467 333,0
           - świadczenia na przekwalifikowanie 467 237,9
           - jednorazowe odprawy warunkowe 24 95,1

Razem: 4.191 24.709.9

Źródło: Wyniki kontroli NIK.
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Z powyższych danych wynika, że z dotacji przekazanych w 2001 r.

przedsiębiorcom hutniczym na mocy ustawy budżetowej na 2001 r. (bez

uwzględnienia środków budżetowych przekazanych hutom w 2000 r., które jako

wydatki niewygasające wykorzystywane były w I połowie 2001 r.) w celu

finansowania świadczeń objętych HPS skorzystało łącznie ponad 4.191 osób.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z umowami zawartymi z 21 hutami w 2001 r.,

świadczeniami z tytułu HPS miało być objętych 3.974 osób, a według Porozumienia

w sprawie wdrażania programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali

w Polsce podpisanego przez Ministra Gospodarki z poszczególnymi hutami w 1999 r.

� 2.910 pracowników.

Według danych Instytutu Metalurgii Żelaza, który monitorował realizację

programu restrukturyzacji zatrudnienia w hutnictwie, w 2001 r. zatrudnienie

w 21 hutach korzystających ze świadczeń objętych Hutniczym Pakietem Socjalnym

zmniejszyło się z 38.305 osób na początku roku do 30.922 pracowników na koniec

tego okresu, tj. o 7.383 zatrudnionych. Powyższy spadek zatrudnienia został

spowodowany zwolnieniem z pracy 8.640 osób i przyjęciem 1.257 nowych

pracowników. Spośród 8.640 zwolnionych pracowników, 4.638 osób zostało

zwolnionych dzięki skorzystaniu w całym 2001 r. ze świadczeń HPS, łącznie

z osobami korzystającymi z powyższych świadczeń dofinansowywanych dotacjami

z 2000 r., które nie wygasły i przeszły na pierwszą połowę 2001 r. W całym 2001 r.

zwolniono z pracy 3.399 osób w związku z przejściem na świadczenia i zasiłki

przedemerytalne i wypłacono im odprawy pieniężne. W związku z wypłaceniem

jednorazowych odpraw bezwarunkowych zwolniono 1.162 pracowników. Wykorzystanie

kontraktów szkoleniowych spowodowało odejście z pracy 77 osób.

Kontrola wykorzystania w 2001 r. dotacji przeznaczonych na dofinansowanie
restrukturyzacji zatrudnienia w hutnictwie przeprowadzona przez NIK w I kwartale
2002 r. w czterech podmiotach (Huta �Bankowa� Sp. z o.o., Huta �Florian� S.A., Huta
�Łaziska� S.A., Huta �Zawiercie� S.A.) ujawniła w trzech hutach nieprawidłowości
dotyczących legalności, gospodarności i celowości dokonywanych wydatków.
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Ustalenia kontroli NIK wykazały niewielkie zainteresowanie hut kontraktami
szkoleniowymi (świadczeniami na przekwalifikowanie). I tak:

- w dwu hutach (�Zawiercie� i �Bankowa�) spośród czterech podmiotów
kontrolowanych w 2001 r., w ogóle nie wystąpiły wydatki z tego tytułu,

- w dwu pozostałych hutach (�Florian� i �Łaziska�) w umowach zawartych
z Ministrem Gospodarki przewidziano zawarcie kontraktów szkoleniowych łącznie
z 32 osobami i dofinansowanie ich dotacją budżetową w łącznej kwocie 112,8 tys. zł.
W aneksach do tych umów zmniejszono natomiast liczbę planowanych kontraktów
szkoleniowych z 32 do trzech, a kwotę wydatków budżetowych do 2,9 tys. zł.
Faktycznie wypłacono dotacje budżetowe w wysokości 6,7 zł w celu
dofinansowania 3 kontraktów. Ponadto powyższe trzy osoby skorzystały
z dofinansowania ze środków PHARE w wysokości 14,8 tys. zł.

Z wyjaśnień złożonych przez kierownictwo kontrolowanych hut, Instytut
Metalurgii Żelaza w Gliwicach i przedstawicieli związków zawodowych wynika,
iż głównymi przyczynami niewielkiego zainteresowania pracowników kontraktami
szkoleniowymi są: mały wybór ofert szkoleniowych, niedostosowanie proponowanych
ofert do potrzeb lokalnego rynku pracy, niepewność co do znalezienia pracy
po przekwalifikowaniu spowodowana brakiem wolnych miejsc pracy, długotrwałość
procedur przygotowawczych do zawarcia kontraktu, brak koordynacji działalności
instytucji organizujących szkolenia, nieodpowiedni wiek (powyżej 40 lat) i stan
zdrowia potencjalnych kandydatów do przekwalifikowania, niedostateczna ilość
szkoleń dotyczących funkcjonowania drobnej przedsiębiorczości oraz zawiłość
procedur związanych z uzyskaniem kredytów na ten cel.

Również z ustaleń kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych,
przeprowadzonej przez NIK w IV kwartale 2001 r. w 11 hutach wynika,
iż w niewielkim zakresie wykorzystywano środki publiczne na finansowanie szkoleń
pracowników. Przykładowo, w Hucie� Katowice� z kwoty 831,4 tys. zł przeznaczonej
na dofinansowanie kontraktów szkoleniowych, do 30 września 2001 r. wykorzystano
zaledwie 6,1 tys. zł. Zostało to spowodowane podpisaniem pierwszych kontraktów
szkoleniowych dopiero w dniu 28 sierpnia 2001 r. oraz późnym opublikowaniem
(29 czerwca 2001 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki, regulującego przyznawanie
dotacji na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w hutnictwie.
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Z powodu niezrealizowania, nadal aktualny pozostaje wniosek złożony przez

Najwyższą Izbę Kontroli pod adresem Ministra Gospodarki, po zakończeniu

przeprowadzonej na przełomie 2000 i 2001 r. kontroli wykorzystania wybranych form

pomocy publicznej przez państwowe podmioty gospodarcze. Dotyczył on dokonania

przez Ministra analizy przyczyn małej atrakcyjności świadczeń na przekwalifikowanie

dla zwalnianych pracowników hutnictwa oraz podjęcia stosownych działań w celu

maksymalizacji zainteresowania hutników tą najbardziej aktywizującą formą pomocy.

Należy podnieść, iż z dofinansowania kontraktów szkoleniowych dotacją w łącznej

kwocie 333 tys. zł, stanowiącej zaledwie nieco ponad 1,3% dotacji budżetowych

wykorzystanych przez hutnictwo, skorzystało tylko 8 spośród 21 hut objętych w 2001 r.

świadczeniami HPS.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia celowość i gospodarność

wypłacania z własnych środków hut dodatkowych świadczeń pieniężnych (oprócz

świadczeń objętych HPS) dla zwalnianych pracowników.

Uzasadnieniem tej oceny jest dofinansowanie dotacjami budżetowymi

świadczeń wypłacanych pracownikom zwalnianym z hut z powodu złej sytuacji

finansowej ich pracodawców. Ponadto dodatkowe wypłaty przekazywano głównie

osobom, które już korzystały ze świadczeń HPS. Huty pozbawiały się też w ten sposób

płynnych środków, niezbędnych do finansowania ich restrukturyzacji technicznej.

Wypłacone w 2001 r. w dwu hutach (�Florian� i �Zawiercie�) dodatkowe świadczenia

wyniosły 4.733 tys. zł. W ich skład wchodziły m.in. odprawy, odszkodowania

za utracone miejsca pracy i nagrody jubileuszowe. I tak, w Hucie �Florian� własne

świadczenia socjalne ukształtowały się na łącznym poziomie 1.649,5 tys. zł. Kwota

ta obejmowała m.in. dodatkowe odprawy pieniężne w wysokości 1.524 tys. zł. Były

one wypłacane w wysokości 13 tys. zł lub 16 tys. zł (w zależności od terminu

rozwiązania umowy o pracę) na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu oraz

w kwocie 7 tys. zł na mocy uchwały Zarządu w sprawie wspomagania procesu

restrukturyzacji zatrudnienia. Spośród 85 osób otrzymujących świadczenia ustalone

przez Prezesa lub Zarząd, aż 78 było beneficjentami obydwu świadczeń. Zwraca też

uwagę fakt, iż 74 z 85 pracowników otrzymujących te odprawy korzystało

jednocześnie ze świadczeń objętych HPS.
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Pozostałe ustalenia kontroli wskazują, że:

- jedna z czterech skontrolowanych hut (�Zawiercie�) nie osiągnęła zaplanowanego
na koniec 2001 r. poziomu zatrudnienia. Pracowały w niej bowiem w tym czasie
1.093 osoby, gdy zgodnie z planem powinno być 833 pracowników. W sumie
w czterech hutach zatrudnienie zmniejszono o 1.003 osoby, w tym o 435 pracowników
w związku ze skorzystaniem przez nich ze świadczeń objętych HPS. Dzięki
spadkowi zatrudnienia w wyniku stosowania HPS uzyskano w 2001 r. zmniejszenie
funduszu płac wraz z narzutami o 3.127 tys. zł.

- Huta �Florian�, naruszając postanowienia § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki
w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia
w hutnictwie, nie utworzyła specjalnego rachunku bankowego, przeznaczonego
wyłącznie do gromadzenia na nim środków dotacji. Podany przez hutę w umowie
zawartej z Ministrem Gospodarki numer rachunku bankowego jako wymagany
rachunek specjalny, był faktycznie rachunkiem bieżącym.

W przypadku pozostałych dotacji ujętych w załączniku nr 9 do ustawy
budżetowej na rok 2001, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła sposób rozdysponowania
i przekazania środków budżetowych przez dysponentów części budżetu państwa.
Z ustaleń kontroli wynika, że rozdysponowania wydatków dokonano zgodnie
z przeznaczeniem ujętym w ustawie budżetowej. Wydatki te przeznaczano
na dofinansowanie:

- kosztów adaptacji zakładu górniczego �KDWK M-300 w likwidacji� Gliwickiej
Spółki Węglowej S.A. dla potrzeb ruchu turystycznego Skansenu GUIDO -
10.000 tys. zł (całość dotacji planowanej w cz. 20 � Gospodarka),

- bieżącej działalności Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka
w Chorzowie � 9.055 tys. zł (90,7% kwoty planowanej na ten cel w budżecie
Wojewody Śląskiego),

- działalności proekologicznej (m.in. monitoring środowiska, wyburzenie obiektów
pod składowisko odpadów chemicznych, prowadzonej przez Zakłady Chemiczne
�Tarnowskie Góry� � 4.738 tys. zł (całość dotacji planowanej w części 85/24 �
Województwo Śląskie. W porównaniu do roku 2000 wydatki były niższe o 8,5%.
W roku ubiegłym w ramach dotacji podmiotowych na finansowanie zadań
gospodarczych wydatkowano 5.180 tys. zł,
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- krajowych pasażerskich przewozów autobusowych na dopłaty do ulg ustawowych �

666.094 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2001 w budżetach wojewodów

zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 440.207 tys. zł. Nowelizacja ustawy

budżetowej z dnia 13 grudnia 2001 r. zwiększyła plan powyższych wydatków

o kwotę 261.960 tys. zł, przeznaczając środki na sfinansowanie zobowiązań z roku

2000. Kwota dotacji do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych

(702.167 tys. zł) została wykorzystana w 94,9%. W porównaniu do 2000 r. dotacja

ta była wyższa nominalnie o 308.015 tys. zł, tj. o 86,0% , a realnie o 76,3%,

- realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii � 971 tys. zł

(98,4% planowanych wydatków na ten cel, w części 42 � Sprawy wewnętrzne),

- odpłatnego przyjmowania od rolników nieruchomości rolnych na własność Skarbu

Państwa � 326 tys. zł  (85,6% kwoty planowanej na ten cel w budżecie części 36 �

Skarb Państwa - dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa),

- utrzymania pompowni �Bolko� � 5.626 tys. zł (kwotę planowaną na ten cel

w budżecie części 36 � Skarb Państwa � przekazano do Zakładów Górniczo -

Hutniczych �Orzeł Biały� w Bytomiu). W porównaniu do 2000 r. dotacja ta była

niższa nominalnie o 2.604 tys. zł, tj. o 31,6% , a realnie o 35,2%,

- wydatków Polskiej Agencji Prasowej � 2.520 tys. zł (60,8% kwoty planowanej

na ten cel w budżecie części 36 � Skarb Państwa), w tym 355 tys. zł na wydatki

majątkowe.

2.8.3. Dotacje na zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych

Zgodnie z art. 71 ustawy o finansach publicznych, jednostki niezaliczone

do sektora finansów publicznych (fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki) mogą

otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie umów

zawartych z dysponentem części budżetowej. Podstawą realizacji zleconych zadań, ich

rozliczenia oraz ewentualnego zwrotu niewykorzystanej części dotacji są uregulowania

zawarte w umowie, która powinna zawierać także szczegółowy opis zadania, termin

jego wykonania, wysokość i tryb płatności dotacji, oraz tryb kontroli wykonania
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zadania. Ogólne zasady rozliczenia dotacji w zakresie, w jakim wykorzystane zostały

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości, reguluje art. 93

ustawy o finansach publicznych. Dotacje takie podlegają zwrotowi do budżetu

państwa wraz z odsetkami, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, o ile

przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wg układu wykonawczego budżetu państwa na rok 2001 zaplanowane wydatki

na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację

zadań zleconych stanowiły kwotę 379.870 tys. zł, w tym:

- § 281 � dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji fundacjom � 39.977 tys. zł;

- § 282 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom � 297.094 tys. zł;

- § 283 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych � 42.799 tys. zł.

W planie po zmianach kwota wydatków na dotacje na realizację zadań zleconych

ww. jednostkom została zwiększona łącznie o 7%, tj. do wysokości 406.574 tys. zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 371.327 tys. zł, tj. w 91,3% planu

po zmianach, z tego w fundacjach � 48.499 tys. zł, w stowarzyszeniach � 269.737 tys. zł

i pozostałych jednostkach niezaliczonych do sektora finansów publicznych � 53.091 tys. zł,

co stanowiło odpowiednio: 86,9%, 91,5% i 94,9% planu po zmianach. W porównaniu

do 2000 r. wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów

publicznych realizujących zadania zlecone82 były niższe nominalnie o 55.827 tys. zł,

tj. o 13,1%, a realnie niższe o 79.320 tys. zł, tj. o 17,6%. Dotacje dla jednostek

niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych

stanowiły w 2001 r. 0,2 % wydatków budżetu państwa ogółem (w 2000 r. � 0,3%).

                                                
82 W 2000 r. wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację

zadań zleconych klasyfikowane były w § 46 � dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe.
Od 1 stycznia 2001 r. wydatki te klasyfikowane są w  3 paragrafach klasyfikacji budżetowej: § 281, § 282
i §283, tj. odpowiednio: dotacje na zadania zlecone fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów (DzU nr 59, poz. 688 ze zm.).
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Realizację wydatków budżetu państwa na dotacje na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych - w poszczególnych częściach budżetu państwa - prezentują
dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 %

Część Wyszczególnienie
Wykonanie

2000 r.
Układ

wykonaw-
czy

Plan po
zmianach

Wykona-
nie

Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

6:3 6:4 6:5 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ogółem,
w tym:

427154 379 870 406 574 371 327 450647 86,9 97,7 91,3 82,4

03 Kancelaria Senatu 27 561 29 635 29 635 29 220 29 077 106,0 98,6 98,6 100,5
16 Kancelaria Prezesa

Rady Ministrów
2 783 250 2 764 1 799 2 936 64,6 719,6 65,1 61,3

17 Administracja
publiczna

- - 300 300 - - - 100,0 -

19 Budżet, finanse
publiczne i instytucje
finansowe

570 - - - 601 - - - -

20 Gospodarka 14 925 4 270 6 875 6 734 15 746 45,1 157,7 97,9 42,8
23 Integracja

Europejska
17 013 23 000 33 683 26 242 17 949 154,2 114,1 77,9 146,2

24 Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

43 934 42 289 46 957 45 784 46 350 104,2 108,3 97,5 98,8

28 Nauka 682 - - - 720 - - - -
29 Obrona narodowa 7 452 7 406 7 456 7 344 7 862 98,6 99,2 98,5 93,4
30 Oświata

i wychowanie
33 131 26 087 22 857 22 630 34 953 68,3 86,7 99,0 64,7

31 Praca 4 462 3 411 3 952 2 243 4 707 50,3 65,8 56,8 47,7
32 Rolnictwo 9 729 4 145 8 948 8 227 10 264 84,6 198,5 91,9 80,2
34 Rozwój regionalny 1 130 - 3 630 3 230 1 192 285,8 - 89,0 271,0
36 Skarb Państwa 2 208 1 614 1 614 1 605 2 329 72,7 99,4 99,4 68,9
38 Szkolnictwo wyższe 433 334 334 334 457 77,1 100,0 100,0 73,1
40 Turystyka 2 448 3 618 3 636 2 686 2 583 109,7 74,2 73,9 104,0
42 Sprawy wewnętrzne 35 231 38 072 39 350 37 404 37 169 106,2 98,2 95,0 100,6
44 Zabezpieczenie

społeczne
600 19 720 11 778 6 184 633 1030,

7
31,3 52,5 976,9

45 Sprawy zagraniczne 3 760 1 654 3 796 3 309 3 967 88,0 200,1 87,2 83,4
46 Zdrowie 47 492 37 618 39 133 36 926 50 104 77,8 98,2 94,4 73,7
53 Urząd Ochrony

Konkurencji
i Konsumentów

2 232 2 645 2 645 2 165 2 355 97,0 81,8 81,8 91,9

54 Urząd ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych

1 605 1 530 1 530 1 033 1 693 64,4 67,5 67,5 61,0

56 Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu

137 124 114 063 114 615 105 593 144 666 77,0 92,6 92,1 73,0

85/02-32 Budżety wojewodów 30 651 18 509 21 084 20 335 32 337 66,3 109,9 96,4 62,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Najwyższe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, wystąpiły

w częściach:

56 � Urząd Kultury Fizycznej i Sportu 105.593 tys. zł,

24 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.784 tys. zł,

42 � Sprawy wewnętrzne 37.404 tys. zł,

46 � Zdrowie 36.926 tys. zł,

03 � Kancelaria Senatu 29.220 tys. zł.

Podobnie, jak w roku poprzednim, udział wydatków na dotacje w wydatkach

ogółem wyżej wymienionych części budżetu państwa był zróżnicowany i wynosił

od 0,7% w części � 42 � Sprawy wewnętrzne do 69,6 % - w części 56 � Urząd Kultury

Fizycznej i Sportu.

Wg działów klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji przedstawiało się

następująco:

926 � Kultura fizyczna i sport 105.593 tys. zł, tj. 28,4%;

921 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   50.970 tys. zł, tj. 13,7%;

750 � Administracja publiczna   40.933 tys. zł, tj. 11,0%;

851 � Ochrona zdrowia   37.072 tys. zł, tj. 10,0%;

754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.   33.901 tys. zł, tj. 9,1%.

W budżetach wojewodów wydatki na dotacje na realizację zadań zleconych

jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wyniosły łącznie

20.335 tys. zł, tj. 96,4% planu po zmianach. Największe kwoty dotacji wystąpiły

w województwach: mazowieckim (4.542 tys. zł), małopolskim (1.809 tys. zł), śląskim

(1.670 tys. zł), wielkopolskim (1.601 tys. zł) i dolnośląskim (1.273 tys. zł). Dotacje

w kwocie 20.335 tys. zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w budżetach

wojewodów stanowiły 5,5% ogólnej kwoty dotacji (w 2000 r. � 7,2%).
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W ocenie NIK, stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w zakresie zlecania,

przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków na realizację zadań zleconych

jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, wskazują na poprawę

działalności dysponentów tych środków i ich beneficjentów w 2001 r., w stosunku

do lat ubiegłych. Ujawnione nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu

na sposób realizacji zleconych zadań i wykorzystanie dotacji. Dotyczyły one głównie

braku skutecznych działań ze strony dysponentów środków w celu wyegzekwowania

i rozliczenia dotacji w obowiązujących terminach. Wystąpiły też pojedyncze

przypadki przygotowania stosownych umów niezgodnie z wymogami art. 71 ust. 2

ustawy o finansach publicznych, co w porównaniu do roku poprzedniego wskazuje na

znaczną poprawę w tym zakresie. Dysponenci środków zwiększyli też nadzór nad

przebiegiem wykonania zleconych zadań, poprzez podejmowanie w większym

zakresie bezpośrednich kontroli wykorzystania środków budżetowych w jednostkach

realizujących te zadania.

W porównaniu do lat ubiegłych, zmniejszyła się też liczba części budżetowych,

w których wystąpiły nieprawidłowości, jednak nie dotyczyło to tych dysponentów,

którzy w 2001 r. i wcześniej otrzymali relatywnie najwyższe kwoty dotacji na ten cel

z budżetu państwa. W 2001 r. stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły

w 11 częściach budżetu państwa, w tym 2 budżetach wojewodów, (w 2000 r. � 16,

w tym w 4 budżetach wojewodów). Dotyczyło to m.in.:

- Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (część 56), gdzie zapewniono skuteczniejszy

nadzór nad realizacją zleconych zadań, zgodnie z wcześniejszymi wnioskami Izby.

Zwiększyła się liczba i zakres kontroli przeprowadzonych u wykonawców zadań.

Pomimo pewnej poprawy terminowości i rzetelności składanych rozliczeń

z wykonania zadań zleconych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów

publicznych, stwierdzono przypadki opóźnień i braku zdecydowanych działań

Urzędu, zmierzających do wyegzekwowania zwrotu dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem. W efekcie nie uzyskano zwrotu części dotacji

udzielonej Stowarzyszeniu Promocji Kultury Fizycznej, Turystyki i Zdrowia

�Zdrowa Polska� i Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej � Polska YMCA,

w łącznej wysokości 436,6 tys. zł;
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- Ministerstwa Kultury (część 24), które nie podjęło skutecznych działań
dyscyplinujących w zakresie egzekwowania i rozliczania w obowiązujących
terminach dotacji przekazanych m.in. jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych na realizację zadań z zakresu kultury. Na potrzebę takich działań,
Najwyższa Izba Kontroli wskazywała po kontroli wykonania budżetu w 2000 r.
Na dzień 31 grudnia 2001 r. nie rozliczono dotacji udzielonych w latach 1999-2000,
m.in. podmiotom spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 32.140,8 tys. zł,
a na dzień 11 marca 2002 r. � na  kwotę 13.483,6 tys. zł, co stanowiło odpowiednio
55,1% i 23,1% zrealizowanych wydatków. Nieprawidłowości w rozliczaniu
udzielonych dotacji, stwierdzono także u dysponentów II stopnia, tj. w Radzie
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz u Generalnego Konserwatora Zabytków.
W pierwszym przypadku, do dnia 31 grudnia 2001 r., nie wyegzekwowano
rozliczeń od 8 jednostek spoza sektora finansów publicznych, którym przekazano
dotacje na łączną kwotę 219,6 tys. zł. W 5 na 12 zbadanych spraw, udzielono dotacji
w łącznej kwocie 181 tys. zł - bez zawarcia stosownych umów, tj. niezgodnie
z art. 71 ust.1 ustawy o finansach publicznych. W 1 przypadku na 7 objętych
kontrolą umów � wbrew postanowieniom art.71 ust.2 ustawy, nie określono
w umowach trybu kontroli wykonania zadań i zasad zwrotu niewykorzystanej
części dotacji. Na skutek braku kontroli finansowej dokumentów, przekazano jednej
jednostce dotację wyższą od przyznanej o 20 tys. zł. W Urzędzie Generalnego
Konserwatora Zabytków stwierdzono (w 2 na 34 zbadane sprawy) opóźnienia
w zwrocie środków niewykorzystanych na realizację zadań w kwocie 33,9 tys. zł;

- Ministerstwa Zdrowia (część 46), które wydatkowało w 2001 r. środki na finansowanie
zadań zleconych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
w kwocie 36.926 tys. zł. W ramach tych wydatków przekazano kwotę 7.434,9 tys. zł
na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia organizacjom pozarządowym, przy
czym w regulaminach organizacyjnych Ministerstwa nie uregulowano kwestii
merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań zleconych stowarzyszeniom ochrony
zdrowia. W konsekwencji, Ministerstwo nie zapewniło rzetelnego nadzoru nad
wydatkowaniem kwoty 7.434,9 tys. zł, co stanowiło 20,1% ogółu wydatkowanych
na ten cel środków. Do dnia zakończenia kontroli nie przedstawiono rozliczeń
merytorycznych z wykorzystania środków, a jedynie zestawienia dotyczące ich
wydatkowania;



193

- Kancelarii Senatu (część 03), w której stwierdzono, że sposób rozliczania dotacji

udzielonych Stowarzyszeniu �Wspólnota Polska� w 2001 r., podobnie jak w roku

poprzednim, uniemożliwiał ocenę wykonania zadań w szczegółowości wynikającej

z zawartych umów. W sprawozdaniu z wykonania przez Stowarzyszenie zleconych

zadań, przedstawiano rozliczenie zadań podstawowych i jednostkowych, jednak

bez szczegółowego ich podziału na imprezy w ramach zadań jednostkowych,

co umożliwiało przenoszenie środków na realizację poszczególnych imprez

i powodowało, że ustalona dotacja nosiła znamiona dotacji podmiotowej. Także

sposób ustalania wysokości wskaźnika narzutów kosztów ogólnych w umowach

zawartych ze Stowarzyszeniem �Wspólnota Polska� i Fundacją �Pomoc Polakom

na Wschodzie� - bez przedstawienia stosownej kalkulacji kosztów niezbędnych dla

wykonania tych zadań, uniemożliwiał weryfikację zasadności określenia ich

wysokości. Uległa natomiast poprawie, w porównaniu z rokiem poprzednim,

działalność kontrolna Kancelarii Senatu w zakresie prawidłowości wykorzystania

dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych. W 2001 r. przeprowadzono

kontrole w 6 podmiotach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

realizujących zadania państwowe, w tym w Stowarzyszeniu �Wspólnota Polska�,

które otrzymało najwyższą kwotę dotacji, tj. 43.043,7 tys. zł;

- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które w przeciwieństwie do roku

poprzedniego, dokonało pełnych rozliczeń kwot dotacji udzielonych w 2001 r.

jednostkom spoza sektora finansów publicznych (w ramach części 30). Nadal

pozostawały jednak nierozliczone z tego tytułu kwoty z lat ubiegłych w łącznej

wysokości 96,5 tys. zł, co oznacza niewykonanie wniosku sformułowanego

po kontroli wykonania budżetu w 2000 r.;

- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które nie rozliczyło dwóch umów

na dofinansowanie zadań edukacyjnych, zawartych ze Stowarzyszeniem Promocji

Kultury Fizycznej, Turystyki i Zdrowia �Zdrowa Polska� oraz z Instytutem

Wydawniczym �Świadectwo�. Zobowiązania ww. zleceniobiorców z tytułu

niewykorzystanej i niezwróconej części dotacji wraz z odsetkami wynosiły

25,3 tys. zł, co stanowiło 1,0% ogółu wydatkowanych środków na realizację zadań

zleconych;
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- Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (część 54), gdzie

rozliczono po terminie 24 umowy zawarte z jednostkami niezaliczanymi do sektora

finansów publicznych, (tj. ok. 10% ogółu zawartych umów). Do końca lutego

2002 r. nie przedstawiło rozliczenia jedynie Stowarzyszenie Przyjaciół JW. �Grom�

i Jednostek Specjalnych WP �Pioruny�, ponieważ Urząd do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych domagał się zwrotu środków finansowych. Do dnia

zakończenia kontroli, mimo podjętych działań Urząd nie otrzymał zwrotu

niewykorzystanej kwoty dotacji;

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (część 17), które do dnia

zakończenia kontroli nie rozliczyło dotacji udzielonej Agencji Rozwoju

Komunalnego w ramach środków z rezerwy ogólnej w kwocie 300,0 tys. zł,

pomimo przedłożenia rozliczenia w dniu 31 grudnia 2001 r.

Zdaniem NIK, przypadki w których nie zostały rozliczone środki dotacji,

świadczą o tym, że mogły być one wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

W związku z tym, w ocenie NIK, konieczne jest aby dysponenci środków

budżetowych zdyscyplinowali dotowane jednostki niezaliczane do sektora finansów

publicznych, wykorzystując obowiązujące w tym zakresie przepisy art. 93 ust. 4

ustawy o finansach publicznych.

2.8.4. Dotacje dla rolnictwa

W ustawie budżetowej na 2001 r. zaplanowano dotacje dla rolnictwa (dział 010

� Rolnictwo i łowiectwo) w kwocie 2.639.774 tys. zł, tj. 108,4% wykonania w 2000 r.

W trakcie roku dotacje te zostały zwiększone o 228.540 tys. zł, tj. o 8,7%.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. zostały

zablokowane, do dnia 31 grudnia 2001 r., wydatki na dotacje celowe dla rolnictwa

w wysokości 171.555 tys. zł. W 2001 r. zrealizowano wydatki na dotacje dla rolnictwa

w kwocie 2.623.908 tys. zł, co stanowiło 91,5% planu po zmianach. W porównaniu

do 2000 r. wydatki te były wyższe w ujęciu nominalnym o 7,7%, a realnie o 2,1%.
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Realizację dotacji dla rolnictwa w 2001 r. prezentują dane zawarte w poniższej

tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa
z 1 marca

Budżet po
zmianach

Blokada
wydatków

Wykona-
nie

Wykona-
nie 2000 r.
w cenach
2001 r.

6:2 6:4 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dotacje ogółem, w tym: 2.435.2181/ 2.639.774 2.868.314 171.555 2.623.908 2.569.155 107,7 91,5 102,1

Dotacje na zadania
budżetowe rolnictwa (art. 21
ust. budż. na 2001 r.),
z tego:

433.004 331.293 377.424 6.980 358.796 456.819 82,9 95,1 78,5

Cz.32 Rolnictwo 335.469 309.383 306.438 294.987 353.920 87,9 96,3 83,3

Cz.33 Rozwój wsi 193 193 80 41,5 -

Cz.35 Rynki rolne 502 392 390 390 530 77,7 100,0 73,6

Cz.85/02-32 Budżety
wojewodów

97.033 21.325 70.403 6.980 63.339 102.370 65,3 90,0 61,9

Pozostałe dotacje na zadania
budżetowe rolnictwa

202.534 216.186 231.279 6.463 223.871 213.673 110,5 96,8 104,8

Cz.32 Rolnictwo 3.236 0 5.966 0 5.633 3.414 174,1 94,4 165,0

Cz.33 Rozwój wsi 8.618 0 1.152 0 873 9.092 10,1 75,8 9,6

Cz.85/02-32 Budżety
wojewodów

190.680 216.186 224.161 6.463 217.365 20.117 114,0 97,0 1.080,0

Dopłaty do kredytów
rolnych, z tego:

377.986 248.221 248.228 188.290 398.775 49,8 75,9 47,2

Cz.19 Budżet, finanse
publiczne i instytucje
finansowe 27 10 17 17 28 63,0 100,0 60,7

Cz.32 Rolnictwo 377.959 248.211 248.211 188.273 398.747 49,8 75,9 47,2

Dopłaty do wykupu
nieruchomości od rolników

483 381 381 55 326 510 67,5 85,6 63,9

Cz. 36 Skarb Państwa 483 381 381 55 326 510 67,5 85,6 63,9

Dotacje dla Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

1.089.691 1.764.431 1.764.431 141.980 1.622.451 1.149.624 148,9 92,0 141,1

Cz. 33 Rozwój wsi 1.089.691 1.764.431 1.764.431 141.980 1.622.451 1.149.624 148,9 92,0 141,1

Dotacje na dofinansowanie
nakładów inwestycyjnych

331.520 79.262 246.571 16.077 230.174 349.754 69,4 93,3 65,8

Cz.85/02-32 Budżety
wojewodów
z tego:

105.959 78.540 102.530 6.168 96.336 111.787 90,9 94,0 86,2

- infrastruktura wodociągowa
   i sanitarna  wsi

67.484 65.344 64.018 4.281 59.737 71.196 88,5 93,3 83,9

- melioracji wodnych 38.475 13.196 38.512 1.887 36.599 40.591 95,1 95,0 90,2

- inne 225.561 722 144.041 9.909 133.838 237.967 59,3 92,9 56,2

1/ Wykonanie roku 2000 wykazane w rubryce nr 1 jest wyższe od faktycznego wykonania 2000 r. wykazanego
podczas kontroli wykonania budżetu państwa w 2000 r. o 93.279 tys. zł. W wykonaniu 2000 r. wykazano
wszystkie dotacje dla rolnictwa, tj. łącznie z dotacjami na utrzymanie powiatowej inspekcji weterynaryjnej �
91.136 tys. zł (z tego bieżące � 980.975 tys. zł, inwestycyjne � 161 tys. zł), oraz dotacjami wymienionymi
w pozostałej działalności � 2.144 tys. zł (z tego bieżące 1.864 tys. zł, inwestycyjne 280 tys. zł), które w roku
2000 były zaliczane do pozostałych wydatków jednostek budżetowych.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W 2001 r. zrealizowane wydatki obejmowały głównie dotacje:

- dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wspieranie przemian

w rolnictwie - 1.622.451 tys. zł. Środki te wydatkowane zostały w części 33 �

Rozwój Wsi i stanowiły 61,8% ogólnej kwoty dotacji dla rolnictwa,

- do zadań budżetowych w rolnictwie � 582.667 tys. zł. Wydatki te stanowiły 22,2%
ogólnej kwoty dotacji dla rolnictwa.

Dotacje przedmiotowe do bieżących zadań w rolnictwie

W art. 21 ustawy budżetowej na rok 2001 zaplanowano dotacje przedmiotowe
do zadań bieżących w rolnictwie w wysokości 331.293 tys. zł, z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów niektórych zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa
w zakresie: postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, upowszechniania
doradztwa rolniczego, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań
monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt
i produktach pochodzenia zwierzęcego, kontroli jakości gleb, roślin, produktów
rolniczych i spożywczych, ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, stosowania
nawozów wapniowych, monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych
do rynków zagranicznych i wielkości importu. W ustawie budżetowej na 2001 r.
(art. 21) nie zaplanowano � tak jak to miało miejsce w ustawie budżetowej
na 2000 r. - dotowania zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie prac
geodezyjno-urządzeniowych.

Art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że z budżetu
państwa mogą być udzielane dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek
jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Wysokość stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania
na rzecz rolnictwa, szczegółowe zasady i tryb ich udzielania oraz rozliczania zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 19 kwietnia
2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania
oraz rozliczania tych dotacji83.

                                                
83 DzU nr 35, poz. 401 ze zm.
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W stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. plan po zmianach wydatków
na dotacje do zadań bieżących w rolnictwie uległ zwiększeniu o 46.131 tys. zł,
tj. o 13,9%. Wykonanie wydatków wyniosło 358.795 tys. zł, tj. 95,1% planu
po zmianach i było niższe od wykonania 2000 r. nominalnie o 17,1%, a realnie
o 21,5%.

Realizację wydatków w 2001 r. na dotacje przedmiotowe do zadań bieżących

w rolnictwie prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa
na 2001 r.

Budżet po
zmianach
w 2001 r.

Blokada
wydatków

Wykonanie
w 2001 r.

Wykonanie
2000 r.

w cenach
2001 r.

6:2 6:4 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Razem 433.004 331.293 377.424 6.980 358.796 456.819 82,9 95,1 78,5
Część 32 � Rolnictwo 335.469 309.383 306.438 - 294.987 353.920 87,9 96,3 83,3
Upowszechnienie
doradztwa rolniczego

2.149 4.772 3.722 - 3..578 2.267 166,5 96,1 157,8

Nawozy wapniowe 71.983 64.253 64.253 - 64.253 75.942 89,3 100,0 84,6
Postęp biologiczny w
produkcji roślinnej

102.038 93.000 88.661 - 86.285 107.650 84,6 97,3 80,2

Ochrona roślin 6..967 12.000 12.000 - 4.071 7.350 58,4 33,9 55,4
Rolnictwo ekologiczne - 5..906 6.050 - 5.801 - - 95,9 -
Postęp biologiczny w
produkcji zwierzęcej

147.874 126.000 128.300 - 127.552 156.007 86,3 99,4 81,8

Kontrola jakości gleb,
roślin, produktów i
spożywczych

4.458 3.452 3.452 - 3.448 4.703 77,3 99,9 73,3

Część 33 � Rozwój wsi - 193 193 - 80 - - 41,5 -
Upowszechnianie
doradztwa rolniczego

- 193 193 - 80 - - 41,5 -

Część 35 � Rynki rolne 502 392 390 - 390 530 77,7 100,0 73,6
Monitorowanie dostępu
polskich artykułów
rolno-spożywczych do
rynków zagranicznych
i wielkości importu

502 392 390 - 390 530 77,7 100,0 73,6

Część 85 � Budżety
Wojewodów

97.033 21.325 70.403 6..980 63.340 102.370 65,3 90,0 61,9

Upowszechnianie
doradztwa rolniczego

3.693 3.444 2.974 473 2.439 3.896 66,0 82,0 62,6

Prace geodezyjno-
urzadzeniowe na
potrzeby rolnictwa

48.825 - - - - 51.510 - - -

Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt

44.515 17.881 67.429 6.507 60.900 46.963 136,8 90,3 129,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Z zaplanowanej dotacji budżetowej dla rolnictwa na dofinansowanie kosztów

niektórych zadań (art. 21 ustawy budżetowej) w wysokości 331.293 tys. zł

przewidziano do realizacji w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(część 32 � Rolnictwo, część 33 � Rozwój wsi i część 35 � Rynki rolne), łącznie

309.968 tys. zł. Kwota ta została zmniejszona do 307.021 tys. zł, a wydatki

zrealizowane w tych częściach wyniosły 295.457 tys. zł, z czego m.in. przeznaczono:
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- 127.552 tys. zł na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej,
- 86.285 tys. zł na postęp biologiczny w produkcji roślinnej,
- 64.251 tys. zł na dopłaty do stosowania nawozów wapniowych,

Dominującymi kwotami dotacji przedmiotowych do zadań bieżących w rolnictwie
były dotacje na postęp biologiczny w produkcji rolniczej i zwierzęcej. Wydatki
te wyniosły łącznie 213.837 tys. zł i stanowiły 72,4% kwoty dotacji budżetowej
wydatkowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zadania w rolnictwie
w 2001 r. Wydatki na postęp biologiczny w produkcji roślinnej były niższe niż w roku
poprzednim nominalnie o 15,4%, a realnie o 19,8%, a wydatki na postęp biologiczny
w produkcji zwierzęcej były niższe nominalnie o 13,7% i realnie o 18,2%.

Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi
dotyczące trybu i zasad wypłacania w 2001 r. dotacji podmiotom wykonującym
zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ustalono
bowiem, że 11% tych dotacji wypłacono na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, 89% natomiast � bez wydawania formalnej decyzji, a jedynie
na podstawie � potwierdzonych merytorycznie i rachunkowo przez właściwe
departamenty Ministerstwa Finansów � wniosków.

Pozostałe dotacje do zadań bieżących w rolnictwie

Kwotę dotacji na zadania bieżące w rolnictwie zaplanowano w ustawie
budżetowej na 2001 r. - poza art. 21 - w wysokości 216.186 tys. zł. W trakcie 2001 r.
kwota ta została zwiększona o 15.093 tys. zł, tj. o 7,0 %. Powyższe wydatki zostały
zrealizowane w wysokości 223.871 tys. zł, tj. 96,8% planu po zmianach,
w następujących częściach klasyfikacji budżetowej: 32 � Rolnictwo � 5.633 tys. zł,
tj. 2,5% wydatków na pozostałe dotacje, 33 � Rozwój wsi � 873 tys. zł, tj. 0,4%
wydatków na pozostałe dotacje, 85/02-32 � Budżety wojewodów � 217.365, tj. 97,1%
tych dotacji.

Wśród wydatków zrealizowanych przez budżety wojewodów dominowały
dotacje dla Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej (96.025 tys. zł), dotacje na budowę
i utrzymanie urządzeń melioracji (79.488 tys. zł) oraz dopłaty na realizację zadań
przez spółki wodne (33.368 tys. zł).
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Stwierdzone (w dwóch województwach) nieprawidłowości dotyczyły:

- uruchamiania środków dotacji na upowszechnianie doradztwa rolniczego pomimo

tego, że podmioty realizujące dotowane zadania nie przedkładały faktur

za wykonane usługi, chociaż obliguje je do tego treść § 34 rozporządzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla

różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych

zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji (cz. 85/12 województwo

małopolskie),

- utworzenia nieformalnej rezerwy na szczeblu województwa poprzez zaniżenie

kwoty dotacji dla powiatów o 22 tys. zł oraz dla gmin o 105 tys. zł na etapie

zawiadamiania o wysokości dotacji na 2001 r. i układu wykonawczego (cz. 85/16

województwo opolskie).

Dotacje na dopłaty do odsetek od kredytów na cele rolne

Wydatki na dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów dla rolnictwa

zaplanowano w ustawie budżetowej na 2001 r. w łącznej kwocie 248.221 tys. zł,

z tego: w części 19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe - 10 tys. zł;

(w trakcie roku zwiększono je do 17 tys. zł) oraz w części 32 � Rolnictwo �

248.211 tys. zł.

Zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania tych

kredytów zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach

do oprocentowania niektórych kredytów bankowych84. Szczegółowe zasady, zakres

i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze uregulowano

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r.85

Dopłaty do oprocentowania kredytów zaplanowane: w części 19 � Budżet,

finanse publiczne i instytucje finansowe wykorzystane zostały w wysokości 17 tys. zł,

tj. 100 % planu po zmianach, w części 32 � Rolnictwo zrealizowane zostały

w wysokości 188.273 tys. zł, tj. 75,9%.

                                                
84 DzU nr 13, poz. 60 ze zm.
85 DzU nr 19, poz. 92 ze zm.
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W porównaniu do wykonania 2000 r. dopłaty do oprocentowania kredytów dla

rolnictwa w 2001 r. były niższe nominalnie o 50,2%, a realnie o 52,8%

Dotacje na wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa

W wydatkach części 36 - Skarb Państwa zaplanowano na 2001 r dotacje

w kwocie 381 tys. zł, z przeznaczeniem dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

na wykup gruntów od rolników przechodzących na emeryturę lub rentę. Rada

Ministrów w dniu 23 października 2001 r. zablokowała wydatki w tym zakresie

w kwocie 55 tys. zł. Pozostałe do dyspozycji środki w kwocie 326 tys. zł zostały

wykorzystane w 100%. Środki te przekazano do Agencji Własności Rolnej Skarbu

Państwa, z przeznaczeniem na odpłatne przejmowanie nieruchomości rolnych

na własność Skarbu Państwa od rolników, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub

renty na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników86. Ocena wykonania planu finansowego przez Agencję Własności Rolnej

Skarbu Państwa została przedstawiona w rozdziale VII Agencje i fundacje.

Dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wspieranie

przemian w rolnictwie

W 2001 r. w części 33 � Rozwój Wsi, w rozdziale 01027 - Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano wydatki w kwocie

1.764.431 tys. zł. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

wprowadzono blokadę wydatków na dotacje dla Agencji w kwocie 141.980 tys. zł.

Pozostałe do dyspozycji środki w kwocie 1.622.451 tys. zł zostały wykorzystane

w 100%. Środki te � w myśl przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa87 � przeznaczono na wspieranie

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przemian w rolnictwie i jego

otoczeniu w tym m.in. w zakresie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-

spożywczym, poprawy struktury agrarnej, przedsięwzięć w zakresie oświaty,

doradztwa oraz informacji. Ocena wykonania planu finansowego przez Agencję

została przedstawiona w rozdziale VII Agencje i fundacje.

                                                
86 DzU z 1993 r. nr 71, poz. 342 ze zm.
87 DzU z 1994 r. nr 1, poz. 2 ze zm.
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Dotacje do zadań inwestycyjnych w rolnictwie

W ustawie budżetowej na 2001 r. zaplanowano wydatki na dofinansowanie

inwestycji w rolnictwie w kwocie 79.262 tys. zł. Obejmowały one dotacje w zakresie:

a) zaopatrzenia wsi w wodę i sanitację wsi � w wysokości 65.344 tys. zł,

b) melioracji wodnych � w wysokości 13.196 tys. zł,

c) inne - w wysokości 722 tys. zł.

W trakcie 2001 r. wydatki na dofinansowanie inwestycji zwiększono do kwoty

246.571 tys. zł, tj. o 211,1 %. Plan wydatków na zaopatrzenie wsi w wodę i sanitację

wsi został zmniejszony o 2,0% (do kwoty 64.018 tys. zł).

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. zablokowała

wydatki na dotacje na cele inwestycyjne w łącznej kwocie 9.909 tys. zł.

Wykonanie w 2001 r. wydatków na dofinansowanie inwestycji wyniosło

230.174 tys. zł, tj. 93,3% planu po zmianach. W stosunku do wykonania 2000 r.

wydatki te zmniejszyły się nominalnie o 30,6%, a realnie o 34,2%.

2.9. Wydatki na wynagrodzenia oraz zatrudnienie w państwowych

jednostkach budżetowych88

Główne postanowienia ustawy budżetowej

W ustawie budżetowej na rok 2001 (art. 15 ust. 1) w załączniku nr 11 ustalono
w państwowych jednostkach budżetowych limit zatrudnienia89 dla osób objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń90 w wysokości 305.395 osób (łącznie
z zatrudnieniem przewidzianym na nowe zadania w części 83 � Rezerwy celowe

                                                
88 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 110, poz. 1255 ze zm.).
89 Przez limit zatrudnienia � rozumie się średnioroczny stan zatrudnienia, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych,

który nie może być przekroczony (art. 2. pkt. 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej).

90 tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych
członków samorządowych kolegiów odwoławczych, sądowych kuratorów zawodowych, komorników
sądowych, asesorów i aplikantów sądowych, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów i prokuratorów oraz
żołnierzy i funkcjonariuszy. Przy czym limity zatrudnienia zarówno dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy
podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r. jak i po dniu 1 stycznia 1999 r. prezentowane są łącznie. Dla
osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie planuje się zatrudnienia.
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w liczbie 547 osób) oraz limit wynagrodzeń ogółem, zarówno dla osób nie objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, jak i dla osób objętych mnożnikowymi
systemami wynagrodzeń w kwocie 13.061.552 tys. zł (w tym: osoby nie objęte
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń - 3.292.481 tys. zł, a części 83 � Rezerwy
celowe � 96.661 tys. zł). Ustawa budżetowa określała ponadto w podziale na części
i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych limity zatrudnienia
i wynagrodzeń dla poszczególnych grup osób objętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń. Ustalone w ustawie budżetowej na 2001 r. wydatki na wynagrodzenia
w państwowych jednostkach budżetowych w wysokości � 13.061.552 tys. zł,
przeznaczono na sfinansowanie:

- wynagrodzeń osobowych, łącznie z podwyżkami oraz uposażeniami, nagród
uznaniowych, zapomóg przysługujących na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom
i funkcjonariuszom w kwocie - 12.130.799 tys. zł (zrealizowano 11.660.590 tys. zł,
tj. 96,1%),

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród rocznych dla żołnierzy
i funkcjonariuszy w kwocie - 930.753 tys. zł (zrealizowano 827.320 tys. zł,
tj. w 88,9%).

W art. 16 ustawy budżetowej (załącznik nr 12) określono limity zatrudnienia
dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zatrudnionych w urzędach
organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach,
wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych oraz w Rządowym Centrum Legislacji w ilości 726 osób.

Kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
stanowiące podstawę do określenia wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków
samorządowych kolegiów odwoławczych, sądowych kuratorów zawodowych,
komorników sądowych, asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich oraz
funkcjonariuszy Służby Celnej zaplanowano (art. 15 ust. 1 pkt. 2) w wysokości
1.603,56 zł, dla sędziów i prokuratorów w wysokości 1.303,57 zł, dla żołnierzy
i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wysokości
1.303,57 zł, a dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia
1999 r. w wysokości 1.556,65 zł.
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W art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy budżetowej określono średnioroczny wskaźnik
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej91 w wysokości 107,6%.
Wskaźnik ten został przyjęty dla zwaloryzowania wynagrodzeń pracowników nie
objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz w celu zwaloryzowania kwot
bazowych z roku 2000 i pozostałych składników wynagrodzeń dla osób objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Wskaźnik ten przyjęto planując wzrost
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyższy o 0,6 punktu procentowego
od planowanego w ustawie budżetowej na rok 2001 średniorocznego wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych wynoszącego 7,0%92 (art. 25 pkt. 5).

W art. 15 ust. 3 ustawy budżetowej określony został termin podwyżek
wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej na 2001 rok od dnia
1 stycznia 2001 roku, w ramach środków ujętych w budżetach właściwych
dysponentów części budżetowych.

Ponadto w ustawie budżetowej na 2001 r. (art. 15 ust. 2) przewidziano
utworzenie rezerwy celowej dla państwowych jednostek budżetowych na zwiększenie
wynagrodzeń w wysokości 5.500 tys. zł przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, 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 limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

Rezerwa ta została rozdysponowana w wysokości 4.357 tys. zł, tj. w 79,2% kwoty

planowanej93.

                                                
91 Przez określenie państwowa sfera budżetowa zgodnie z art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej rozumie się państwowe jednostki budżetowe,
państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, które
prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 18-20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych oraz państwowe szkoły wyższe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finansową
na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(z zastrzeżeniem art. 3 ustawy/ (DzU nr 65, poz. 385).

92 Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r. w stosunku do 2000 r. wyniósł
5,5% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2002 r., DzU nr 3 poz. 75).

93 Środki na sfinansowanie tej rezerwy zostały zaplanowane w załączniku nr 2 ustawy budżetowej na rok 2001,
w części 83 � Rezerwy celowe, w pozycji 34 - 5.922 tys. zł (wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń).
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W art. 24 ustawy budżetowej (zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 ustawy

z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej)94, ustalono dla służby cywilnej limit

mianowań urzędników - 500 osób oraz limity środków na wynagrodzenia -

2.767.251 tys. zł i na szkolenia - 24.180 tys. zł. W stosunku do wielkości planowanej

w ustawie budżetowej limit mianowań urzędników w służbie cywilnej w 2001 r.

wykorzystany został w 55,2% (276 osób). Środki na wynagrodzenia wydatkowano

w wysokości 2.753.706 tys. zł, tj. w 99,5% wielkości planowanej, a środki

na szkolenia członków służby cywilnej wydatkowano w wysokości 22.225 tys. zł,

tj. w 91,9% planu według ustawy budżetowej.

Zatrudnienie (547 osób) i wynagrodzenia (96.661 tys. zł) zaplanowane

w załączniku nr 11 do ustawy budżetowej w części 83 � Rezerwy celowe w dziale 758

� Różne rozliczenia finansowane są z rezerw celowych określonych w załączniku Nr 2

do ustawy budżetowej na rok 2001 w części 83 � Rezerwy celowe, w pozycjach:

4 (koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych

ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów),

17 (dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty oraz racjonalizacja sieci

szkolnej, w tym zakup autobusów szkolnych), 33 (środki na szkolenia

i wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej), 34 (rezerwa

na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób

odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także (...) dla pracowników

jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których

limit zatrudnienia przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń),

51 (prace przygotowawcze i metodologiczne do narodowego spisu powszechnego

ludności i mieszkań oraz do powszechnego spisu rolnego), 58 (koszty utworzenia

i funkcjonowania inspekcji Transportu Drogowego). Z limitu zatrudnienia w liczbie

547 osób ujętego w rezerwach celowych (poz. 4, 17, 33, 34, 51 i 58) ostatecznie

uruchomiono w ciągu roku limit zatrudnienia w ilości 70 osób i wynagrodzenia

w wysokości 35.891 tys. zł.

                                                
94 DzU z 1999 r. nr 49, poz. 483 ze zm.
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Plan �po zmianach centralnych� (uwzględniający m.in. zmiany wynikające

z podziału rezerw celowych) przewidywał, że w przypadku osób objętych

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych

zatrudnienie wyniesie 304.869 osób, a wynagrodzenia dla wszystkich pracowników

państwowych jednostek budżetowych 12.855.478 tys. zł. W stosunku do limitu

zatrudnienia przyjętego w ustawie budżetowej na 2001 r. plan ten był niższy

o 526 osób, zaś planowane wynagrodzenia były niższe o 206.074 tys. zł. Różnice

te wynikały, z:

1) nieuruchomienia części rezerw celowych zaplanowanych w ustawie (dotyczy

zatrudnienia 477 osób i wynagrodzeń w wysokości 60.770 tys. zł), z tego na:

- koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów

realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu

realizowanych programów (poz. 4) dla 100 osób i 2.588 tys. zł wynagrodzeń,

- koszty utworzenia i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego (poz. 58)

dla 360 osób i 10.829 tys. zł wynagrodzeń,

- prace przygotowawcze i metodologiczne do narodowego spisu powszechnego

ludności i mieszkań oraz do powszechnego spisu rolnego (poz. 51) dla 17 osób,

- dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty oraz racjonalizację sieci

szkolnej (...) (poz. 17) � 44.408 tys. zł,

- szkolenia i wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej

(poz. 33) � 1.802 tys. zł,

- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób

odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych (...) (poz. 34) � 1.143 tys. zł,

2) przesunięcia między grupą osób nie objętych mnożnikowymi systemami

wynagrodzeń, a członkami korpusu służby cywilnej (limit zatrudnienia - 49 osób

i wynagrodzenia - 145.304 tys. zł).



206

Realizacja95 postanowień ustawy budżetowej

Wynagrodzenia ogółem (wg Rb-70) w państwowych jednostkach budżetowych

w 2001 r. wyniosły 12.487.910 tys. zł, tj. 98,9% planu �po zmianach centralnych�

(12.627.312 tys. zł). Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach

budżetowych dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło

283.203 osoby, tj. 94,8% planu �po zmianach centralnych� (298.864 osoby).

Planowane i rzeczywiste przeciętne zatrudnienie dla osób objętych

mnożnikowymi systemami wynagradzeń oraz wynagrodzenia osób objętych i nie

objętych mnożnikowymi systemami wynagradzania w poszczególnych częściach

budżetu państwa w 2001 r. prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

Zatrudnienie Wynagrodzenia  w tys. zł
Wyszczególnienie Plan

po zmianach
centralnych

Wykonanie
wg Rb-70

Różnica
(kol.3-
kol.2)

Plan
po zmianach
centralnych

Wykonanie
Wg Rb-70

Różnica
(kol.6-kol.5)

1 2 3 4 5 6 7
Ogółem � państwowe jednostki budżetowe (bez UOP) 298.864 283.203 -15.661 12.627.312 12.487.910 -139.402

Część 16 � Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 559 548 -11 36.463 34.849 -1.614

Część 17 � Administracja publiczna 321 297 -24 10.484 10.485 1

Część 18 � Architektura i budownictwo 277 261 -16 11.204 11.135 -69

Część 19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 50.140 49.646 -494 1.138.099 1.136.322 -1.777

Część 20 � Gospodarka 727 662 -65 31.249 30.158 -1.091

Część 21 � Gospodarka morska 1.308 942 -366 42.938 42.726 -212

Część 22 � Gospodarka wodna 40 38 -2 61.429 61.383 -46

Część 23 � Integracja Europejska 339 304 -35 23.045 22.893 -152

Część 24 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.445 1.358 -87 290.359 287.904 -2.455

Część 25 � Kultura fizyczna i sport 11 8 -3 478 284 -194

Część 26 � Łączność 159 127 -32 7.269 6.883 -386

Część 27 � Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 8 3 -5 407 357 -50

Część 28 � Nauka 282 264 -18 10.484 10.462 -22

Część 29 -  Obrona narodowa 86.442 85.979 -463 3.886.244 3.935.498 49.254

Część 30 � Oświata i wychowanie 269 228 -41 38.659 38.217 -442

Część 31 � Praca 302 248 -54 65.259 64.906 -353

Część 32 � Rolnictwo 495 399 -96 55.690 55.542 -148

Część 33 � Rozwój wsi 104 98 -6 3.673 3.673 0

Część 34 � Rozwój regionalny 202 173 -29 7.825 7.371 -454

Część 35 � Rynki rolne 113 91 -22 4.046 4.046 0

                                                
95 Na podstawie artykułu 2 pkt 1 (załącznik nr 1 pkt II ppkt30) ustawy o ochronie informacji niejawnych (DzU

z 1999r. nr 11 poz. 95 ze zm.) prezentowane dane zostały pomniejszone o wykonanie UOP. W celu
przedstawienia danych planowanych porównywalnych z wykonaniem zawarte w analizie wielkości dotyczące
planu zatrudnienia i wynagrodzeń zostały przedstawione bez zawartych w ustawie budżetowej planowanych
wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń w części 52 � Urząd Ochrony Państwa, dział � 754 � Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 6005 osób oraz 228.166 tys. zł.
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1 2 3 4 5 6 7
Część 36 � Skarb Państwa 717 704 -13 27.220 27.068 -152

Część 37 � Sprawiedliwość 42.352 41.609 -743 2.779.145 2.710.261 -68.884

Część 38 � Szkolnictwo wyższe 69 56 -13 5.391 5.334 -57

Część 39 � Transport 4.780 2.903 -1.877 117.020 116.756 -264

Część 40 � Turystyka 28 27 -1 1.075 1.071 -4

Część 41 � Środowisko 444 406 -38 47.948 47.796 -152

Część 42 � Sprawy wewnętrzne 23.238 21.170 -2.068 869.148 825.099 -44.049

Część 43 � Wyznania religijne 28 26 -2 1.161 1.161 0

Część 44 � Zabezpieczenie społeczne 199 165 -34 7.236 7.230 -6

Część 45 � Sprawy zagraniczne 794 778 -16 44.515 44.144 -371

Część 46 � Zdrowie 411 365 -46 43.853 41.216 -2.637

Część 47 � Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 125 114 -11 5.204 5.198 -6

Część 48 � Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 100 96 -4 8.883 8.380 -503

Część 49 � Urząd Zamówień Publicznych 73 69 -4 2.928 2.871 -57

Część 50 � Urząd Regulacji Energetyki 280 258 -22 20.832 19.309 -1.523

Część 51 � Urząd Służby Cywilnej 97 93 -4 4.552 4.517 -35

Część 53 � Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 305 299 -6 11.748 11.729 -19

Część 54 � Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
                  Represjonowanych

245 231 -14 8.478 8.400 -78

Część 55 � Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 189 175 -14 7.144 7.007 -137

Część 56 � Urząd Kultury Fizycznej i Sportu 115 93 -22 4.493 4.491 -2

Część 57 � Krajowy Urząd Pracy 181 169 -12 6.326 6.325 -1

Część 58 � Główny Urząd Statystyczny 6.748 6.089 -659 164.383 162.908 -1.475

Część 59 � Główny Urząd Ceł 14.479 14.324 -155 545.458 534.770 -10.688

Część 60 � Wyższy Urząd Górniczy 483 450 -33 31.827 29.929 -1.898

Część 61 � Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 334 326 -8 10.895 10.885 -10

Część 62 � Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi 164 158 -6 7.818 6.812 -1.006

Część 63 � Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych 69 68 -1 5.144 5.121 -23

Część 64 � Główny Urząd Miar 1.511 1.489 -22 47.841 47.079 -762

Część 65 � Polski Komitet Normalizacyjny 5 4 -1 9.477 9.472 -5

Część 67 � Polska Akademia Nauk 6 5 -1 14.309 14.252 -57

Część 68 � Państwowa Agencja Atomistyki 108 86 -22 3.583 3.565 -18

Część 69 � Komisja Papierów Wartościowych I Giełd 170 156 -14 7.253 6.717 -536

Część 70 � Generalny Inspektorat Celny 429 374 -55 15.535 14.059 -1.476

Część 71 � Główny Inspektorat Kolejnictwa 165 136 -29 5.721 5.722 1

Część 76 � Urząd Regulacji Telekomunikacji 786 713 -73 29.541 27.780 -1.761

Część 80 � Regionalne Izby Obrachunkowe 0 0 0 48.613 47.806 -807

Część 85/02-32 � Budżety wojewodów ogółem 54.673 46.927 -7.746 1.887.821 1.848.554 -39.267

Część 86/01-97 � Samorządowe Kolegia Odwoławcze 421 418 -3 42.489 42.022 -467

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach
budżetowych dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w 2001 r.,
według statusu zatrudnienia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Zatrudnienie, plan po
zmianach centralnych

Wynagrodzenie, plan
po zmianach

centralnych w tys. zł

Wykonanie
przeciętnego
zatrudnienia
wg Rb � 70

Wykonanie
wynagrodzenia

w tys. zł
wg Rb � 70

Ogółem � państwowe jednostki budżetowe
(bez UOP)

298.864 9.318.933 283.203 9.208.527

- członkowie korpusu służby cywilnej 111.785 2.653.843 100.016 2.629.374
- osoby zajmujące kierownicze stanowiska
  państwowe

271 43.858 250 39.560

- etatowi członkowie SKO 421 33.573 418 33.025
- funkcjonariusze Służby Celnej 14.330 517.387 14.199 509.393
- żołnierze i funkcjonariusze
  (bez UOP)

152.359 4.997.418 149.205 4.955.770

- sędziowie i prokuratorzy 12.800 860.179 12.349 828.634
- asesorzy i aplikanci 2.678 84.832 2.566 84.905
- sądowi kuratorzy zawodowi 3.637 116.387 3.617 116.505
- komornicy sądowi 583 11.456 583 11.361

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych
jednostkach budżetowych w 2001 r.: wynagrodzenia ogółem (wg sprawozdań Rb-70)
wyniosły 9.208.527 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach centralnych (9.318.933 tys. zł),
a przeciętne zatrudnienie - 283.203 osoby, tj. 94,8% planu �po zmianach centralnych�
(298.864 osoby).

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w 2001 r. w państwowej sferze
budżetowej96, według sprawozdań Rb � 70 dla poszczególnych form organizacyjno �
prawnych, prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

2000 r. 2001 r. %
Wyszczególnienie Przeciętne

zatrudnienie
Wykonanie

wynagrodzeń
w tys. zł

Przeciętne
wynagrodzenie

w zł

Przeciętne
zatrudnienie

Wykonanie
Wynagrodzeń

w tys. zł

Przeciętne
Wynagrodzenie

w zł
5 :2 6:3 7:4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Ogółem (bez UOP) 583.500 15.174.404 2.167,15 584.544 17.088.586 2.436,17 100,2 112,6 112,4
1. jednostki budżetowe
     z tego:

420.547 11.016.973 2.183,06 422.536 12.487.910 2.462,89 100,5 113,4 112,8

- osoby objęte
   mnożnikowymi
   systemami wynagradzania

280.137 8.143.124 2.422,4 283.203 9.208.527 2.709,6 101,1 113,1 111,9

- osoby nie objęte
   mnożnikowymi
   systemami wynagrodzeń

140.410 2.873.849 1.705,6 139.333 3.279.383 1.961,4 99,2 114,1 115,0

2. zakłady budżetowe i
   gospodarstwa pomocnicze
   dotowane

1.249 26.186 1.747,13 1.229 27.918 1.893,00 98,4 106,6 108,3

3. zakłady budżetowe i
  gospodarstwa  pomocnicze
  niedotowane oraz środki
  specjalne

25.304 549.819 1.810,71 22.458 498.820 1.850,94 88,8 90,7 102,2

4. szkoły wyższe 136.400 3.581.426 2.188,07 138.321 4.073.938 2.454,40 101,4 113,8 112,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

                                                
96 razem ze środkami specjalnymi.
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W 2001 r. wynagrodzenia ogółem w państwowej sferze budżetowej wyniosły
17.088.586 tys. zł i w porównaniu do 2000 r. (15.174.404 tys. zł) wzrosły nominalnie
o kwotę 1.914.182 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie o 6,7%. W porównaniu do planu
�po zmianach centralnych� wynagrodzenia ogółem97 w państwowej sferze budżetowej
w 2001r. (16.764.337 tys. zł) były wyższe o 324.249 tys. zł, tj. o 1,9%.

Przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej w 2001 r. wyniosło
584.544 osoby i w porównaniu do 2000 r. (583.500 osób) było wyższe o 1.044 osoby,
tj. o 0,2%. W porównaniu do planu (628.170 osób - bez UOP) przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 43.626 osób, tj. o 6,9%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2001 w państwowej sferze
budżetowej wyniosło 2.436,17 zł i w porównaniu do 2000 r. (2.167,15 zł) było wyższe
nominalnie o 269,02 zł, tj. o 12,4%, a realnie o 6,6%.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2001 r.
w stosunku do 2000 r. spowodowany został w 98,4% wzrostem średniej miesięcznej
płacy i w 1,6% wzrostem zatrudnienia (o 1.044 osób).

W 2001 r. wykorzystano ogółem limity zatrudnienia dla osób objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach władzy
państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w Rządowym
Centrum Legislacji w ilości 581 osób, tj. w 80% w stosunku do ustawy budżetowej
(726 osób). Niewykonanie w ww. grupie limitu zatrudnienia w ilości 145 osób
dotyczyło, w szczególności części 13 Instytut Pamięci Narodowej � Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (68 osób, tj. 46,3% limitu) oraz części 05 �
Naczelny Sąd Administracyjny (53 osoby, tj. 17,7% limitu). Głównymi przyczynami
niższego niż planowano zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa,
sądach i trybunałach oraz w Rządowym Centrum Legislacji były: w części 13 strategia
spowolnienia i ograniczenia przyrostu zatrudnienia dla wygospodarowania środków
na finansowanie tworzonej bazy materialnej Instytutu, w części 05 niższa niż
zakładano, liczba nominacji na stanowiska sędziów NSA (kierownictwo Sądu
przedstawiło 79 kandydatów na sędziów NSA a nominację na stanowiska sędziego
NSA uzyskało tylko 38 osób).

                                                
97 Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych limity zatrudnienia ustala się tylko dla osób

objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych. Dla
pozostałych pracowników państwowych jednostek budżetowych i pracowników zatrudnionych w pozostałych
formach organizacyjno � prawnych przyjęto zatrudnienie i wynagrodzenia uwzględnione przy planowaniu
w ustawie budżetowej wynagrodzeń z tzw. PZ � 1 i PZ- 2.
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3. Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania

Ustawa budżetowa z dnia 1 marca 2001 r. ustaliła deficyt budżetu państwa

na koniec 2001 r. w kwocie nie większej niż 20.538.830 tys. zł. W porównaniu

do wykonania roku poprzedniego deficyt ten był wyższy o 5.147.798 tys. zł, tj. o 33,4%.

Ustalony deficyt był różnicą pomiędzy wydatkami zaplanowanymi na kwotę

181.604.087 tys. zł, a  dochodami w kwocie 161.065.257 tys. zł.

W 2001 r. deficyt narastał nierównomiernie: po I kwartale 2001 r. wykonanie

deficytu wynosiło 73% planu rocznego, zaś po I półroczu już 91,6%. W świetle wyników

kontroli nierównomierne narastanie deficytu w I półroczu było spowodowane głownie:

- niską realizacją dochodów budżetu państwa. Planowane dochody po I kwartale

zostały zrealizowane w 19,6% (w analogicznym okresie roku 2000 realizacja

ta wynosiła 22,0%), a po I półroczu w 42,1% (rok wcześniej w 45,6%);

- znacznie szybszym, niż w przypadku dochodów, narastaniem wydatków budżetu

państwa. Planowane wydatki po I kwartale 2001r. zostały zaawansowane w 25,7%

(w 2000 r. � w 24,2%), a po I półroczu � w  47,7% (rok wcześniej 47,9%).

Na wysokie, w porównaniu z pozyskiwanymi dochodami zaawansowanie

wydatków, szczególnie w  okresie stycznia i lutego 2001 r., wpływały m.in.:

- wypłaty subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego � w styczniu i  w  lutym

2001 r. subwencje te wynosiły po 3,8 mld zł, a np. w marcu i kwietniu �

odpowiednio po 2,2 i 2,9 mld zł;

- wydatki na obsługę długu publicznego: w styczniu 1,7 mld zł, w lutym 2,8 mld zł,

w  marcu 1,0 mld zł, w kwietniu 2,0 mld zł;

- dotacje dla ZUS, wynoszące: w styczniu 2,9 mld zł, w lutym 3,1 mld zł, w  marcu

2,3 mld zł, w kwietniu 2,0 mld zł;

- wzrost wydatków związanych ze spłatą zobowiązań wymagalnych, nie

sfinansowanych w roku 2000. Wartość tych zobowiązań w końcu 2000 r. wyniosła

około 2.106 mln zł, bez zobowiązań w dziale ochrony zdrowia, które podlegały
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konwersji na obligacje skarbowe � jednak po uwzględnieniu niektórych zobowiązań

wymagalnych, nie wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za 2000 r. Prawie

całość tych zobowiązań została uregulowana w I półroczu 2001 r. Ponieważ

przeważająca część środków wydatkowanych na ten cel nie została uwzględniona

w wydatkach ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2001, powodowało

to zmniejszenie wydatków planowanych na bieżący rok budżetowy i w konsekwencji

tego ponowne narastanie zobowiązań wymagalnych. Tak np. na skutek wyczerpania

już w  końcu marca 2001 r. zaplanowanych w ustawie budżetowej wydatków

na refundację premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych oraz wykupu

odsetek od kredytów mieszkaniowych, narastały nowe zobowiązania wymagalne,

których wartość � przed ich wykupem w dniu 31 grudnia 2001 r., wynosiła

1.682,2 mln zł, z tego 105,5 mln zł wynikało z naliczonych w 2001 r. odsetek

za zwłokę. Na występowanie takich zagrożeń dla utrzymania równowagi

budżetowej, Najwyższa Izba Kontroli zwracała już uwagę w wystąpieniu

pokontrolnym dotyczącym wyników kontroli wykonania budżetu państwa w  roku

2000.

W I półroczu (a także w następnych dniach, aż do czasu wejścia w życie

nowelizacji ustawy budżetowej z dnia 28 lipca 2001 r.), miały miejsce liczne

przypadki przekraczania planowanej wysokości deficytu. W okresie od połowy maja

do 30 czerwca, roczny limit deficytu w wysokości 20.538.830 tys. zł był w 19 dniach

przekraczany w przedziale od 93,2 mln zł do 4.821,4 mln zł.

Ustawą z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

dokonane zostały zmiany polegające głównie na zmniejszeniu planowanych dochodów

o  8.600.000 tys. zł, tj. do 152.465.257 tys. zł oraz zwiększeniu dopuszczalnego

deficytu budżetowego do 29.138.830 tys. zł. Ustalone w ustawie budżetowej na rok

2001 wydatki w kwocie 181.604.087 tys. zł nie zostały zmienione.

Zdaniem NIK, plan dochodów, pomimo ww. nowelizacji ustawy budżetowej

na rok 2001 był nadal zawyżony. W stosunku do znowelizowanego planu,

zaawansowanie dochodów po siedmiu miesiącach 2001 r. wyniosło 51,8%, przy

upływie czasu kalendarzowego równym 58,3%. Wynikało z tego, że w celu
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zrealizowania zaplanowanych dochodów, należałoby w następnych pięciu miesiącach

2001 r. osiągnąć dochody w  wysokości 73.501,6 mln zł, tzn. średniomiesięcznie

po 14.700,3 mln zł, podczas gdy średniomiesięczne dochody w pierwszych siedmiu

miesiącach 2001 r. wynosiły 11.280,5 mln zł, a najwyższa zrealizowana miesięczna

kwota dochodów w ciągu 2001 r., odnotowana w czerwcu, wyniosła 15.086,5 mln zł

i została osiągnięta m.in. w wyniku wpłaty przez NBP zysku za 2000 r. w kwocie

4.868,8 mln zł.

W celu zrównoważenia dochodów i wydatków, Rada Ministrów

rozporządzeniem z  23 października 2001 r. podjęła decyzję o blokowaniu wydatków

w wysokości 8.457,1 mln zł. Pomimo tego, po upływie 11 miesięcy 2001 r.

zaawansowanie planu deficytu wynosiło 94,9%, przy upływie czasu kalendarzowego

równym 91,7%.

Ustawą z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

zwiększone zostały planowane wydatki budżetu państwa o 3.840.578 tys. zł,

do wysokości 185.444.665 tys. zł, a planowany deficyt budżetowy został zwiększony

do 32.979.408 tys. zł. Jak wynikało z uzasadnienia do tej ustawy, zwiększone wydatki

miały być wykorzystane na spłatę zobowiązań powstałych w latach 1998-2000 oraz

zobowiązań powstałych wskutek niedoszacowania niektórych wydatków w roku 2001.

W zwiększonych tą ustawą wydatkach nie zostały uwzględnione środki

na sfinansowanie niektórych narastających, w ciągu 2001 r., zobowiązań

wymagalnych, w szczególności w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie

Obrony Narodowej. Dokonana nowelizacja nie wprowadzała zmian w planie

dochodów budżetu państwa na rok 2001, wynoszących 152.465.257 tys. zł. Nie

odnosiła się ponadto do zmian w wydatkach wprowadzonych rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 23 października 2001 r. o blokowaniu wydatków budżetu państwa.

Z przedstawionej analizy przebiegu realizacji budżetu wynika, że:

- reakcje Rządu na problemy jakie pojawiły się w toku realizacji budżetu państwa

były spóźnione;

- dokonane przez nowelizacje ustawy budżetowej korekty dochodów i wydatków

były zbyt płytkie.
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Wykazany przez Ministerstwo Finansów deficyt budżetowy w 2001 r. wyniósł

32.358.315 tys. zł i był:

- wyższy od deficytu osiągniętego w 2000 r. o 16.967.283 tys. zł, tj. o 110,2%;

- wyższy od deficytu planowanego ustawą budżetową z 1 marca 2001 r.

o  11.819.485 tys. zł, tj. o 57,5%;

- wyższy od deficytu ustalonego nowelizacją ustawy budżetowej z 28 lipca 2001  r.

o  3.219.485 tys. zł, tj. o 11,0%;

- niższy od deficytu ustalonego nowelizacją ustawy budżetowej z 13 grudnia 2001  r.

o  621.093 tys. zł, tj. o 1,9%.

Planowane i zmienione kolejnymi nowelizacjami oraz wykonane wielkości

dochodów, wydatków i deficytu w 2001 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

%Wykonanie
2000r.

Ustawa
z 03.2001 r.

Ustawa
z 28.07.2001 r.

Ustawa
z 13.12.2001 r.

Wykonanie
2001 r. 6:2 6:3 6:4 6:5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dochody 135.663.897 161.065.257 152.465.257 152.465.257 140.526.895 103,6 87,2 92,2 92,2

Wydatki 151.054.929 181.604.087 181.604.087 185.444.665 172.885.211 114,5 95,2 95,2 93,2

Deficyt 15.391.032 20.538.830 29.138.830 32.979.408 32.358.315 210,2 157,5 111,0 98,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Relacja deficytu budżetu państwa w 2001 r. do PKB przedstawiała  się następująco:

Plan na 2001 r.Wykonanie
2000 r. Ustawa

z 1.03.2001 r.
Ustawa

 z 28.07 2001 r.
Ustawa

z 13.12.2001 r.

Wykonanie
2001 r.

1 2 3 4 5 6

Deficyt budżetu państwa
(w tys. zł) 15.391.032 20.538.830 29.138.830 32.979.408 32.358.315

PKB (w mld zł) 685,0 793,7 781,7 781,7 721,6

Relacja do PKB (w %) 2,25 2,59 3,73 4,22 4,48

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów,
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Wykonany deficyt był wynikiem zrealizowanych wydatków w kwocie
172.885.211 tys. zł (niższych od planowanych o 12.559.454 tys. zł) i dochodów
pozyskanych w  wysokości 140.526.895 tys. zł. (niższych od planowanych
o 11.938.362 tys. zł).

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się dochodów, wydatków i deficytu
budżetowego w 2001 r. zestawiono w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

Miesiąc

Dochody
wykonane

w
miesiącach

2001 r.
narastająco

Zaawanso-
wanie

dochodów
do planu
obowią-
zującego

do
16 sierpnia

2001 r.

Zaawanso-
wanie

dochodów
do planu
obowią-
zującego

do
17 sierpnia

2001 r.

Wydatki
wykonane w
miesiącach
narastająco

Zaawanso-
wanie

wydatków
do planu
obowią-
zującego

do
19 grudnia

2001 r.

Zaawanso-
wanie

wydatków
do planu
obowią-
zującego

do
20 grudnia

2001 r.

Deficyt
budżetu
państwa

Zaawanso-
wanie

wykonania
w stosunku

do planu
z ustawy

budżetowej
(ustawa
z 1.03.
2001 r.)

Zaawanso-
wanie

wykonania
w stosunku
do planu po
zmianach
(ustawa
 z 28.07.
2001 r.)

Zaawanso-
wanie

wykonania
w stosunku

do planu
po

zmianach
(ustawa
z 13.12.
2001 r.)

Upływ
czasu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 11.590.942   7,2 16.683.377   9,2 5.092.435 24,8 17,5 15,4     8,3
II 20.961.966 13,0 32.941.404 18,1 11.979.438 58,3 41,1 36,3   16,7
III 31.623.150 19,6 46.615.611 25,7 14.992.461 73,0 51,5 45,5   25,0
I kw. 31.623.150 46 615.611 14.992.461
IV 42.510.390 26,4 60.792.257 33,5 18.281.867 89,0 62,7 55,4   33,3
V 52.643.143 32,7 73.027.224 40,2 20.384.081 99,2 70,0 61,8   41,7
VI 67.729.674 42,1 86.535.217 47,7 18.805.543 91,6 64,5 57,0   50,0
II kw. 36.106.524 39.919.606 3.813.082
VII 78.963.720 49,0 51,8 98.279.265 50,0 19.315.545 94,0 66,3 58,6   58,3
VIII 90.330.917 59,2 111.262.498 61,3 20.931.581 71,8 63,5   66,7
IX 102.775.515 67,4 124.640.517 68,6 21.865.002 75,0 66,3   75,0
III kw. 35.045.841 38.105.300 3.059.459
X 115.520.029 75,8 140.259.456 77,2 24.739.427 84,9 75,0   83,3
XI 127.819.445 83,8 155.469.997 85,6 27.650.552 94,9 83,8   91,7
XII 140.526.895 92,2 172.885.211 93,2 32.352.185 98,1 100,0
IV kw 37.751.380 48.244.694 10.493.314
średnio 11.710.575 14.407.101 2.696.015

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zdaniem NIK, wykonanie planu deficytu budżetowego w 2001 r. w 98,1%,
pomimo niewykonania planu dochodów, było możliwe głównie w wyniku:

- zastosowanej w październiku blokady wydatków w wysokości 8,5 mld zł;

- nieprzekazania przez Ministra Finansów części dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, w kwocie ok. 3,5 mld zł, w związku z brakiem możliwości
przekazania przez ZUS części składek do otwartych funduszy emerytalnych;

- niewykorzystania na cele określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2001 r. o  zmianie
ustawy budżetowej na rok 2001, zwiększonego planu wydatków w  kwocie
254,7 mln zł;

- niesfinansowania narosłych w 2001 r. zobowiązań wymagalnych w  państwowych
jednostkach budżetowych, w wysokości około 480 mln zł.
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3.1. Finansowanie deficytu budżetu państwa

Finansowanie deficytu budżetu państwa w 2001 roku przebiegało odmiennie
niż pierwotnie zakładano. Przedstawiają to dane zamieszczone w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r.

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r. Ustawa

budżetowa
Budżet po
zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5
Finansowanie deficytu budżetu
państwa 15.391.032 20.538.830 32.979.408 32.358.315

I. Finansowanie krajowe
    w tym:
    1. Wpływy z prywatyzacji
    2. Skarbowe papiery wartościowe
    3. Rekompensaty
    4. Środki przechodzące i depozyty

II. Finansowanie zagraniczne

20.410.798

26.746.237
5.677.849

- 3.392.734
- 4.928.839

- 5.019.766

22.361.605

18.000.000
8.283.958

- 2.520.000
-197.316

- 1.822.775

44.191.034

10.140.000
36.271.120
- 2.469.530

-104.218

- 11.211.626

43.670.780

6.490.081
37.611.914
- 2.469.475

1.684.595

- 11.312.465

 Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej na 2001 rok z dnia 1 marca
2001 roku, określającym przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
budżetu państwa, planowane saldo finansowania miało wynieść 20.538.830 tys. zł,
w tym:
- saldo finansowania krajowego 22.361.605 tys. zł,
- ujemne saldo finansowania zagranicznego 1.822.775 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2001 rok po zmianach planowane saldo finansowania
ustalono na 32.979.408 tys. zł, w tym:
- saldo finansowania krajowego 44.191.034 tys. zł,
- ujemne saldo finansowania zagranicznego 11.211.626 tys. zł.

Faktycznie wykonane saldo finansowania wyniosło 32.358.315 tys. zł,
tj. 157,5% kwoty planowanej w ustawie budżetowej i 98,1% w ustawie po zmianach,
w tym:
- saldo finansowania krajowego wyniosło 43.670.780 tys. zł, co stanowiło

odpowiednio 195,3% i 98,8% kwot planowanych;
- ujemne saldo finansowania zagranicznego wyniosło 11.312.465 tys. zł,

tj. odpowiednio 620,6% i 100,9% kwot planowanych.
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Zakładane w ustawie budżetowej na rok 2001 saldo finansowania deficytu

budżetowego miało być wynikiem:

- przychodów ogółem (krajowych i zagranicznych), w kwocie 160.944.645 tys. zł;

- rozchodów ogółem w kwocie 140.405.815 tys. zł.

W ustawie budżetowej po zmianach przychody ustalono na 124.725.436 tys. zł,

a rozchody na 91.746.028 tys. zł. Faktycznie zrealizowane w 2001 r. saldo

finansowania w wysokości 32.358.315 tys. zł było wynikiem uzyskania:

- przychodów ogółem w kwocie 114.819.995 tys. zł (odpowiednio 71,3% i 92,1%

planowanych przychodów);

- rozchodów ogółem w kwocie 82.461.680 tys. zł (odpowiednio 58,7% i 89,9%

planowanych rozchodów).

Zakładane w ustawie budżetowej na rok 2001 oraz w ustawie po zmianach
saldo finansowania deficytu budżetowego ze źródeł krajowych w wysokości
odpowiednio 22.361.605 tys. zł i 44.191.034 tys. zł miało być wynikiem:

- przychodów krajowych planowanych odpowiednio w kwotach 118.892.417 tys. zł
i 118.067.716 tys. zł;

- rozchodów krajowych planowanych odpowiednio w kwotach 96.530.812 tys. zł
i 73.876.682 tys. zł.

Faktycznie zrealizowane w 2001 roku saldo finansowania ze źródeł krajowych
w wysokości 43.670.780 tys. zł, tj. odpowiednio 195,3% i 98,8% wielkości
planowanej, było rezultatem uzyskania:

- przychodów krajowych w kwocie 107.454.723 tys. zł (odpowiednio 90,4% i 91,0%
planowanych przychodów);

- rozchodów w kwocie 63.783.943 tys. zł (odpowiednio 66,1% i 86,3%
planowanych rozchodów).

Całość potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2001 r. została sfinansowana
środkami uzyskanymi ze źródeł krajowych, gdyż ujemne saldo finansowania
zagranicznego wyniosło 11.312.465 tys. zł (wyższe od planowanego odpowiednio
o 520,6% i 0,9%).
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Głównymi przyczynami zmian w planie finansowania deficytu budżetu państwa

były:

- zwiększenie w trakcie roku limitu deficytu o 60,6%,

- bardzo niskie wykonanie wpływów z prywatyzacji,

- przedterminowa spłata długu wobec Brazylii, co spowodowało zwiększenie

ujemnego salda finansowania zagranicznego, przy jednoczesnym zwiększeniu

dodatniego salda finansowania krajowego.

Skutkiem konieczności finansowania zwiększonego deficytu budżetu państwa

był ponadplanowy wzrost długu Skarbu Państwa i długu publicznego. Na koniec

2001 r. dług Skarbu Państwa był wyższy niż na koniec 2000 r. o 6,4%, podczas gdy

w uzasadnieniu do ustawy budżetowej zakładano jego wzrost o 3,6%.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu państwa

przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

Wykonanie w 2000r. Plan na 2001r.(ustawa z 1.03.2001) Nowelizacja z 13.12.2001 Wykonanie w 2001 roku
Wyszczególnienie saldo Przychody Rozchody saldo Przychody Rozchody saldo Przychody Rozchody saldo Przychody Rozchody

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Finansowanie
deficytu
budżetowego 15.391.032 101.072.140 85.681.108 20.538.830 160.944.645 140.405.815 32.979.408 124.725.436 91.746.028 32.358.315 114.819.995 82.461.680

I. Finansowanie ze
    źródeł krajowych 20.410.798 96.974.207* 76.563.409* 22.361.605 118.892.417 96.530.812 44.191.034 118.067.716 73.876.682 43.670.780 107.454.723 63.783.943
1.Wpływy
    z prywatyzacji 26.746.237 26.746.237 - 18.000.000 18.000.000 - 10.140.000 10.140.000 6.490.081 6.490.081
2. Skarbowe papiery
    wartościowe 5.677.849 65.719.077 60.041.228 8.283.958 62.315.162 54.031.204 36.271.120 88.416.838 52.145.718 37.611.914 91.722.934 54.111.020

2.1. Bony skarbowe -4.328.374 42.371.367 46.699.741 -28.665 34.367.874 34.396.539 9.904.426 42.594.258 32.689.832 10.792.565 43.482.397 32.689.832

2.2.Obligacje 10.006.223 23.347.710 13.341.487 8.312.623 27.947.288 19.634.665 26.366.694 45.822.580 19.455.886 26.819.348 48.240.537 21.421.189

3. saldo pożyczek
    krajowych -2.891.817 108.183 3.000.000 -123.037 6.275 129.312 81.341 81.341 81.344 81.344

4.Rekompensaty -3.392.734 - 3.392.734 -2.520.000 - 2.520.000 -2.469.530 2.469.530 -2.469.475 2.469.475

5.Spłata zobowiązań
   AWR SP - - 218.000 218.000 - 272.321 272.321 272.321 272.321
6.Pozostałe przychody
   i rozchody -799.898 - 799.898 -1.300.000 28.700.000 30.000.000 - 10.000.000 10.000.000
7. Środki
    przechodzące -4.928.839 4.400.710* 9.329.549* -197.316 9.652.980 9.850.296 -104.218 9.157.216 9.261.434 1.684.595 8.888.043 7.203.448
II. Finansowanie ze
     źródeł
     zagranicznych -5.019.766 4.097.933 9.117.699 -1.822.775 42.052.228 43.875.003 -11.211.626 6.657.720 17.869.346 -11.312.465 7.365.272 18.677.737

* W kwocie przychodów i rozchodów w 2000 r. nie została ujęta wielkość 172.333 tys. zł
wynikająca z różnic kursowych: przeliczenie po kursie ostatniej operacji i po kursie NBP
z ostatniego dnia roboczego w 2000 r.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów oraz ustawa budżetowa i nowelizacje ustawy.
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3.2. Finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Ustawa budżetowa na rok 2001 r. stanowiła, że podstawowymi źródłami
finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 118.892.417 tys. zł
będą wpływy uzyskane z  następujących źródeł:

- ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, w kwocie 62.315 mln zł,
co  miało stanowić 52,4% planowanych wpływów,

- z prywatyzacji w kwocie 18.000 mln zł, co miało stanowić 15,1% wpływów,

- z tzw. �pozostałych przychodów� w kwocie 28.700 mln zł (które były równoważne
�pozostałym rozchodom�), co miało stanowić 24,2% wpływów,

- ze środków pozostających na rachunku środków pochodzących z poprzedniego roku
w kwocie 9.653  mln zł, tj. 8,1% planowanych wpływów.

Powyższe tytuły stanowiły 99,8% wpływów planowanych do pozyskania
środków, a  pozostałe 0,2% stanowić miały spłaty zobowiązań wobec budżetu
dokonane przez Agencję Własności Rolnej SP i spółkę Orbis.

W wyniku kolejnych nowelizacji ustawy budżetowej, ostatecznie określono
potrzeby pożyczkowe na kwotę 118.067.716 tys. zł, zaś głównymi źródłami
finansowania tych potrzeb pożyczkowych miały być następujące środki:

- ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych - w kwocie 88.416,8 mln zł,
tj.  o 26.101,7 mln zł  wyższe niż planowane w  ustawie z marca 2001 r.,

- z prywatyzacji w kwocie 10.140 mln zł, tj. o 7.860 mln zł niższe od planu
pierwotnego,

- z pozostałych przychodów 10.000 mln zł, tj. o 18.700 mln zł niższe od planu
pierwotnego,

- ze środków pozostających na rachunku, pochodzących z poprzedniego roku
w  kwocie 9.157 mln zł, tj. niższe o 495,8 mln zł od planu pierwotnego.

W roku 2001 potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w wysokości
107.454.723 tys. zł zostały sfinansowane głównie z  następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych wyniosły 91.722,9 mln zł,
co stanowiło w krajowej strukturze finansowania potrzeb pożyczkowych 85,4%,
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- wpływy z prywatyzacji w kwocie 6.490,1 mln zł, co stanowiło 6,0% pozyskanych

w 2001 r. źródeł finansowania,

- środki przechodzące z poprzedniego roku, w kwocie 8.888  mln zł, co stanowiło

8,3% pozyskanych środków krajowych.

Szczegółową strukturę źródeł pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

obrazują dane zamieszczone w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r.

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r. Ustawa

budżetowa
Ustawa po
zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5
Źródła pokrycia potrzeb
pożyczkowych ogółem:
w tym:

96.974.207 118.892.417 118.067.716 107.454.723

- wpływy z prywatyzacji 26.746.237 18.000.000 10.140.000 6.490.081

- skarbowe papiery
  wartościowe 65.719.077 62.315.162 88.416.838 91.722.934

- pożyczki krajowe 108.183 6.275 81.341 81.344

- spłaty zobowiązań AWR SP - 218.000 272.321 272.321

- pozostałe przychody* - 28.700.000 10.000.000 -

- środki przechodzące 4.400.710 9.652.980 9.157.216 8.888.043

* W pozycji tej, na etapie planu wydzielono fakultatywne operacje na skarbowych papierach
wartościowych. Wykonanie w tej pozycji jest równe zeru ze względu na to, że wszystkie operacje
na �spw�, przeprowadzone w ciągu roku ujęte są w pozycji �skarbowe papiery wartościowe�.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Wpływy z prywatyzacji wyniosły tylko 6.490.081 tys. zł i stanowiły 6,0%

przychodów. Wpływy te były niższe od kwoty planowanej w ustawie budżetowej

o 63,9%, a od kwoty planowanej w ustawie po zmianach o 36,0%. W porównaniu

do poprzedniego roku, wpływy z prywatyzacji w 2001 roku były ponad czterokrotnie

niższe. W wyniku przeprowadzonej w grudniu 2001 roku nowelizacji ustawy

budżetowej zmniejszono zaplanowane wpływy z prywatyzacji z 18.000.000 tys. zł

na kwotę 10.140.000 tys. zł, tj. o 43,7% w stosunku do ustawy z dnia 1 marca

2001 roku.
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Pomimo, że nowelizacji ustawy budżetowej dokonano praktycznie pod koniec roku,

to wykonanie przychodów z prywatyzacji wyniosło jedynie 64,0% kwoty planowanej

w ustawie po zmianach.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, duże rozbieżności pomiędzy planowaniem

przychodów z prywatyzacji a ich realizacją wynikały, po pierwsze z nierzetelnego

planowania, po drugie z niedochowania należytej staranności w doborze kontrahentów

i zabezpieczeń należności Skarbu Państwa w umowach prywatyzacyjnych, po trzecie

z niedochowania należytej staranności w terminowym egzekwowaniu należnych

przychodów.

Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż przychody z prywatyzacji w większym

stopniu wynikały z realizacji procesów prywatyzacyjnych rozpoczętych w latach

poprzednich, niż z prywatyzacji rozpoczętych w 2001 roku.

Przychody z prywatyzacji pośredniej 102 spółek, których prywatyzację

rozpoczęto w latach wcześniejszych wyniosły 4.049.139,9 tys. zł, tj. 62,8%

przychodów z prywatyzacji pośredniej ogółem. Z prywatyzacji 9 spółek osiągnięto

96,7% przychodów, przy czym � podobnie jak w latach ubiegłych � najwyższe

kwotowo wpływy uzyskano ze sprzedaży akcji TP S.A. za kwotę 3.555.313,7 zł,

co stanowiło 54,8% zrealizowanych przychodów ogółem.

Zrealizowane wpływy ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych były

wyższe, od ustanowionych ustawą budżetową z marca 2001 r. o 29.407.772 tys. zł.

Wynikało to z wyższej sprzedaży bonów skarbowych o 9.114.523 tys. zł i obligacji

skarbowych o 20.293.249 tys. zł.

Należy zwrócić uwagę, że zwiększone obciążenie rynku krajowego emisją

skarbowych papierów wartościowych prowadzi w konsekwencji do wyższego

poziomu stóp procentowych. Natomiast angażowanie banków w finansowanie

deficytu ogranicza dostępność kredytu dla reszty gospodarki. W 2001 r. nastąpił

wzrost zadłużenia Skarbu Państwa wobec banków komercyjnych o 18,5%.
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W ustawie budżetowej na rok 2001 nie zakładano finansowania deficytu

budżetowego ze środków uzyskanych z operacji na bonach skarbowych (saldo

sprzedaży i  wykupu miało być ujemne w wysokości �28.665 tys. zł). Oznaczało to, że

w 2001 r. miał być kontynuowany proces oddłużania w bonach skarbowych,

rozpoczęty w 2000 r.

W rzeczywistości w 2001r. nastąpiła zmiana finansowania przychodami

uzyskanymi ze sprzedaży bonów: saldo bonów na koniec 2001 r. wyniosło 10,8 mld zł,

co oznacza, że było źródłem finansowania 33,3% deficytu budżetowego.

Wykupienie bonów sprzedanych w 2001 r., spowoduje konieczność poniesienia

w  2002 r. wydatków w wysokości 4.378 mln zł i rozchodów w  wysokości

30.837  mln zł. Dla porównania, wydatki w 2001 r. poniesione na wykup bonów

sprzedanych w 2000 r. wyniosły 3.397 mln zł.

Finansowanie deficytu budżetowego ze środków uzyskanych z operacji

na obligacjach skarbowych również odbiegało od planu.

Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji były wyższe od planowanych

o kwotę 20.293,3 mln zł, tj. o 72.4%. W przychodach tych kwota 8.701,7 mln zł

pochodziła z emisji obligacji nominowanej w USD, wyemitowanej w celu pozyskania

środków na spłatę zadłużenia wobec Brazylii.

W obligacjach hurtowych największy wzrost przychodów dotyczył obligacji

dwuletnich zerokuponowych (wzrost o 3.901,1 mln zł) oraz obligacji pięcioletnich

(wzrost o  4.434,5 mln zł), a w mniejszym zakresie obligacji dziesięcioletnich DS

(wzrost o  37,1 mln zł). Spadek finansowania w stosunku do planu dotyczył natomiast

obligacji dziesięcioletnich o zmiennym oprocentowaniu DZ, o  95,0  mln  zł.

Takie ukształtowanie się przychodów, oznaczało zwiększenie w 2001 r.

finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa instrumentami stałoprocentowymi,

o średnim okresie zapadalności wynoszącym 2 i 5 lat.
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Rozchody z tytułu wykupu obligacji w 2001 r. były wyższe od planowanych

o  1.837.036 tys. zł, a saldo operacji wykonanych w 2001r. na obligacjach

skarbowych  wyniosło 26.819,3 mln zł (więcej o 18.506,7 mln zł od planowanego),

a po zmniejszeniu o  nieplanowaną emisję obligacji nominowanej w USD, było

wyższe od planowanego o 9.805 mln zł.

Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa były zróżnicowane na przestrzeni

poszczególnych miesięcy 2001 roku.

Najmniejsze potrzeby pożyczkowe wystąpiły w czerwcu i lipcu 2001 r.,

w wyniku wpłaty zysku przez NBP. Największe potrzeby wystąpiły w listopadzie

i grudniu 2001 roku w wyniku:

- zamiany zadłużenia zagranicznego na krajowe poprzez emisję obligacji

nominowanej w USD o wartości  8.702 mln zł i spłatę zadłużenia wobec Brazylii;

- zamiany obligacji krajowych, w rezultacie czego nastąpił przedterminowy wykup

oraz umorzenie obligacji i wydanie na ich miejsce obligacji o dłuższym terminie

zapadalności.

Pozyskiwane w poszczególnych miesiącach przychody służyły finansowaniu

następujących celów:

- wykupowi spw,

- finansowaniu deficytu budżetu państwa,

- finansowaniu ujemnego salda finansowania zagranicznego

- zawiązywaniu lokat z nadwyżki wolnych środków (celem gromadzenia tych

nadwyżek jest utrzymanie płynności budżetu na początku pierwszych dekad

miesiąca, w których realizacja dochodów jest stosunkowo najniższa),

- zgromadzeniu w końcu roku środków dla finansowania płynności budżetu

w początku następnego roku.
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3.3. Finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

W załączniku nr 4 do ustawy budżetowej na rok 2001, w części dotyczącej

finansowania deficytu budżetu państwa ze źródeł zagranicznych, zostały określone

przychody w kwocie 42.052.228 tys. zł, rozchody w kwocie 43.875.003 tys. zł oraz

ujemne saldo finansowania zagranicznego wynoszące 1.822.775 tys. zł. Planowane na

rok 2001 kwoty przychodów i rozchodów, dotyczących finansowania zagranicznego

zostały zmienione ustawą z dnia 13 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy budżetowej

na rok 2001 � na mocy której ustalono odpowiednio zagraniczne przychody w kwocie

6.657.720 tys. zł, a rozchody w kwocie 17.869.346 tys. zł oraz ujemne saldo

finansowania zagranicznego w wysokości 11.211.626 tys. zł.

W 2001 roku ujemne saldo finansowania zagranicznego osiągnęło wartość �

11.312.464,6 tys. zł. Stanowiło to 100,9% ujemnego salda planowanego po zmianach.

Przychody i rozchody zagraniczne budżetu państwa w 2001 roku kształtowały się

następująco:

(w tys. zł)

2001 rok %
Wyszczególnienie Ustawa

budżetowa
Ustawa budżetowa

po zmianach Wykonanie 4:2 4:3

1 2 3 4 5 6

Przychody 42.052.228 6.657.720 7.365.272 17,5 110,6

Rozchody 43.875.003 17.869.346 18.677.737 42,6 104,5

saldo przychodów i rozchodów -1.822.775 -11.211.626 -11.312.465 620,6 100,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż w 2001 roku

pierwotnie planowane przychody zagraniczne zostały zrealizowane w 17,5%,

natomiast plan przychodów po zmianach został zrealizowany w 110,6%. Rozchody

budżetu państwa zostały zrealizowane w 42,6% kwoty pierwotnie planowanej oraz

w 104,5% kwoty planowanej po zmianach.
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Przychody

Przychody zagraniczne w układzie rodzajowym przedstawiają dane zawarte
w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Ustawa
budżetowa

Plan po
zmianach

Wykonani
e roku 4:2 4:3

Struk-
tura

1 2 3 4 5 6 7

PRZYCHODY 42.052.228 6.657.720 7.365.272 17,5 110,6 100,00
1. Środki przechodzące z 2000 r. z tytułu kredytów

na likwidację skutków powodzi (EBI) 75.700 75.700 75.700 100,0 100,0 1,03
2. Przychody z tytułu spłat udzielonych kredytów

zagranicznych 9.567 11.910 12.826 134,1 107,7 0,17

     - Algieria - - 12.593 - -
     - Jemen - - 232 - -
3. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów

zagranicznych 2.769.390 1.442.023 1.400.719 50,6 97,1 19,02

     a) Bank Światowy,  w tym: 1.665.637 601.195 584.449 35,1 97,2
          - restrukturyzacja sektora węglowego 1.334.910 417.484 417.484 31,3 100,0
          - aktywizacja terenów wiejskich 159.480 27.066 17.333 10,9 64,0
          - usuwanie skutków powodzi 153.247 151.045 143.512 93,6 95,0
          - infrastruktura drogowa i portowa 18.000 5.600 6.120 34,0 109,3
     b) Europejski Bank Inwestycyjny, w tym: 587.000 354.063 350.678 59,7 99,0
        - usuwanie skutków powodzi 150.000 96.953 96.953 64,6 100,0
        - infrastruktura drogowa 437.000 257.111 253.725 58,1 98,7
     c) Bank Rozwoju Rady Europy 486.753 486.765 465.593 95,7 95,7
        - likwidacja skutków powodzi 86.753 86.754 65.154 75,1 75,1
        - budownictwo 400.000 400.011 400.438 100,1 100,1
     d) Natexis Bank (Francja) 30.000 - - - -
4. Emisja obligacji skarbowych na

międzynarodowym rynku finansowym
2.224.850 2.816.810 3.720.810 167,2 132,1 50,52

5. Przychody na sfinansowanie przedterminowej
spłaty zobowiązań i innych operacji
zagranicznych*/

35.597.600 - - - -

6. Wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych 39.811 33.156 32.665 82,0 98,5 0,44

     - z tytułu kredytów Banku Światowego - - 32.189 - -
    - z tytułu kredytów MBI przejętych przez Rząd - - 255 - -
    - z tytułu kredytów od b. ZSRR w ramach
      Porozumienia Generalnego przejętych przez Rząd - - 221 - -

7. Inne źródła finansowania zagranicznego (collateral) 1.335.310 964.087 808.519 60,5 83,9 10,98
Zwrot środków z rachunku walutowego (lokaty) - 1.314.034 1.314.034 - - 17,84

*/ przychody z tego tytułu zrealizowane w okresie I-XII 2001 r. w wysokości 948,9 mln zł ujęte
zostały w punkcie 4  zestawienia w pozycji �Emisja obligacji skarbowych na międzynarodowym
rynku finansowym�.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Największy udział w ogólnej kwocie przychodów zagranicznych zrealizowanych

w roku 2001 miały emisje obligacji skarbowych na międzynarodowych rynkach

finansowych, z których przychody wyniosły 992,1 mln EUR, co stanowiło 167,2%

kwoty pierwotnie planowanej w ustawie budżetowej oraz 132,1% kwoty przychodów

z tego tytułu planowanych w ustawie po zmianach. Przychody te zostały uzyskane

w  wyniku dwóch emisji przeprowadzonych w roku 2001. Pierwsza z nich została

przeprowadzona na podstawie Listu emisyjnego Ministra Finansów nr 4/2001 z dnia

6  lutego 2001 r. Przychody budżetu państwa z tytułu przedmiotowej emisji wyniosły

742,1 mln EUR, tj. 2.816.809,7 tys. zł.

Druga emisja obligacji Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych stanowiła

powiększenie emisji poprzedniej i została z nią zasymilowana. Przeprowadzona

została na podstawie Listu emisyjnego Ministra Finansów nr 41/2001 z dnia

10 grudnia 2001 r. Przychody budżetu państwa z tytułu tej emisji wyniosły

250 mln EUR, tj. 904.000 tys. zł.

Wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu emisji obligacji skarbowych na

rynkach zagranicznych, określony wg wartości nominalnej obligacji (750 mln EUR)

przeliczonej na złote wg kursu średniego NBP z 31 grudnia 2001, tj. 3,5219 PLN/EUR

- wyniósł 2.641.425 tys. zł - i mieścił się w limicie wzrostu zadłużenia określonym

w art. 5 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2001, który wynosił 4.700.000 tys. zł.

W związku z przeznaczeniem środków z emisji obligacji w kwocie 250 mln EUR

na przedterminowy wykup zobowiązań Skarbu Państwa (części polskich obligacji

Brady�ego), emisja ta nie podlega limitom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy

budżetowej na rok  2001. Do przedmiotowej emisji ma zastosowanie limit, o którym

mowa w art. 5 ust. 4 ustawy budżetowej na rok 2001, zgodnie z którym wartość

nominalna nowo zaciągniętych zobowiązań na cele, o których mowa w ust. 3

(tj. przedterminowy wykup lub zamiana zobowiązań Skarbu Państwa, a także spłata

zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych

tytułów, z wyjątkiem spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych oraz wykupu

skarbowych papierów wartościowych), nie przekroczy kwoty 65.000.000 tys. zł.
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Drugim co do wielkości źródłem finansowania zagranicznego potrzeb

pożyczkowych budżetu państwa były przychody z tytułu zaciągniętych kredytów

zagranicznych, zrealizowane w 2001 r. w kwocie 1.400.719 tys. zł, co stanowiło

50,6% kwoty pierwotnie planowanej w ustawie budżetowej oraz 97,1% planu

przychodów z tego tytułu po zmianach.

W 2001 r. największy wpływ na niewykonanie planowanych pierwotnie

przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych, miało niższe od planu

o 1.081.188 tys. zł wykorzystanie kredytów z Banku Światowego. Planowane

przychody z tytułu kredytów Banku Światowego (w kwocie 1.665.637 tys. zł) stanowiły

60% łącznej kwoty przychodów z tytułu kredytów zagranicznych planowanych

w ustawie budżetowej. Uzyskane w 2001 przychody z tytułu kredytów Banku

Światowego (w kwocie 584.449 tys. zł) stanowiły 42% łącznej kwoty przychodów

z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych.

Największy wpływ na niższe od pierwotnego planu wykonanie przychodów

z tytułu kredytów Banku Światowego miała faktyczna realizacja przychodów

w ramach kredytu na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego oraz

kredytu na aktywizację obszarów wiejskich.

Przychody z tytułu kredytu Banku Światowego na restrukturyzację sektora

górnictwa węgla kamiennego były pierwotnie zaplanowane w ustawie budżetowej

w wysokości 300 mln USD, tj. 1.334.910 tys. zł. Faktyczne przychody z tytułu

zaciągnięcia przedmiotowego kredytu - zgodnie z planem po zmianach - wyniosły

w 2001 r. - 112,8 mln EUR, tj. 417.484,1 tys. zł - co stanowiło 31% kwoty pierwotnie

planowanej w ustawie budżetowej.

Przychody z tytułu kredytu Banku Światowego na aktywizację obszarów

wiejskich były pierwotnie zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości

37,8 mln EUR, tj. 159.480 tys. zł, natomiast plan przychodów z tego tytułu

po zmianach wynosił 6,8 mln EUR, tj. 27.066 tys. zł. Wykonanie przychodów

w przypadku tego kredytu wyniosło 4,7 mln EUR, tj. 17.333 tys. zł - co stanowiło

10,9% kwoty pierwotnie planowanej oraz 64% planu po zmianach.
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Na niższe od planu wykonanie przychodów z tytułu kredytów zagranicznych,
znaczny wpływ miała również niższa od założeń realizacja przychodów
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na infrastrukturę drogową. Zrealizowane
z tego tytułu przychody w kwocie 253.725 tys. zł, były niższe od kwoty pierwotnie
planowanej o 183.275 tys. zł.

Trzecim co do wielkości źródłem przychodów budżetu państwa w 2001 r. była
sprzedaż tzw. �collaterali�. Wpływy z tego tytułu zaliczone do przychodów budżetu
państwa wyniosły 808.519 tys. zł, co stanowiło 60,5% kwoty pierwotnie planowanej
w ustawie budżetowej oraz 83,9% kwoty planowanej po zmianach. Przychody
te pochodziły ze sprzedaży w styczniu 2001 roku, wszystkich zwolnionych obligacji
zerokuponowych rządu USA, jakimi dysponował wtedy Skarb Państwa.

W wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2001 r. operacji przedterminowego
wykupu i umorzenia polskich obligacji Brady�ego typu RSTA, zwolnione zostały -
stanowiące zabezpieczenie spłaty ich kapitału - obligacje zerokuponowe rządu USA
(collaterale) o  wartości nominalnej 289,5 mln USD. Ze względu na warunki rynkowe
nie podjęto decyzji o ich sprzedaży.

Planowane na rok 2001 przychody na sfinansowanie przedterminowej spłaty
zobowiązań i innych operacji zagranicznych w kwocie 8 mld USD tj. 35.597.600 tys. zł,
nie zostały zrealizowane. W 2001 r. wpłynęła jedynie kwota 250 mln EUR,
tj. 948.900 tys. zł przeznaczona na sfinansowanie przedterminowego wykupu polskich
obligacji Brady�ego, uzyskana w wyniku emisji obligacji skarbowych na rynkach
zagranicznych.

Wcześniejszy wykup zadłużenia Polski wobec Brazylii został sfinansowany
poprzez wykorzystanie na spłatę kapitału zadłużenia środków zakupionych
w Narodowym Banku Polskim, w wysokości 2.140,0 mln USD (opłaconych
wyemitowanymi w tym celu obligacjami o tej samej wartości nominalnej), oraz
środków z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów w NBP w wysokości
317,5 mln USD.

Wpływy od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów
zagranicznych wyniosły w 2001 r. - 32.664,6 tys. zł, co stanowi 82% kwoty pierwotnie
planowanej w ustawie budżetowej oraz 98,5% planu po zmianach. Spłaty te dotyczyły:
kredytów Banku Światowego (32.188,8 tys. zł), przejętych przez Rząd kredytów MBI
(255,1 tys. zł) oraz kredytów od b. ZSRR, przejętych przez Rząd w ramach
Porozumienia Generalnego (220,7 tys. zł).
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Spłaty kredytów z Banku Światowego, udostępnionych podmiotom krajowym

były przedmiotem kontroli NIK nr I/01/004 �Działalność Ministra Finansów

w zakresie wykorzystania i obsługi kredytów zaciąganych przez Skarb Państwa

w  międzynarodowych instytucjach finansowych�, zakończonej protokołem podpisanym

w dniu 24 stycznia 2002 r.

Kontrola I/01/004 wykazała nieprawidłowość polegającą na zaniżeniu �

w stosunku do warunków umowy � wysokości rat kapitałowych spłacanych przez

jeden z podmiotów korzystających z udostępnionego � w latach 1994-1998 � przez

Skarb Państwa kredytu Banku Światowego nr 3499.

Stosowany do dnia 15 grudnia 2001 r. i zakwestionowany przez NIK sposób

spłaty tego kredytu do budżetu państwa, powodował iż nie spłacona byłaby kwota

kredytu w wysokości 4.313,5 tys. zł.

W związku z kontrolą NIK, zostały podjęte działania w celu uzyskania pełnej

spłaty do budżetu państwa udostępnionego kredytu. Ministerstwo Finansów

przygotowało i przesłało do Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - pismo

informujące o wynikach kontroli i zaleceniach pokontrolnych NIK, z prośbą

o  wyjaśnienie przyczyn powstałej sytuacji oraz podjęcie, wymaganych przez NIK

działań, zmierzających do odzyskania przez Skarb Państwa całej kwoty należnej,

z tytułu odpożyczenia środków kredytu.

W dniu 14 marca 2002 r. został podpisany aneks do umowy, dotyczącej

udostępnienia środków kredytu Banku Światowego nr 3499. Na mocy

przedmiotowego aneksu, ustalony został nowy plan spłaty tego kredytu, zapewniający

wpływ do budżetu państwa pełnej należnej kwoty w wysokości 11.626,4 tys. zł.

Przychody z tytułu spłat udzielonych kredytów zagranicznych, pierwotnie

planowane na 2001 r. w kwocie 9.567 tys. zł, wyniosły 12.825,7 tys. zł, co stanowiło

134,1% kwoty pierwotnie planowanej oraz 107,7% planu po zmianach. Przedmiotowe

wpływy dotyczyły spłat kredytów przez: Algierię, w kwocie 12.593,3 tys. zł,

tj. 3.087.205,79 USD oraz Jemen, w kwocie  232,4 tys. zł,  tj. 58.254,54 USD.
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Rozchody

Rozchody zagraniczne, przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli.

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Ustawa
budżetowa

Plan po
zmianach

Wykonanie
roku 4:2 4:3

Struk-
tura

1 2 3 4 5 6 7
ROZCHODY 43.875.003 17.869.346 18.677.737 42,6 104,5 100,0
I. Rozchody z tytułu udzielenia kredytów
   zagranicznych, w tym:

1.142.971 155.142 104.045 9,1 67,1 0,6

   - Jemen 98.486
   - Wietnam 5.559
II. Spłaty kredytów zaciągniętych i wykup

obligacji 5.751.113 4.839.472 4.802.047 83,5 99,2 25,7

1. Spłaty kredytów zaciągniętych, w tym: 5.070.199 4.265.293 4.227.868 83,4 99,1 22,6
        - Klub Paryski 3.965.558 3.374.263 3.374.263 85,1 100,0
        - Bank Światowy 691.527 541.314 601.524 87,0 111,1
        - EBI 43.849 36.043 34.295 78,2 95,2
        - EBOiR 18.409 15.318 14.544 79,0 94,9
        - Kredyty na zdrowie 95.360 88.200 87.713 92,0 99,4
        - Libia 203.667 170.832 76.206 37,4 44,6
        - Kredyt japoński (OECF-JBIC) 51.829 39.324 39.324 75,9 100,0
2. Wykup obligacji 680.914 574.179 574.179 84,3 100,0 3,1
    - obl. skarbowe RP wyemit. za granicą 562.645 472.178 472.178 83,9 100,0
    - obligacje Brady�ego 118.269 102.001 102.001 86,2 100,0
III. Ekokonwersja/Ekofundusz 173.413 146.284 144.066 83,1 98,5 0,8
IV. Przedterminowa spłata zobowiązań

zagranicznych i inne operacje zagraniczne,
w tym:

35.597.600 10.925.847 10.925.847 30,7 100,0 58,5

      a) przedterminowy wykup obligacji
          Brady�ego 933.127 933.127 100,0

      b) przedterminowy wykup zadłużenia
          Skarbu Państwa wobec Brazylii
          z tytułu KP

9.992.720

V. Udostępnienie bankom środków pożyczki
Natexis Banku i BRRE 430.000 400.011 400.000 93,0 100,0 2,1

     - środki z BRRE 400.000
VI. Konwersja długu zagranicznego na złote 485.129
VII. Udział w międzynarodowych
        instytucjach finansowych

44.976 37.271 34.751 77,3 93,2 0,2

VIII. Refundacje i rekompensaty 19.142 3.109 3.031 15,8 97,5 0,02
IX. Rozchody związane z zarządzaniem długiem 230.659
X. Przekazanie środków na zasilenie r-ku

walutowego Ministerstwa Finansów 1.362.209 2.263.949 166,2 12,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.
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Największy udział w rozchodach zagranicznych w  2001 roku (58,5%) miała

przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych zrealizowana w łącznej wysokości

2.689,7 mln USD, tj. 10.925.847 tys. zł, na którą złożyła się przedterminowa spłata

zadłużenia Polski wobec Brazylii oraz przedterminowy wykup polskich obligacji

Brady�ego. Rozchody budżetu państwa z tego tytułu, pierwotnie planowane w ustawie

budżetowej w wysokości 8.000 mln USD, tj. 35.597.600 tys. zł, zostały zrealizowane

w 30,7%.

W 2001 r., wśród uwarunkowań kształtujących możliwość i opłacalność

ewentualnych operacji przedterminowej spłaty zadłużenia zagranicznego, istotne

znaczenie miały: uzyskanie zgody Klubu Paryskiego na transakcję oddłużeniową

z Brazylią oraz dążenie Brazylii do �spieniężenia� polskiego długu, możliwość zakupu

obligacji RSTA, dysponowanie środkami ze zwiększonej o 250 mln euro emisji

obligacji EUR 2011, możliwość pozyskania środków na operację przedterminowej

spłaty długu wobec Brazylii. Uwarunkowania te skłaniały - i umożliwiały - dokonanie

czterech transakcji przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych, z czego dwóch

znaczących: spłaty długu wobec Brazylii oraz zakupu i umorzenia polskich obligacji

Brady�ego typu RSTA. Wykonanie tych operacji oznaczało wykorzystanie

przyznanego przez ustawę budżetową limitu w 30,7%.

Dokonanie przedterminowej spłaty, w formie bezpośredniej transakcji pomiędzy

stronami, długu wobec Brazylii dało m.in. następujące rezultaty:

- spadek zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa o ok. 3,32 mld USD,

- wzrost zadłużenia krajowego Skarbu Państwa o 2,14 mld USD,

- spadek całości długu Skarbu Państwa o 1,18 mld USD,

- spadek zadłużenia zagranicznego netto gospodarki polskiej o około 0,86 mld USD,

- zysk dla budżetu państwa w kategoriach NPV w wysokości około 245 mln USD,98

                                                
98 Zysk NPV obliczony został z uwzględnieniem kosztów długoterminowego finansowania zagranicznego

polskiego Skarbu Państwa, w momencie wykupu szacowanego na około 50 punktów bazowych ponad Libor.
Wartości współczynników dyskonta zostały wyznaczone na podstawie wartości stóp swapowych dla Liboru
USD. Na tej samej podstawie wyznaczono wysokość przyszłych płatności z tytułu zadłużenia. Częściowe,
czasowe finansowanie transakcji przez emisję obligacji dla NBP zwiększa korzyści w kategorii NPV o około
10 mln USD (dzięki niższemu od rynkowego oprocentowaniu środków przeznaczonych na spłatę
wynoszącemu Libor+12,5 bp w porównaniu z Libor+50bp).
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- spadek spłat kapitału zadłużenia zagranicznego w latach 2002-2009,

w szczególności w okresie kumulacji spłat (lata 2004-2008) o od około 373,1 mln USD

do  około 606,4 mln USD (spadek ryzyka refinansowania).

W 2001 roku Ministerstwo Finansów dokonało przedterminowego wykupu

polskich obligacji Brady�ego typu RSTA o łącznej wartości nominalnej 289,5 mln USD.

Rozchody budżetowe z tego tytułu wyniosły 232,2 mln USD tj. 933.127 tys. zł.

Finansowanie operacji przedterminowego wykupu obligacji Brady�ego zapewniły

środki z emisji obligacji zagranicznej nominowanej w EUR, zwiększonej

z planowanych 500 do 750 mln EUR.

Drugim co do wielkości tytułem rozchodów zagranicznych budżetu państwa

były spłaty zaciągniętych kredytów, zrealizowane w łącznej wysokości 4.227.868 tys. zł,

tj. 617,5 mln USD i 444,3 mln EUR, co stanowiło 83,4% kwoty pierwotnie

planowanej na ten cel w ustawie budżetowej oraz 99,1% planu po zmianach.

Przedmiotowe rozchody dotyczyły spłat zadłużenia, wobec Klubu Paryskiego, Banku

Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Banku

Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Libii, spłat kredytu japońskiego (OECF-JBIC) oraz

spłat tzw. �kredytów na zdrowie�.

Zrealizowane w 2001 r. spłaty zadłużenia Polski wobec Klubu Paryskiego

wyniosły (z wyłączeniem przedterminowej spłaty długu wobec Brazylii),

3.374.263 tys. zł, tj. 464,9 mln USD i 381,5 mln EUR, co stanowiło 85,1% kwoty

pierwotnie planowanej w ustawie budżetowej oraz 100% planu po zmianach.

Rozchody budżetu państwa z tytułu spłat zadłużenia wobec Klubu Paryskiego

zostały zaplanowane na 2001 rok w EUR i USD. Płatności pierwotnie planowane

w EUR zostały zrealizowane w 100%. Odchylenie od planu wystąpiło jedynie

w odniesieniu do płatności zrealizowanych w USD (plan 491,4 mln - realizacja

464,9 mln). Rozchody z tytułu zadłużenia wobec Klubu Paryskiego wyrażone w USD

były niższe od planowanych na skutek korzystnego wzajemnego ukształtowania się

kursów walut innych niż USD i EUR, w których nominowana jest część zadłużenia

wobec Klubu Paryskiego, w stosunku do USD.
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Największy udział w spłatach kredytów zaciągniętych w międzynarodowych

instytucjach finansowych miały płatności na rzecz Banku Światowego, zrealizowane

w 2001 r. w kwocie 601.524 tys. zł, tj. 103,8 mln USD i 47,8 mln EUR, co stanowiło

87% kwoty pierwotnie planowanej i 111,1% planu po zmianach.

Spłaty kredytów na rzecz EBI wyniosły w 2001 r. 34.295 tys. zł, tj. 1,3 mln USD

i 8,3 mln EUR, co stanowiło 78,2% kwoty pierwotnie planowanej i 95,2% planu po

zmianach. Spłaty kredytów na rzecz EBOiR wyniosły w 2001 roku 14.544 tys. zł,

tj. 4,1 mln EUR, co stanowiło 79,0% kwoty pierwotnie planowanej i 95,0% planu

po zmianach.

Zrealizowane w 2001 roku spłaty tzw. �kredytów na zdrowie� wyniosły

87.713 tys. zł, tj. 19,3 mln USD i 2,6 mln EUR, co stanowiło 92% kwoty pierwotnie

planowanej oraz 99,4% planu po zmianach. Rozchody dotyczące spłat kredytów

z Mitteleuropaische Handelsbank i z Banku PKO S.A., wyrażone w PLN, były niższe

od kwot pierwotnie planowanych i wyniosły odpowiednio 79,1% oraz 87,2%. Płatności

te wyrażone w walutach obcych były zgodne z kwotami pierwotnie planowanymi

w ustawie budżetowej, a zatem odchylenie spłat w PLN od planu wynika z różnicy

kursów przyjętych na etapie planowania rozchodów do faktycznie zrealizowanych.

W 2001 r. trzecim co do wielkości tytułem rozchodów budżetu państwa był

wykup obligacji wyemitowanych na rynkach międzynarodowych. Ministerstwo

Finansów dokonało wykupu takich obligacji na łączną kwotę 574.179 tys. zł,

tj. 24,9 mln USD i 127,8 mln EUR.

Przedmiotowy wykup obejmował m.in. wyemitowane 31 lipca 1996 r. 5 letnie

obligacje skarbowe o łącznej wartości nominalnej 250 mln DEM i oprocentowaniu

6,125% w skali roku. Rozchody z tego tytułu wyniosły 472.178 tys. zł, tj. 127,8 mln EUR.

W ujęciu złotowym stanowiły one 83,9% kwoty planowanej w ustawie budżetowej.

W ujęciu walutowym były równe kwocie pierwotnie planowanej.

W 2001 r. zrealizowane zostały również rozchody z tytułu wykupu I raty

polskich obligacji Brady�ego typu PDI w kwocie 102.001 tys. zł, tj. 24,9 mln USD.
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3.4. Wykorzystanie ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2001
limitów i upoważnień w zakresie zadłużenia Skarbu Państwa
i jego obsługi oraz potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i ich
finansowania

W art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 2001 po zmianach, ustalony został

deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 32.979.408 tys. zł. Zrealizowany

w 2001 r. deficyt wyniósł 32.358.315 tys. zł i był niższy od planowanego

o 621.093 tys. zł, tj. o  1,9%.

W art. 3 ustawy budżetowej na rok 2001 po zmianach, ustalone zostały

przychody budżetu państwa na kwotę 124.725.436 tys. zł, a rozchody budżetu państwa

na kwotę nie większą niż 91.746.028 tys. zł. Zrealizowane przychody budżetu państwa

w roku 2001 wyniosły 114.819.995  tys.  zł, a rozchody 82.461.680 tys. zł.

Stosownie do art. 4 ustawy budżetowej, źródłem pokrycia potrzeb

pożyczkowych budżetu państwa mogły być środki pozostające na rachunku budżetu

w dniu 31 grudnia 2000 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów

wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek

zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.

W 2001 r. źródłami pokrycia potrzeb pożyczkowych były przychody

wymienione w  powyższym artykule i w załączniku nr 4 do ustawy budżetowej.

W art. 5 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2001 po zmianach ustalono,

że na dzień 31 grudnia przyrost zadłużenia z tytułu emisji i wykupu spw na rynku

krajowym, według wartości nominalnej, nie może przekroczyć odpowiednio kwoty

45.000.000 tys. zł (przy uwzględnieniu warunku określonego w art. 5 ust. 3 ustawy

budżetowej na rok 2001). Faktycznie, na dzień 31 grudnia 2001 r, został zrealizowany

przyrost zadłużenia w  krajowych spw w kwocie 33.418,6  mln zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2001 po zmianach, przyrost

zadłużenia na dzień 31 grudnia 2001 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych

pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych
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na rynki zagraniczne nie mógł przekroczyć kwoty 9.400,0 mln zł, w tym przyrost

zadłużenia z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne,

według wartości nominalnej, nie mógł przekroczyć kwoty 4.700,0 mln zł.

Wartość nominalna obligacji wyemitowanych w 2001 r. na rynku zagranicznym

� z  wyłączeniem kwoty przeznaczonej na przedterminową spłatę zobowiązań

zagranicznych � wyniosła 750 mln EUR tj. 2.641,4 mln zł (wg kursu średniego NBP

z dnia 31 grudnia 2001 r., tj.  3,5219 PLN/EUR), mieszcząc się w limicie określonym

w ustawie budżetowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy budżetowej na rok 2001, wartość nominalna

nowo zaciągniętych zobowiązań na przedterminowy wykup lub zamianę zobowiązań

Skarbu Państwa nie mogła przekroczyć 65.000.000 tys. zł. W 2001 r. wartość nowo

zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu wyniosła łącznie 12.514.297 tys. zł i stanowiła

19,3% kwoty określonej ustawą budżetową.

Na rynku krajowym wartość nowo zaciągniętych zobowiązań na

przedterminowy wykup lub zamianę zobowiązań Skarbu Państwa w 2001 r. wyniosła

3.103.140 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się następujące operacje:

- emisja obligacji na cele spłaty zobowiązań byłych państwowych jednostek ochrony

zdrowia � o  wartości nominalnej 384.690 tys.zł,

- emisja obligacji na cele spłaty zobowiązań z tytułu zwrotu przejętego w stanie

wojennym majątku związków zawodowych � o wartości 190.879 tys. zł,

- operacja zamiany obligacji na rynku krajowym (switch), polegająca
na wcześniejszym wykupie i umorzeniu obligacji o wartości 2.610.903 tys. zł,
zapadających w lutym-kwietniu 2002 r. i wydaniu innych obligacji, zapadających
w październiku 2002 r. i w czerwcu oraz listopadzie 2006 r., o wartości
2.527.571 tys. zł. W wyniku tej operacji zadłużenie Skarbu Państwa spadło
o 83.332 tys. zł.

Oprócz tego, w 2001 roku zostały wyemitowane obligacje skarbowe
nominowane w  USD o wartości nominalnej 2,14 mld USD tj. 8.530.682 tys. zł
(wg kursu średniego NBP z dnia 31 grudnia 2001 r. � 3,9863 PLN/USD), objęte
przez NBP w związku z operacją przedterminowej spłaty zadłużenia wobec Brazylii.
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Ponadto wartość nominalna nowo zaciągniętych zobowiązań zagranicznych

na przedterminowy wykup zadłużenia w  roku 2001 wyniosła 250 mln EUR,

tj. 880.475 tys. zł (wg kursu średniego NBP z dnia 31 grudnia 2001 r. �

3,5219 PLN/EUR).

Według art. 6 ustawy budżetowej na rok 2001 - poręczenia i gwarancje Skarbu

Państwa mogły być udzielone do łącznej wysokości 15.000.000 tys. zł, w tym

gwarancje naprawienia szkód � do kwoty 1.000.000 tys. zł. Faktycznie łączna wartość

wykorzystanej kwoty limitu w 2001 r. wyniosła 11.199.255,8 tys. zł, co stanowiło

74,7% ustalonego limitu w ustawie budżetowej.

W art. 8 pkt 1 ustawy budżetowej Minister Finansów został upoważniony

do udzielenia ze środków budżetu państwa kredytów i pożyczek rządom innych

krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług �

do kwoty 1.142.971 tys. zł. W takiej kwocie w załączniku nr 4 do ustawy budżetowej

na rok 2001 zostały zaplanowane rozchody z tytułu kredytów zagranicznych

udzielonych.

W ustawie z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001

w  załączniku nr 10 plan tych rozchodów zmniejszono do kwoty 155.142 tys. zł.

Zrealizowane w 2001 r. rozchody z tytułu udzielenia ze środków budżetu

państwa kredytów i pożyczek na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej

towarów i  usług wyniosły 104.045 tys. zł, co stanowiło 9,1% kwoty zaplanowanej

w ustawie budżetowej na rok 2001 oraz 67,1% kwoty ustalonej w załączniku nr 10

do ustawy z  dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.

W art. 8 pkt 2 ustawy budżetowej Minister Finansów został upoważniony

do udzielenia ze środków budżetu państwa pożyczek dla KUKE S.A. na wypłatę

gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczania

kontraktów eksportowych � do kwoty 129.312 tys. zł.

W roku 2001 Minister Finansów nie udzielał ze środków budżetu państwa

pożyczek dla KUKE S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa

odszkodowań z tytułu ubezpieczania kontraktów eksportowych. Środki jakie

Korporacja zgromadziła na rachunku �Interes narodowy� (68.731,8 tys. zł), były
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wystarczające dla prowadzenia gwarantowanej przez Skarb Państwa działalności

ubezpieczeniowej. Z ww. rachunku za 3 kwartały 2001 roku Korporacja wypłaciła

odszkodowania na kwotę 19.070,7 tys. zł.

W art. 8 pkt 3 ustawy budżetowej Minister Finansów został upoważniony

do udzielenia ze środków budżetu państwa pożyczek funkcjonującym

w  Rzeczypospolitej Polskiej bankom, określonym w  umowie �Protokół finansowy

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie

współpracy�, ze środków uzyskanych od Rządu Republiki Francuskiej �

na pokrywanie części potrzeb finansowania inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej

przedsiębiorstw o kapitale mieszanym polsko-francuskim � do kwoty 30.000 tys. zł.

W toku kontroli stwierdzono, iż w roku 2001 nie były realizowane, zarówno

przychody budżetu państwa, jak i rozchody, związane z upoważnieniem Ministra

Finansów wynikającym z art. 8 pkt 3 ustawy budżetowej. Przyczyną braku realizacji

przedmiotowych przychodów i rozchodów budżetu państwa były przedłużające się

negocjacje w tej sprawie pomiędzy Ministerstwem Finansów i Narodowym Bankiem

Polskim.

W art. 8 pkt 4 ustawy budżetowej Minister Finansów został upoważniony

do udzielenia ze środków budżetu państwa pożyczki Bankowi Gospodarstwa

Krajowego na zwiększenie środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego �

do kwoty 400.000 tys. zł.

W roku 2001 z budżetu państwa zostały udostępnione BGK środki w  kwocie

400.000 tys. zł, pochodzące z zaciągniętego przez Skarb Państwa kredytu nr 1396

w  Banku Rozwoju Rady Europy.

Przepis artykułu 30 ustawy budżetowej określał, że wpływy, o których mowa

w art. 4 ustawy z dnia 25  czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji

części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń

społecznych99 wyniosą 14.122.000 tys. zł. Stosownie do uzasadnienia do ustawy

                                                
99 Dz. U. Nr 106, poz. 673 ze zm.
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budżetowej na rok 2001, kwota 14.122.000 tys. zł stanowiła przychody budżetu

przeznaczone na pokrycie ubytku przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(FUS) z tytułu przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Jak

wynika z ustawy budżetowej, kwota ta uwzględniona została w planowanych

na 2001 r. dotacjach z budżetu państwa dla FUS w łącznej kwocie 26.412.000 tys. zł.

Ustawą z dnia 28 lipca 2001r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001,

została wprowadzona zmiana art. 30, polegającą na zastąpieniu wyrazów

�14.122.000 tys. zł�, wyrazami �12.122.000 tys. zł�. Nie uległa przy tym zmianie

łączna kwota dotacji z budżetu państwa dla FUS, w kwocie 26.412.000 tys. zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 wstrzymane

zostało przekazanie środków dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie

2.329.082 tys. zł. Kwota ta stanowiła 6,9% wydatków ustalonych dla tego dysponenta

w ustawie budżetowej w wysokości 33.519.025 tys. zł.

Faktycznie zrealizowane przez ZUS wydatki wyniosły w 2001 roku

28.776.073 tys. zł i były niższe od wydatków planowanych o 4.957.714 tys. zł,

tj. o 14,7%, w tym kwota przekazanych dotacji z budżetu państwa dla FUS wyniosła

21.156.968,7 tys. zł i była niższa od planowanej w ustawie budżetowej

o 5.255.031,3 tys. zł, tj. o 19,9%. Jak wynika ze sprawozdania budżetowego Rb-40

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2001, zrealizowana część dotacji dla ZUS

z tytułu przekazania składek do OFE wyniosła 8.652.943,7 tys. zł i była niższa

od planowanej o 3.469.056,3 tys. zł, tj.  o  28,6%. Wyniki kontroli wykazały,

 że Ministerstwo Finansów zrealizowało dotację na cele związane z OFE �

do wysokości zapotrzebowań zgłaszanych w tym zakresie przez ZUS.

Z wyjaśnień złożonych przez Ministerstwo Finansów wynikało m. innymi,

iż �ZUS ma problemy z systemem informatycznym i nie posiada wiarygodnych

informacji za kogo i w jakiej wysokości winien odprowadzać składki do otwartych

funduszy emerytalnych. Dlatego można przypuszczać, że brak wiedzy w tym zakresie

był podstawowa przeszkodą w przekazywaniu planowanych składek do OFE w 2001 r.�
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4. Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny, na który składa się zadłużenie sektora rządowego

(z tego Skarbu Państwa) oraz zadłużenie sektora samorządowego, po konsolidacji

według nominału, na koniec 2001 r. wyniósł 302.089,2 mln zł i wzrósł w porównaniu

z rokiem poprzednim o 21.615,4 mln zł, tj. o 7,7%, przy tym dług sektora rządowego

uległ zwiększeniu o 7,5%, podczas gdy dług sektora samorządowego wzrósł o 14,8%.

Skutkiem tego było zwiększenie udziału długu sektora samorządowego

w państwowym długu publicznym z 3,3% w końcu 2000r., do 3,6% w końcu 2001 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, państwowy dług

publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń

i gwarancji, nie może przekroczyć 3/5 PKB.

Państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat

z tytułu poręczeń i gwarancji, na koniec 2001 r. wyniósł 311.585,3 mln zł,

tj. 43,2% PKB, podczas gdy w końcu 2000 r. relacja ta wynosiła 42,3%.

Krytycznie należy ocenić fakt, że wysokość zobowiązań FUS wobec otwartych

funduszy emerytalnych została ujęta w państwowym długu publicznym tylko

szacunkowo.

Relacje państwowego długu publicznego do PKB nie przekraczały progów

określonych w Konstytucji RP oraz w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Główną pozycją państwowego długu publicznego, zarówno w 2000 r., jak

i w roku 2001 był dług Skarbu Państwa, na który składały się: dług krajowy i dług

zagraniczny. Z ogólnej wielkości zobowiązań Skarbu Państwa na koniec 2001 r.

w kwocie 311.169,9 mln zł, na dług Skarbu Państwa przypadało 91,2%

(tj. 283.937,5 mln zł), zaś na zobowiązania niewymagalne wynikające z udzielonych

przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych 8,8%

(tj. 27.232,4 mln zł).
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Kształtowanie się zobowiązań Skarbu Państwa w latach 2000-2001 zestawiono

w tabeli:

(w mln zł)
Stan na (wg nominału)

Rodzaj zobowiązań 31.12.2000 r. 31.12.2001 r.
Różnica

(3-2)

Struktura
zobowiązań

ogółem

Dynamika
(3 : 2)

1 2 3 4 5 6

Zobowiązania ogółem, z tego: 286.711,3 311.169,9 24.458,6 100,0% 108,5%
1. Krajowe 154.097,4 197.052,1 42.954,7 63,3% 127,9%
    - Dług krajowy 145.981,6 185.028,4 39.046,8 59,5% 126,7%
    - Poręczenia 8.115,8 12.023,7 3.907,9 3,9% 148,2%
 2. Zagraniczne 132.613,9 114.117,8 -18.496,1 36,7% 86,1%
    - Zadłużenie zagraniczne 120.835,2 98.909,1 -21.926,1 31,8% 81,9%
    - Gwarancje 11.778,7 15.208,7 3.430,0 4,9% 129,1%
Razem dług Skarbu Państwa 266.816,8 283.937,5 17.120,7 91,2% 106,4%
 Razem poręczenia i gwarancje 19.894,5 27.232,4 7.337,9 8,8% 136,9%

Kurs walutowy użyty do obliczeń (zł/USD) w 2000 r. 4,1432, w 2001 r.3,9863

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Stan zobowiązań Skarbu Państwa w 2001 r. uległ zwiększeniu o 24.458,6 mln zł,

tj. o 8,5%.

Relację wielkości zobowiązań Skarbu Państwa do wartości produktu krajowego

brutto przedstawiono w tabeli:

(w mln zł)

Rok
wielkość długu Skarbu
Państwa wg stanu na

31 grudnia
% PKB*/

wielkość długu Skarbu
Państwa powiększona

o przewidywane wypłaty z tyt.
gwarancji i poręczeń wg

stanu na 31 grudnia

% PKB*/

1 2 3 4 5

2000 266.816,8 38,9 276.202,5 40,3

2001 283.937,5 39,3 293.274,1 40,6

*/ do wyliczeń przyjęto: PKB w 2000 r. 685,0 mld zł, w 2001 r. 721,6 mld zł

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w latach 2000 �2001 uległa

pogorszeniu zarówno relacja długu Skarbu Państwa do PKB, jak i długu

powiększonego o przewidywane wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.
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4.1. Dług Skarbu Państwa

Dług krajowy

 Dług krajowy Skarbu Państwa (wg. nominału) wyniósł na koniec 2001 r.

185.028,4 mln zł i stanowił 65,2% całego zadłużenia Skarbu Państwa. W 2000 r.

analogiczna relacja wyniosła 54,7%.

Podstawową przyczyną zmiany wysokości zadłużenia krajowego był wzrost

długu w skarbowych papierach wartościowych o 43.064 mln zł, tj. o 32,4% oraz

spadek pozostałego zadłużenia o 4.017,2 mln zł, tj. o 30,9%.

Dług krajowy na dzień 31 grudnia 2001 r. obejmował:

- zadłużenie w krajowych skarbowych papierach wartościowych w kwocie

176.048,4  mln zł, co stanowiło 95,1% zadłużenia krajowego,

- pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa w kwocie 8.980 mln zł, co stanowiło 4,9%

zadłużenia krajowego.

Kształtowanie się zadłużenia krajowego w latach 2000-2001, w układzie

rodzajowym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

31.12.2000 31.12.2001 Zmiana
Rodzaje zadłużenia mln zł Struktura

% mln zł Struktura
% mln zł %

1 2 3 4 5 6 7

Dług krajowy ogółem, z tego: 145.981,6 100,0 185.028,4 100,0 39.046,8 26,7

1. Dług z tytułu  SPW 132.984,4 91,1 176.048,4 95,1 43.064,0 32,4

    1.1. Rynkowe SPW 117.505,2 80,5 158.689,9 85,8 41.184,7 35,0

    1.2. Obligacje oszczędnościowe 1.953,4 1,3 6.058,3 3,3 4.104,9 210,1

    1.3. Nierynkowe SPW 13.525,8 9,3 11.300,1 6,1 -2.225,7 -16,5

2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP 12.997,2 8,9 8.980,0 4,9 -4.017,2 -30,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Kształtowanie się długu w skarbowych papierach wartościowych w latach

2000-2001r. zostało przedstawione w poniższej tabeli:

31.12.2000 31.12.2001 ZmianaRodzaj instrumentu finansowego
w mln zł Struktura

% w mln zł Struktura
%

Dynamika
(4:2)

Przyrost
(4-2)

1 2 3 4 5 6 7

Dług z tytułu SPW 132.984,4 100,0 176.048,4 100,0 132,4 43.064,0

1. rynkowe SPW 117.505,2 88,4 158.689,9 90,1 135,1 41.184,7

    1.1. bony skarbowe 23.442,3 17,6 35.215,6 20,0 150,2 11.773,3

    1.2. obligacje rynkowe 94.062,8 70,7 123.474,3 70,1 131,3 29.411,5

           1.2.1. obligacje rynkowe o stałej stopie
                     procentowej 75.411,8 56,7 97.526,0 55,4 129,3 22.114,3

           1.2.2. obligacje rynkowe o zmiennej stopie
                     procentowej 18.651,1 14,0 25.948,3 14,7 139,1 7.297,2

           1.2.3. obligacje oszczędnościowe 1.953,4 1,5 6.058,3 3,4 310,1 4.104,9

2. Nierynkowe SPW 13.525,8 10,2 11.300,2 6,4 83,6 -2.225,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Najwyższa kwota zadłużenia w spw na dzień 31 grudnia 2001r. dotyczyła

obligacji stałoprocentowych o okresie wykupu do 5 lat i wynosiła 51.935,88 mln zł,

co  stanowiło 29,5% zadłużenia z tytułu spw.

Drugą co do wielkości, pozycję w zadłużeniu w spw stanowiły bony skarbowe

o wartości 35.215,64 mln zł, które stanowiły w zadłużeniu z tytułu spw 20%.

Kolejną pozycję omawianego długu stanowiły obligacje dwuletnie

zerokuponowe, które wyniosły 21.973,83 mln zł, a po doliczeniu obligacji 2-letnich

zerokuponowych skonwertowanych o wartości 1.877,06 mln zł stanowiły

22.3850,89 mln zł, tj. 13,5% zadłużenia w spw.

Znaczącą wielkość zadłużenia stanowiły również w 2001 r. obligacje detaliczne

(obligacje oszczędnościowe, pięcioletnia o stałym oprocentowaniu i trzyletnia

zmiennoprocentowa), ich wartość razem wyniosła 14.119,76 mln zł, tj. 8,2%

zadłużenia w spw. Przyrost zadłużenia w spw, w porównaniu ze stanem z 2000 r.

wyniósł 43.063,97 mln zł, tj. 32,4%.
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W instrumentach zmiennoprocentowych przyrost zadłużenia w 2001r. wyniósł

7.694,3 mln zł.

Kształtowanie się długu w nierynkowych skarbowych papierach wartościowych

w latach 2000-2001 zostało przedstawione w poniższej tabeli:

31.12.2000 31.12.2001 Zmiana
Rodzaj obligacji mln zł Struktura

% mln zł Struktura
%

Dynamika
(4:2)

Zmiana
(4-2)

1 2 3 4 5 6 7
Ogółem nierynkowe SPW (pasywne), z tego: 13.525,8 100,0 11.300,1 100,0 83,5 -2.225,7

 - obligacje restrukturyzacyjne 6.402,6 47,3 6.148,0 54,4 96,0 -254,6
 - obligacje na zwiększenie funduszy
   własnych BGŻ 788,3 5,8 795,1 7,0 100,9 6,8

 - obligacje nominowane  w USD'91 6.334,9 46,8 4.357,0 38,6 68,8 -1.977,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. nastąpiło oddłużenie w obligacjach nierynkowych o kwotę

2.205,67 mln zł. Najwyższe oddłużenie dotyczyło obligacji nominowanych

w  dolarach (USD91)  i wynikało z bieżących spłat kapitału tych obligacji.

W obligacjach na zwiększenie funduszy własnych banku BGŻ, nastąpił nieznaczny

przyrost zadłużenia (poprzez mechanizm kapitalizacji odsetek), a w obligacjach

restrukturyzacyjnych � spadek zadłużenia, wywołany głównie przedterminowym

wykupem części obligacji serii A w dniu 30 listopada 2001 r. o wartości 198 mln zł.

 Kształtowanie się tzw. �pozostałego zadłużenia krajowego� w latach

2000-2001r. zostało przedstawione w poniższej tabeli:

31.12.2000 31.12.2001 Zmiana
Treść mln zł Struktura % mln zł Struktura

% Dynamika mln zł

1 2 3 4 5 6 7
Pozostałe zadłużenie krajowe SP: 12.997,2 100,0 8.980,0 100,0 69,1 -4.017,2

1. bieżące rozliczenia z bankami 41,4 0,3 0,0 0,0 0,0 -41,4

2. przedpłaty na samochody 3,7 0,1 3,6 0,0 96,5 -0,1

3. zobowiązania wymagalne 2.484,1 19,1 728,0 8,1 29,3 -1.756,1
4. zobowiązania z tytułu niepodwyższania płac
    w sferze budżetowej 9.564,5 73,6 7.337,1 81,7 76,7 -2.227,4

5. zobowiązania wobec związków zawodowych 158,4 1,2 7,1 0,1 4,4 -151,4

6. zadłużenie Funduszu Pracy 745,1 5,7 904,3 10,1 121,4 159,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W 2001 r. nastąpił bardzo znaczący spadek tzw. pozostałego zadłużenia �

z kwoty prawie 13 mld zł do prawie 9 mld zł, tj. o ponad 4 mld zł (o ok. 30%).

Pozostałe zadłużenie obejmowało następujące główne pozycje:

1) zobowiązania wymagalne w kwocie 728 mln zł, stanowiące 8,1% pozostałego

zadłużenia,

2) zobowiązania z tytułu niepodwyższania płac w sferze budżetowej, które wyniosły

7.337,1 mln zł, tj. 81,7% pozostałego zadłużenia,

3) zadłużenie Funduszu Pracy w kwocie 904,3 mln zł, stanowiące 10,1% pozostałego

zadłużenia.

Zobowiązania wymagalne, ujmowane w długu Skarbu Państwa, były na koniec

2001 r. niższe od zobowiązań na koniec 2000 r. o 1.756,1 mln zł i wyniosły

728  mln  zł.

Zmniejszająco na stan zobowiązań wymagalnych w 2001r., w porównaniu

z  rokiem 2000, wpłynęły głównie:

- skonwertowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu długu w dziale ochrona zdrowia

o wartości 338,3 mln zł na obligacje Skarbu Państwa oraz umorzenie zobowiązań

z tego tytułu w stosunku do urzędów skarbowych w kwocie 344,7 mln zł. Łączne

zmniejszenie tych zobowiązań w 2001r. wyniosło 683,0 mln zł,

- wykup zobowiązań Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz zobowiązań

innych podmiotów, w ramach wydatków zwiększonych ustawą z dnia 13 grudnia

2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.

Zwiększająco na stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych

wpłynął przyrost nowych zobowiązań, głównie w częściach: 37-Sprawiedliwość

o  206,7  mln  zł, tj. o 152,7% i 29 - Obrona Narodowa o 79,3 mln zł, tj. o 721%.

W zobowiązaniach wymagalnych na koniec 2001 r., około 36,3 % stanowiły

wierzytelności wynikające z nieuregulowanych zobowiązań instytucji ochrony

zdrowia. Wyniosły one 263,9 mln zł i spadły w porównaniu z końcem 2000 roku

o  713,7 mln zł, tj. o 73%.
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Z całości zobowiązań wymagalnych w dziale 851 � Ochrona zdrowia w kwocie
263,9 mln zł, przypadało na części:

- 85 � Budżety wojewodów � 184,3 mln zł (z tego całość zobowiązań wobec
urzędów skarbowych w kwocie 71,1 mln zł),

- 46 � Zdrowie � 77,1 mln zł,
- pozostałe  � 2,5 mln zł.

Z powyższego wynika, że pomimo dwukrotnego przesuwania terminu
obowiązywania umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w sprawie
powierzenia Bankowi obsługi wierzytelności wobec Skarbu Państwa wynikających
z nieuregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia i wygaśnięcia jej z końcem 2001 r.,
nadal proces weryfikacji i wykupu ww. zobowiązań nie został zakończony. W  ocenie
NIK, nierozwiązanie tego problemu powoduje narastanie dodatkowych odsetek.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu zrekompensowania okresowego
niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub
dodatków do emerytur i rent, wynosiło w końcu 2001 roku 7.337,0 mln zł i spadło
w  stosunku do 2000 roku o 2.227,5 mln zł, tj. o 23,3%.

Stanowiło to wynik:

- zmniejszenia zobowiązań na skutek wypłaty rekompensat w 2001r. w łącznej
kwocie 2.469,5 mln zł,

- wzrostu zobowiązań z tytułu ich waloryzacji o 242,0 mln zł.

Krajowy Urząd Pracy  - po dokonaniu w I półroczu 2001 r. spłaty zaciągniętego
w 2000 roku kredytu w  kwocie 745.102 tys. zł i po uzyskaniu zgody Ministra
Finansów, zaciągnął w II półroczu 2001 r. nowy kredyt w kwocie 985.625 tys. zł,
z  czego do końca tego roku spłacił kwotę 81.281 tys. zł. Kredyt przeznaczony był
na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych,
zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych.

Wyniki kontroli wykazały, że przy zaciąganiu kredytu Urząd zachował warunki

wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności łączna

kwota kredytu nie przekroczyła kwoty stanowiącej 12,5% dochodów Funduszu Pracy,

planowanych na 2001 r., a umowny okres spłaty kredytu nie przekroczy poza rok 2001

o więcej niż sześć miesięcy.
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Kształtowanie się długu krajowego w ujęciu podmiotowym w latach 2000-2001

zaprezentowane zostało w poniższej tabeli.

31.12.2000 31.12.2001 Zmiana

mln zł Struktura mln zł Struktura Dynamika
% mln zł

Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa 145.981,7 100,0 185.028,4 100,0 126,7 39.046,7

1. Narodowy Bank Polski 16.781,6 11,5 18.169,0 9,8 108,3 1.387,4

    1.1. Rynkowe spw 14.216,9 9,7 16.259,6 8,8 114,4 2.042,7

    1.2. Nierynkowe spw 2.564,6 1,8 1.909,4 1,0 74,5 -655,2

2. Krajowe banki komercyjne 49.901,8 34,2 59.144,1 32,0 118,5 9.242,3

    2.1.1. Rynkowe SPW 37.410,1 25,6 48.848,4 26,4 130,6 11.438,3

    2.1.2. Nierynkowe SPW 10.961,2 7,5 9.390,7 5,1 85,7 -1.570,5

    2.2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP 1.530,5 1,0 905,0 0,5 59,1 -625,5

3. Krajowy sektor pozabankowy 61.546,2 42,2 86.972,2 47,0 141,3 25.425,9

    3.1. Rynkowe SPW 48.126,1 33,0 72.838,9 39,4 151,4 24.712,8

    3.2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP 11.466,7 7,9 8075,0 4,4 70,4 -3391,7

4.  SPW u inwestorów zagranicznych 17.751,9 12,2 20.743,1 11,2 116,9 2.991,2

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Dług krajowy w powyższym ujęciu uległ w 2001r. następującym zmianom:

- zadłużenie wobec NBP wzrosło o 1.387,4 mln zł, tj. o 8,3%, przy równoczesnym

spadku udziału tego długu w zadłużeniu krajowym z 11,5% na koniec 2000 r. do

9,8% na koniec 2001 r.

- zadłużenie wobec banków komercyjnych wzrosło o 9.242,3 mln zł, tj. o 18,5%,

przy równoczesnym spadku udziału tego sektora z 34,2% do 32,0%,

- zadłużenie wobec krajowego sektora pozabankowego wzrosło o 25.425,9 mln zł,

tj. o 41,3%, przy równoczesnym wzroście udziału tego sektora z 42,2% do 47,0%,

- zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych wzrosło o 2.991,2 mln zł, tj. o 16,9%,

przy równoczesnym spadku udziału tego sektora z 12,2% do 11,2%.
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Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa

Dług zagraniczny obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych

w walutach wymienialnych oraz z tytułu emisji obligacji skarbowych na rynkach

zagranicznych

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa (wg kryterium miejsca emisji,

wg nominału) na koniec roku 2001 wyniosło 24.812,3 mln USD i było niższe od stanu

zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa na koniec roku 2000 o 4.352,5 mln USD,

tj. o 14,9%. W ujęciu złotowym zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wyniosło

98.909,1 mln zł, co stanowiło spadek w stosunku do końca 2000 r. o 21.926,1 mln zł,

tj. o 18,1%. Stan zadłużenia zagranicznego wyrażonego w USD i PLN na koniec roku

2000 i 2001 przedstawione zostały w tabelach:

XII 2000
Struktura
XII 2000 XII 2001

Struktura
XII 2001

Zmiana
XII 2001 � XII 2000

Rodzaj zadłużenia
mln USD w % mln USD w % mln USD w %

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa 29.164,7 100,0 24.812,3 100,0 -4.352,5 -14,9

1. Dług z tytułu SPW 5.439,5 18,7 5.861,7 23,6 422,1 7,8

    1.1. Obligacje typu Brady 4.362,4 15,0 4.048,1 16,3 -314,4 -7,2

    1.2. Pozostałe obligacje zagraniczne 1.077,1 3,7 1.813,6 7,3 736,5 68,4

2. Dług z tytułu kredytów 23.725,2 81,3 18.950,6 76,4 -4.774,6 -20,1

    2.1. Klub Paryski 21.173,2 72,6 16.302,8 65,7 -4.870,5 -23,0

    2.2. MIF 2.310,5 7,9 2.457,4 9,9 146,9 6,4

          2.2.1. Bank Światowy 1.752,3 6,0 1.739,5 7,0 -12,8 -0,7

          2.2.2. Europejski Bank Inwestycyjny 462,2 1,6 517,8 2,1 55,7 12,0

          2.2.3. Europejski Bank Odbudowy
                   i Rozwoju

28,5 0,1 23,5 0,1 -5,1 -17,7

          2.2.4. Bank Rozwoju Rady Europy 67,5 0,2 176,6 0,7 109,1 161,6

          2.2.5. Pozostałe 241,5 0,8 190,4 0,8 -51,0 -21,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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XII 2000 Struktura
XII 2000 XII 2001 Struktura

XII 2001
Zmiana

XII 2001 � XII 2000Rodzaj zadłużenia
mln PLN w % mln PLN w % mln PLN w %

Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa 120.835,2 100,0 98.909,1 100,0 -21.926,1 -18,1
1. Dług z tytułu SPW 22.536,9 18,7 23.366,4 23,6 829,4 3,7
    1.1. Obligacje typu Brady 18.074,3 15,0 16.136,8 16,3 -1.937,5 -10,7
    1.2. Pozostałe obligacje zagraniczne 4.462,6 3,7 7.229,6 7,3 2.766,9 62,0
2. Dług z tytułu kredytów 98.298,2 81,3 75.542,7 76,4 -22.755,6 -23,1
   2.1. Klub Paryski 87.724,8 72,6 64.987,7 65,7 -22.737,1 -25,9
   2.2. MIF, z tego: 9.572,9 7,9 9.795,9 9,9 223,0 2,3
          2.2.1. Bank Światowy 7.260,1 6,0 6.934,0 7,0 -326,1 -4,5
          2.2.2. Pozostałe 1.000,6 0,8 759,1 0,8 -241,5 -24,1

Kurs przyjęty do obliczeń (PLN/1 USD) stanu zadłużenia na dzień 31.12.2000 r. wyniósł 4,1432,
natomiast na dzień 31.12.2001 wyniósł 3,9863.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Zmiana stanu zadłużenia zagranicznego w roku 2001 była wypadkową:

- zaciągnięcia nowych kredytów w wysokości 442,4 mln USD;
- emisji obligacji na kwotę 1.000,0 mln EUR (913,7 mln USD);
- spłaty kredytów w wysokości 4.370,5 mln USD;
- wykupu obligacji skarbowych i polskich obligacji Brady�ego na łączną kwotę

426,2 mln USD;
- spadku zadłużenia o 911,9 mln USD w wyniku aprecjacji dolara USA w stosunku

do innych walut, w których nominowana jest część zadłużenia zagranicznego
Skarbu Państwa.

Największy udział w zadłużeniu zagranicznym, według stanu na koniec roku
2001, miały zobowiązania z tytułu kredytów wobec Klubu Paryskiego w kwocie
16.302,8 mln USD - stanowiące 65,7% zadłużenia. W stosunku do stanu na koniec
roku 2000, zobowiązania Skarbu Państwa wobec Klubu Paryskiego spadły
o  4.870,5  mln USD, co było wynikiem wcześniejszej spłaty zadłużenia Polski wobec
Brazylii o wartości nominalnej 3.320,96 mln USD, dokonanych w  2001 roku
terminowych spłat zadłużenia wobec państw zrzeszonych w Klubie Paryskim
w kwocie 464,9 mln USD i 381,5 mln EUR, ekokonwersji zadłużenia o łącznej wartości
32,2 mln USD i 2,6 mln EUR oraz aprecjacji dolara do pozostałych walut, w których
nominowane jest zadłużenie wobec członków Klubu Paryskiego � w wyniku czego
nastąpił spadek zadłużenia wyrażonego w USD o ok. 700 mln USD.
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Stan zadłużenia Polski wobec Klubu Paryskiego na koniec roku 2000 i 2001

przedstawiony został w poniższej tabeli:

(w mln USD)
Zadłużenie

Lp.  Kraj
31.12.2000 31.12.2001

Zmiana
(4-3)

1 2 3 4 5
1. Francja 3.462,6 3.147,0 -315.6
2. Austria 2.438,1 2.215,8 -222.2
3. RFN 2.367,7 2.177,0 -190.6
4. Kanada 2.256,2 2.103,5 -152.8
5. Włochy 1.417,4 1.341,0 -76.4
6. USA 1.374,2 1.312,8 -61.4
7. Wielka Brytania 1.322,2 1.252,5 -69.7
8. Japonia 1.409,6 1.207,5 -202.1
9. Szwajcaria 385,3 359,7 -25.5

10. Holandia 293,0 273,5 -19.5
11. Szwecja 271,5 254,4 -17.1
12. Belgia 225,0 204,8 -20.2
13. Norwegia 192,2 181,0 -11.2
14. Dania 142,8 133,3 -9.5
15. Hiszpania 79,2 74,9 -4.3
16. Finlandia 66,1 64,0 -2.0
17. Brazylia 3.470,2 0,0 -3.470.2

Razem 21.173,2 16.302,8 -4.870.5

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Obligacje Brady�ego są drugim co do wielkości tytułem zadłużenia

zagranicznego Polski. Ich udział w zadłużeniu zagranicznym wynosi 16,3%. Zadłużenie

z tytułu przedmiotowych obligacji, na koniec roku 2001, wyniosło 4.048,1 mln USD

i było niższe od stanu na koniec roku 2000 o 314,4 mln USD. Spadek ten był

wynikiem przedterminowego wykupu i umorzenia polskich obligacji Brady�ego typu

RSTA o wartości nominalnej 289,5 mln USD oraz terminowego wykupu polskich

obligacji Brady�ego typu PDI w kwocie 24,9 mln USD.

Trzecim co do wielkości tytułem zadłużenia zagranicznego, wg stanu na koniec

roku 2001, były kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych (MIF), tj. z Banku

Światowego, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z Europejskiego Banku

Odbudowy i Rozwoju i z Banku Rozwoju Rady Europy - stanowiące 9,9% zadłużenia
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zagranicznego. Zadłużenie wobec MIF na koniec roku 2001 wyniosło łącznie

2.457,4 mln USD i było wyższe od zadłużenia z tego tytułu na koniec roku 2000

o 146,9 mln USD tj. o 6,4%.

Zmiana stanu zadłużenia ogółem wobec MIF w 2001 r. była wypadkową:

- wzrostu zadłużenia wobec Banku Rozwoju Rady Europy o 109,1 mln USD
(wynikającego głównie z zaciągnięcia kredytu nr 1396, udostępnionego następnie
Bankowi Gospodarstwa Krajowego na zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego),

- wzrostu o 55,7 mln USD zadłużenia wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(m.in. w efekcie ciągnięcia kredytów na likwidację skutków powodzi w kwocie
25,6 mln EUR oraz na infrastrukturę drogową w kwocie 67,6 mln USD),

- spadku zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu kredytów Banku Światowego
o 12,8 mln USD,

- spadku zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu kredytów Europejskiego Banku
Odbudowy i  Rozwoju o 5,1 mln USD.

Czwartym co do wielkości tytułem zadłużenia zagranicznego, według stanu na
koniec roku 2001, były obligacje skarbowe wyemitowane na międzynarodowych
rynkach finansowych. Zadłużenie z tego tytułu na koniec roku 2001 wyniosło
1.813,6 mln USD i było wyższe od stanu na koniec roku 2000 o 736,5 mln USD,
tj. o 68,4%. Wzrost tego zadłużenia był przede wszystkim efektem wyemitowania
w roku 2001 obligacji nominowanych w EUR o łącznej wartości nominalnej
1.000,0 mln EUR oraz wykupu obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej
250 mln DEM.

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2001-2003

Zgodnie z przypisem art. 38 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów
opracował Strategię zarządzania długiem na lata 2001-2003, zaakceptowaną przez
Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2000 r. W dokumencie tym
przedstawiono kierunki działań Ministerstwa w zakresie kształtowania długu Skarbu
Państwa, kosztów obsługi długu i podstawowych celów krótko (w okresie trzyletnim)
i długoterminowych (w okresie zapadalności długu), wynikających z problematyki
zarządzania długiem Skarbu Państwa.



250

Cele zapisane w Strategii 2001-2003 zostały opracowane przy założeniu

następujących wielkości makroekonomicznych:

- zakładany na lata 2001-2003 realny wzrost PKB miał wynosić: w 2001 r. � 5,1%,

w 2002 r. �5,3%, w 2003 r. � 5,4%,

- spadek relacji deficytu budżetowego do PKB miał wynieść w tych latach

odpowiednio: 2,7%, 1,4%,  oraz 0,7%,

- stóp operacji otwartego rynku (referencyjnych), które powinny mieć tendencję

zniżkową i ukształtować się odpowiednio od 16,8% w 2001 r., 12,5-14,5% w 2002 r.,

do 10,5-11,5% w 2003 r.,

- miały rosnąć relacje kursowe zł/USD i zł/EUR.

Jedną z podstawowych przesłanek, wynikających z założeń przyjętych na etapie

opracowywania Strategii na lata 2001-2003 było założenie, że nie zaistnieje

niebezpieczeństwo przekroczenia progu 50% dla relacji państwowego długu

publicznego powiększonego o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń

i gwarancji do PKB, ani tym bardziej przekroczenia progu 60%, zapisanego

w Konstytucji.

W Strategii na lata 2001-2003 podstawowe cele zostały zdefiniowane

następująco:

1) minimalizowanie kosztów obsługi długu w przyjętym horyzoncie;

2) ograniczanie ryzyka kursowego i ryzyka refinansowania w walutach obcych;

3) ograniczanie ryzyka refinansowania;

4) ograniczanie ryzyka stopy procentowej;

5) uelastycznienie struktury długu polegające głównie na porządkowaniu starych

długów głównie poprzez zamianę długu nierynkowego na rynkowy;

6) zmniejszenie monetyzacji długu, oznaczające wzrost w zadłużeniu w spw udziału

krajowego sektora pozabankowego;

7) optymalizowanie programu spłat zadłużenia zagranicznego przypadającego na lata

2004-2009, a szczególnie przygotowanie i uaktualnianie koncepcji rozwiązania

problemów związanych ze spłatą i refinansowaniem zadłużenia zagranicznego;

8) optymalizowanie zarządzania płynnością budżetu państwa.
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Zmiana uwarunkowań makroekonomicznych w 2001r., a w szczególności

mniejsze od założonego tempo wzrostu PKB i znaczny wzrost deficytu budżetowego

na 2001r., a w wyniku tego � odmienne prognozy co do ukształtowania się tych

parametrów w latach następnych, spowodowały konieczność dokonania zmiany

niektórych celów zapisanych w Strategii. Zmiany te zawarto w dokumencie

pn. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2002-2004,

opracowanym i przyjętym przez Radę Ministrów w listopadzie 2001 r. wraz

z projektem ustawy budżetowej na 2002 r. Zaistniała sytuacja spowodowała

konieczność zweryfikowania wysokości podstawowych parlamentów, a w szczególności:

- zakładany na lata 2001-2004 realny wzrost PKB został ustalony na poziomie: 1,2%

w 2001 r., 1% w 2002 r., 3,1% w 2003 r. 4% w 2004 r. W porównaniu do

wcześniej przyjętych założeń, wzrost PKB zmniejszył się: w 2001 r.

o 3,9 punktu procentowego, a założony na 2002 r. o 4,3, w 2003 r. o 2,3.

- relacja deficytu budżetowego do PKB została  przyjęta na poziomie odpowiednio:

4,5%, 5,2%, oraz 5,1%. W porównaniu do wcześniej przyjętych założeń, relacja

ta uległa pogorszeniu: w 2001 r. o 1,8 punktu procentowego, w 2002 r. o 3,8,

w 2003 r. o 4,4.

- przewidywane wpływy z prywatyzacji zostały zweryfikowane i oszacowane

na: 10,1 mld zł w 2001 r., 6,6 mld zł w 2002 r., 9,4-6,5 mld zł w 2003 r.

W wyniku pogorszenia się wielu prognozowanych parametrów, w tym także

wzrostu długu, wywołanego finansowaniem zwiększonego deficytu budżetowego oraz

przy przyjęciu mniej korzystnych założeń (dotyczących poziomu stóp procentowych,

kursu walutowego i wpływów z prywatyzacji) - zaistniało ryzyko przekroczenia

w 2003 r. progu 50% dla relacji państwowego długu publicznego powiększonego

o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji do PKB. Przekroczenie

tego progu oznaczałoby uruchomienie procedury ostrożnościowej przewidzianej

w ustawie o finansach publicznych.
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Realizacja celów złożonych w Strategii na 2001 r. dotyczyła:

1. Minimalizowania kosztów obsługi długu w przyjętym horyzoncie. Zmiana

podstawowych założeń spowodowała, że szacowana relacja kosztów obsługi długu

do PKB wykazywać będzie tendencję wzrostową, zamiast znacznego zakładanego

obniżenia. W tej sytuacji nastąpiła w drugiej połowie 2001 r. korekta podejścia

do zagadnienia minimalizacji kosztów obsługi długu: podstawową kategorią stała

się minimalizacja kosztów w dłuższym okresie (w horyzoncie określonym przez

terminy wykupu instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności).

2. Ograniczenia ryzyka kursowego i ryzyka refinansowania w walutach obcych.

Za miarę tego ryzyka przyjmuje się udział długu zagranicznego w długu ogółem.

W okresie objętym kontrolą miał miejsce systematyczny spadek udziału zadłużenia

zagranicznego Skarbu Państwa (wg kryterium miejsca emisji), w ogólnej kwocie

zadłużenia Skarbu Państwa: z 45,3% na koniec 2000 r. do 34,8% na koniec roku

2001.

3. Ograniczenia ryzyka refinansowania. Realizacja tego celu polega na zapewnieniu

odpowiedniego okresu zapadalności długu (ryzyko refinansowania maleje wraz

ze wzrostem średniej zapadalności długu) oraz równomiernego rozłożenia

terminów spłat. W 2001 r. nie uległa wydłużeniu średnia zapadalność długu,

co wynikało głównie ze struktury sprzedaży spw w 2001 r. (nowy dług był

zaciągany głównie w papierach o krótkim i średnim okresie zapadalności).

Ustalenia kontroli wykazały, że w 2001 r. występowała znaczna nierównomierność

w czasie - spłat z tytułu wykupu i obsługi długu - co nie było zgodne z zapisami

dokonanymi w Strategii.

4. Ograniczenia ryzyka stopy procentowej. Realizacja tego celu wyrażana jest

poprzez wzrost udziału w zadłużeniu obligacji o stałym oprocentowaniu oraz

zmniejszanie udziału w zadłużeniu bonów skarbowych i obligacji o zmiennym

oprocentowaniu. Udział obligacji rynkowych o stałym oprocentowaniu
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w zadłużeniu krajowym w 2000 r. wyniósł 51,7%, a w 2001 r. 52,7%. Udział

bonów skarbowych na koniec 2000 r. wyniósł 16,1%, a na koniec 2001 r. zwiększył

się do 19%.

5. Uelastycznienia struktury długu. Podjęto działania zmierzające do zastępowania

długu występującego w formach nierynkowych, długiem o parametrach rynkowych.

Zamiana ta polegała na konwersji zobowiązań jednostek ochrony zdrowia

o wartości 384.690 tys. zł i zobowiązań z tytułu zwrotu majątku utraconego przez

związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu

wojennego - na dług w spw (zobowiązania o wartości 146 mln, a wartość

nominalna wydanych obligacji - 190,879 mln zł) . Ponadto w 2001 r. Ministerstwo

Finansów przeprowadziło operację zamiany zadłużenia wobec Brazylii na dług

krajowy nominowany w USD. Zadłużenie wobec Brazylii o wartości nominalnej

3,32 mld USD strona polska wykupiła za kwotę 2,46 mld USD. Środki na wykup

pochodziły z rachunku walutowego Ministerstwa (0,32 mld USD) i emisji obligacji

nominowanej w USD o wartości 2,14 mld USD. Zamiana zadłużenia wobec

Brazylii oznaczała ponadto konwersję długu nie posiadającego cech rynkowych

(tj. umożliwiających płynny obrót na rynku wtórnym) na obligacje skarbowe, które

mogą być przedmiotem obrotu na nieregulowanym rynku wtórnym.

6. Zmniejszenia monetyzacji długu. W 2001r. nastąpił wzrost zadłużenia Skarbu

Państwa wobec NBP z tytułu emisji obligacji nominowanej w USD w związku ze

spłatą zadłużenia wobec Brazylii. Było to zgodne z następującymi celami

przyjętymi w Strategii: ograniczaniem refinansowania w walutach obcych ze

względu na niższe spłaty długu zagranicznego, uelastycznianiem struktury długu,

optymalizowaniem programu spłat zadłużenia zagranicznego przypadających na lata

2004-2009. Pomimo wzrostu zadłużenia w NBP, w 2001 r. nastąpił spadek udziału

tego zadłużenia w długu krajowym z 11,5% do 9,8%; również udział zadłużenia

całego sektora bankowego spadł w 2001 r. � z 45,7% do 41,8%; oznacza to, że

wzrost zadłużenia w NBP nie spowodował zwiększenia monetyzacji długu, choć

ograniczył skalę jej zmniejszenia.
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7. Optymalizacji programu spłat zadłużenia zagranicznego przypadającego na lata

2004-2009. Przeprowadzona w 2001 r. operacja przedterminowego wykupu

zadłużenia Polski wobec Brazylii, pozwoliła na zmniejszenie obciążeń budżetu

państwa w latach 2004-2009 z tytułu spłaty zadłużenia zagranicznego.

Realizowanie spłat zadłużenia wobec Brazylii, powodowałoby systematycznie

rosnące obciążenia budżetu, wynoszące w kolejnych półrocznych terminach �

od 93,3 mln USD w marcu 2002 r., do  326,5 mln USD w marcu 2009  r. Ponadto

w 2001 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło przedterminowy wykup polskich

obligacji Brady�ego o wartości nominalnej 289,5 mln USD. Część spłat tych

obligacji przypadała na lata 2004-2009. Ze względu na możliwość wystąpienia

konieczności refinansowania większości bądź całości zapadającego długu

zagranicznego w omawianym okresie, kontynuowana jest przez Ministerstwo

Finansów, rozpoczęta w połowie lat 90-tych, strategia wejścia i utrzymania dostępu

do najważniejszych segmentów międzynarodowego rynku kapitałowego. Odbywa

się to poprzez plasowanie corocznie, na najważniejszych segmentach rynku,

przynajmniej jednej emisji skarbowych papierów wartościowych. W 2001 r.

zostały wyemitowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld EUR. Termin

zapadalności tych obligacji został ustalony na rok 2011, tj. po okresie największego

skumulowania spłat zadłużenia zagranicznego w latach 2004-2009.

8. Optymalizowania zarządzania płynnością budżetu państwa. Działania podjęte

przez Ministerstwo Finansów, polegały w szczególności na wdrożeniu

3 miesięcznego kroczącego planu przepływów finansowych, który jest

wykorzystywany do monitorowania i planowania płynności budżetu oraz

wprowadzaniu systemu rezerw na zabezpieczenie płynności budżetu państwa �

głównie w formie lokat środków budżetowych w banku centralnym. Rozbudowa

instrumentów zarządzania rezerwą płynnych aktywów budżetu państwa jest

przewidziana w terminie późniejszym i wiąże się z wprowadzeniem jednolitego

rachunku budżetowego.
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4.2. Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji

i poręczeń

Zobowiązania niewymagalne Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji

i  poręczeń na koniec 2001 roku wynosiły 27.232,4 mln zł i w porównaniu z 2000 r.

uległy zwiększeniu o 7.337,9 mln zł, tj. o 36,9%. Stanowiło to wynik wzrostu

zobowiązań z  tytułu poręczeń o 3.907,9 mln zł oraz udzielenia po raz pierwszy

ustawowych gwarancji dla przewoźników lotniczych, co skutkowało zwiększeniem

zobowiązań Skarbu Państwa z  powyższego tytułu o kwotę 3.986,3 mln zł.

Jednocześnie w  2001  r. nastąpił spadek o 4,7% zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu

gwarancji spłaty kredytów zagranicznych.

Na koniec 2001 r. niewymagalne zobowiązania z tytułu gwarancji w kwocie

15.208,7 mln zł obejmowały zobowiązania wynikłe z gwarancji spłaty kredytów

zagranicznych w kwocie 11.222,4 mln zł i zobowiązania z tytułu gwarancji

ubezpieczeniowych dla przewoźników lotniczych w kwocie 3.986,3 mln zł. Według

stanu na 31 grudnia 2001  r. łączna wartość zobowiązań z tytułu gwarancji była

wyższa niż na koniec 2000 r. o 3.430,0 mln zł, tj. o 29,1%. Na przyrost ten

oddziaływały: udzielenie nowych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych na kwotę

1.605,6 mln zł oraz udzielenie w 2001 roku gwarancji dla przewoźników lotniczych

o wartości 4.130,5 mln zł.

Stan niewymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu poręczeń krajowych

na koniec 2001 r. wynosił 12.023,7 mln zł i w porównaniu do 2000 r. uległ

zwiększeniu o 3.907,9 mln zł, tj. o 48,2 %. Zwiększająco na ten przyrost wpłynęło

udzielenie nowych poręczeń o wartości 5.459,6 mln zł (składały się na to ustawowe

poręczenia udzielone Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego S.A. z tytułu

kredytów mieszkaniowych oraz Polskim Kolejom Państwowym S.A.).

Zmniejszająco na stan zobowiązań zarówno z tytułu gwarancji, jak i z tytułu

poręczeń, odziaływały spłaty gwarantowanych kredytów dokonywane przez

kredytobiorców i Ministra Finansów, zmiany kursów walutowych oraz

oprocentowania kredytów, skutkujące zmniejszeniem wartości nominalnej

zobowiązań.
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4.3. Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia Skarbu Państwa

Wydatki budżetu państwa na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu
krajowego w roku 2001 wyniosły 20.899 mln zł i wzrosły w stosunku do roku
ubiegłego o 2.875 mln zł, tj. o 16%, przy czym cały wzrost wydatków dotyczył
obsługi długu krajowego. Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2001 r.
były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 503 mln zł, tj. o 11,7%.

Wydatki na obsługę zadłużenia Skarbu Państwa w 2001 r. stanowiły
12,1% wydatków ogółem budżetu państwa, wobec 11,9% w 2000 r.

W ocenie NIK, Ministerstwo Finansów w pełni i terminowo obsługiwało
zadłużenie Skarbu Państwa. Tym niemniej na uwagę zasługują następujące negatywne
zjawiska:

- wysoka od wielu lat dynamika wzrostu wydatków na obsługę długu, w tym
szczególnie długu krajowego (w 2001 r. wzrost o 24,6%);

- dopuszczenie w 2001 r. do zwiększenia udziału zadłużenia w bonach skarbowych
w  długu z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, co będzie
negatywnie oddziaływało na poziom wydatków związanych z obsługą długu
krajowego w 2002 r.;

- narastanie kosztów odłożonych na okresy przyszłe. Przykładowo o ile w 2001 r.
wydatki na dyskonto obligacji hurtowych wyniosły 2,1 mld zł, to dyskonto od
obligacji wyemitowanych w 2001 r. obciąży wydatki w następnych latach kwotą
około 6 mld zł. Podobnie, o ile w 2001 r. wydatki na wykup bonów
wyemitowanych w roku poprzednim wyniosły 3,4 mld zł, to w 2002 r. wydatki na
obsługę bonów pochodzących z emisji dokonanych w 2001r. wyniosą 4,4 mld zł;

- braku wystarczających działań w celu zapobieżenia negatywnym skutkom dla
budżetu państwa, wynikającym ze znacznych opóźnień w realizacji projektów
finansowanych z kredytów Banku Światowego i ponoszonych w związku z tym
tzw. opłat za gotowość (commitment).

Biorąc pod uwagę zasadę przejrzystości finansów publicznych, NIK krytycznie
ocenia fakt nie ujmowania w części 78 i 79 budżetu państwa niektórych wydatków
związanych z obsługą zadłużenia zagranicznego i długu krajowego, takich jak:
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wynagrodzenia wypłacane agentowi emisji obligacji detalicznych, którym jest
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., koszty reklamy i promocji krajowych
skarbowych papierów wartościowych.

Wydatki z tych tytułów w 2001 r. w kwocie 106,4 mln zł, podobnie jak w latach
poprzednich, były wykazywane w części 19 budżetu państwa.

Wydatki z tytułu obsługi długu krajowego

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki na obsługę długu krajowego
w wysokości 16.610.445 tys. zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone
o kwotę 819.000 tys. zł, tj. do kwoty 17.429.445 tys. zł. Podstawą prawną zwiększenia
tych wydatków był art. 17 ust. 1 ustawy o wykonywaniu budżetu państwa, w 2001 r. 100

Ponadto decyzją Ministra Finansów dokonana została zmiana planowanej
struktury wydatków, polegająca na zmniejszeniu planowanych wydatków
na rozliczenia z tytułu poręczeń krajowych o 74.000 tys. zł i zwiększeniu o tę kwotę
planu wydatków na obsługę skarbowych papierów wartościowych. Podstawę prawną
tej decyzji stanowił art. 96 ust.1 ustawy o finansach publicznych101.

Zwiększenie planowanych wydatków na obsługę spw w łącznej kwocie
883.000 tys. zł było przez Ministerstwo Finansów uzasadniane:

- przeprowadzeniem w 2001 r., wcześniej nie przewidywanych, operacji zamiany
obligacji, których celem było ograniczenie ryzyka refinansowania długu
w  pierwszych miesiącach 2002 r.,

- zaniechaniem przeprowadzenia planowanej transakcji wymiany płatności
odsetkowych typu swap102, której efektem miało być obniżenie wydatków
na obsługę spw,

- potrzebą sfinansowania wyższego niż planowano deficytu budżetowego oraz
koniecznością zapewnienia bieżącej płynności budżetu w zakresie finansowania,
wobec niskiej realizacji wpływów z prywatyzacji.

                                                
100 DzU nr 55, poz.574.
101 DzU nr 155, poz.1014.
102 Interest Rate Swap jest umową prawną pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii

płatności odsetkowych, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga
strona na oprocentowaniu zmiennym.
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Z ustaleń kontroli wynika, że powyższe przyczyny spowodowały
ponadplanowe zwiększenie w 2001 r. wydatków na obsługę spw w wysokości
986,1  mln zł, w tym:

- 586,3mln zł z tytułu przeprowadzonych po raz pierwszy operacji zamiany obligacji,
- 399,8 mln zł na skutek nie dokonania operacji typu swap.

Operacja zamiany obligacji polegała na odkupie określonej serii obligacji przed
terminem zapadalności, przy czym rozliczenie transakcji dokonywane było poprzez
wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru, obligacji innej serii
� była to zatem transakcja bezgotówkowa. Odkupione papiery podlegały umorzeniu.

Celami osiąganymi w wyniku operacji zamiany są przede wszystkim:

- ograniczenie ryzyka refinansowania,
- zwiększenie emisji obligacji �benchmarkowych103�,
- zamykanie pozycji w zakresie niewielkich lub mało płynnych emisji obligacji,
- zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

Jak wynika z ustaleń kontroli NIK, podstawowym celem przeprowadzenia
operacji zamiany w 2001 r. było ograniczenie ryzyka refinansowania, jakie
wystąpiłoby na początku 2002 r., w szczególności w lutym i kwietniu 2002 r., kiedy
to środki na wykup i na koszty obsługi krajowych spw miały wynosić odpowiednio
11,6 mld i 11,1 mld zł.

Na nieplanowane wydatki z tytułu dokonanych operacji zamiany złożyły się
również wydatki, poniesione na te operacje dokonane w drodze przetargów
w wysokości 146,8 mln zł oraz na operację zamiany dokonaną w wyniku realizacji
umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim,
w wysokości 439,5 mln zł.

Te ostatnie wydatki, w kwocie 439,5 mln zł, zostały zaewidencjonowane
w dniu rozliczenia operacji, tj. 31 grudnia 2001 r. NIK nie kwestionuje celowości
dokonania ww. operacji, jednak zdaniem Izby, Ministerstwo Finansów przy ustalaniu
z NBP daty rozliczenia operacji zamiany na ostatni dzień 2001 r. kierowało się przede
wszystkim możliwością wykorzystania limitu deficytu budżetowego w 2001 r.
i uzyskania oszczędności w wydatkach realizowanych w 2002 roku.
                                                
103 Emisje obligacji benchmarkowych - emisje wzorcowe o ustalonych okresach do wykupu (2,5,10 lat),

charakteryzujące się wysoką płynnością z uwagi na wysoką wartość nominalną. Obligacje te stanowią punkt
odniesienia dla nierządowych emisji dłużnych papierów wartościowych.
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Planowana, lecz nie dokonana przez Ministerstwo Finansów operacja swap,

w  wyniku której oszczędności w obsłudze obligacji wynosiłaby prawie 400 mln zł,

miała polegać na wymianie krótkoterminowych zmiennych stóp procentowych

na długoterminowe o stałym oprocentowaniu. Nie dokonanie tej operacji Ministerstwo

uzasadniało:

- zmianą sytuacji makroekonomicznej w stosunku do założeń przyjętych przy

planowaniu dokonania tej operacji. Zmiana ta polegała głównie na wzroście

przewidywanego deficytu na rok 2001 i lata kolejne, w wyniku czego

minimalizowanie ciężaru kosztów na najbliższy okres i przenoszenie części

kosztów na lata następne - a temu m. in. miały służyć operacje swap, okazało się

mniej istotne,

- brakiem konieczności dostosowania wydatków na obsługę długu krajowego

do wielkości ustalonej w  ustawie budżetowej, w związku z pojawieniem się

oszczędności w wydatkach na obsługę zadłużenia zagranicznego,

- mniejszej opłacalności dokonania tej operacji, niż przyjmowano na etapie ustawy

budżetowej, głównie w wyniku zmniejszenia się różnicy w oprocentowaniu

papierów krótko - i długoterminowych.

Wyniki kontroli nie potwierdziły zasadności stanowiska Ministra Finansów

o istotnym wpływie na poziom wydatków, zwiększonego zapotrzebowania na środki

niezbędne do finansowania deficytu budżetowego Wprawdzie w 2001 r. nastąpił

znaczny wzrost sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, jednak dodatkowa

sprzedaż bonów 2-tygodniowych w czerwcu 2001 r., na potrzeby płynności,

spowodowała poniesienie wydatków w kwocie 18,8 mln zł, tj. niższych, niż zakładano

na ten cel na etapie planowania (plan 94 mln zł), natomiast zwiększone emisje

pozostałych spw będą skutkować wzrostem wydatków głównie w latach następnych.

Szacunkowy wzrost tych wydatków wyniesie w 2002 r. ok. 1,9 mld zł, a w latach

następnych ok. 4,7 mld zł (z zastrzeżeniem, że przy szacowaniu tych wydatków nie

uwzględniono szeregu innych elementów wpływających na zmianę kosztów obsługi,

przykładowo takich jak: wpływ zwiększonej sprzedaży na poziom oferowanych cen,

wpływ konieczności refinansowania w następnych latach zapadającego długu).
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Najwyższa Izba Kontroli już od wielu lat zwracała uwagę na znaczną dynamikę

wydatków na obsługę długu krajowego. Jak wynika z ustaleń kontroli, tempo

przyrostu kosztów obsługi długu krajowego przedstawiało się następująco:

Obsługa długu krajowego 1998 1999 2000 2001

Dynamika kosztów (rok poprzedni =100) 114,5 105,3 92,2 124,6

Zrealizowane wydatki na obsługę długu krajowego wyniosły 17.104.746 tys. zł,

tj. 98,1% budżetu po zmianach. W porównaniu do roku 2000 wydatki były w ujęciu

nominalnym wyższe o 3.378.279 tys. zł, tj. o 24,6%, a  realnie wzrosły o 18,1%.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki na obsługę

spw, które stanowiły 99,3% wydatków na obsługę długu krajowego.

Wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych w 2001 r. wyniosły

16.982.414 tys. zł i były niższe od kwoty określonej w ustawie budżetowej

po zmianach o 716 tys. zł. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były wyższe

o 3.566.726 tys. zł, tj. o 26,6%.

Przyrost omawianych wydatków wynikał ze wzrostu kosztów obsługi bonów �

o 986.823 tys. zł, tj. o 31,9% oraz przyrostu kosztów obsługi obligacji hurtowych �

o 3.021.731 tys. zł, tj. o 41,3%, przy jednoczesnym spadku wydatków na obsługę

obligacji detalicznych i nierynkowych o 441.830 tys. zł.

Struktura wydatków na obsługę skarbowych papierów wartościowych w 2001 r.

była następująca:

- wydatki na obsługę bonów skarbowych stanowiły 24% wydatków na obsługę spw

(w roku poprzednim wydatki te stanowiły 23%),

- wydatki na obligacje rynkowe stanowiły 70,8% wydatków na spw (w 2000 r.

relacja ta wynosiła 69,7%),

- wydatki na pozostałe obligacje (oszczędnościowe i nierynkowe) stanowiły 5,2%

wydatków na spw.
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Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w 2001 roku bony skarbowe były

instrumentem droższym (o około 26,7%) niż obligacje rynkowe: na obsługę każdych

100 zł zadłużenia w bonach skarbowych przypadało 14,20 zł wydatków, a dla

obligacji rynkowych relacja ta wyniosła 11,20 zł na 100 zł zadłużenia.

Wydatki na obsługę bonów skarbowych w 2001 r. wyniosły 4.075.478 tys. zł,

co w porównaniu do planu wg ustawy budżetowej stanowiło 100,1%, a do planu

po zmianach - 100%. W porównaniu do roku 2000 wydatki na obsługę bonów

skarbowych wzrosły o 31,9%.

Wydatki na obsługę bonów skarbowych w 2001 r. wynikały z:

- obsługi zadłużenia w kwocie 23.442,32 mln zł, z tytułu bonów sprzedanych

w 2000 r., a wykupywanych w 2001 r. Zadłużenie to decydowało o 84% kosztów

poniesionych na wykup dyskonta w 2001 r.;

- wysokiej rentowności sprzedanych w 2000 r. bonów, która przykładowo dla bonów

52 tygodniowych wyniosła średnio 17,35%;

- obsługi sprzedanych i wykupionych w tym samym 2001 r. bonów 2-, 8-, 13-

i 26-tygodniowych o wartości 13.171 mln zł i wysokiej rentowności, wynoszącej

od 17,15% dla bonów 2-tygodniowych do 16,5% dla 26-tygodniowych. Obsługa

tych bonów spowodowała wydatki w wysokości 668,3 mln zł.

W 2001 r. nastąpiło znaczne zwiększenie zadłużenia Skarbu Państwa w bonach,

które wzrosło w ciągu roku z 23,4 mld zł do 35,2 mld zł, tj. aż o 50%. Zwiększył się

też udział tego zadłużenia w całości długu Skarbu Państwa z tytułu spw, z  17,6%

do 20,0%.

W ocenie NIK, było to zjawisko niekorzystne. O ile wzrost wartości zadłużenia

w bonach można wiązać w znacznym stopniu ze zwiększonym w 2001 r.

zapotrzebowaniem na środki niezbędne do finansowania deficytu budżetowego,

to wzrost udziału zadłużenia w bonach - które są relatywnie droższym instrumentem

niż obligacje - stanowił odstępstwo od założeń, zawartych w  Strategii zarządzania

długiem (...) w latach 2001-2003 i w uzasadnieniu do  ustawy budżetowej na rok 2001.
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Znaczny wzrost w 2001 r. zadłużenia w bonach będzie oddziaływał na wydatki

budżetowe roku 2002. I tak o ile w 2001 r. wydatki na wykup bonów wyemitowanych

w roku poprzednim wyniosły 3.397 mln zł, to w 2002 r. wydatki na obsługę bonów

pochodzących z emisji dokonanych w 2001 r. wyniosą  (pomimo spadku ich

rentowności) 4.378 mln zł, tj. o 29% więcej.

Wydatki poniesione w 2001 r. na obsługę krajowych obligacji skarbowych

wyniosły 12.906.936 tys. zł, co w porównaniu do planu wg ustawy budżetowej

stanowiło 107,4%, a do planu po zmianach - prawie 100%.

W stosunku do roku 2000 wydatki na obsługę obligacji wzrosły o 2.579,9 mln zł,

tj. o 25%. Przyrost ten dotyczył w całości obligacji hurtowych. Wydatki na obsługę

tego rodzaju obligacji w 2001 r. wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim

o  3.021,7  mln  zł, tj. o 41,3%.

Wzrost wydatków na obsługę obligacji hurtowych był zdeterminowany w około

94% kosztami obsługi obligacji wyemitowanych przed rokiem 2001. Złożyły się na to

głównie wydatki na następujące cele:

- 913,3 mln zł wynikało z obsługi po raz pierwszy obligacji wyemitowanych w latach

1999-2000 na konwersję zobowiązań służby zdrowia;

- 714,2 mln zł wynosił przyrost wydatków związanych z obsługą obligacji

wyemitowanych w roku 1999 na konwersję zadłużenia Skarbu Państwa wobec

NBP;

- 721,3 mln zł stanowił przyrost w 2001 r. wydatków na zwiększony, w stosunku

do roku poprzedniego, wykup dyskonta od obligacji sprzedanych na przetargach

przed rokiem 2001.

W związku ze zwiększonym w 2001 r. zapotrzebowaniem na środki

przeznaczone na krajowe finansowanie potrzeb pożyczkowych i związany z tym

wzrost emisji spw, dług krajowy Skarbu Państwa z tytułu spw wzrósł w 2001 r.

ze 132.984 mln zł na początku roku, do 176.048 mln zł w końcu roku, tj. o 32,4%.
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Zadłużenie w obligacjach hurtowych zwiększyło się w tym czasie o 38,4 %.

Jednak jak wykazały wyniki kontroli, skutki tak wysokiego przyrostu zadłużenia -

w  formie zwiększonych wydatków - wystąpią dopiero w latach następnych. I tak,

np. o ile w  2001 r. wydatki na dyskonto od obligacji hurtowych wyniosły

2.132  mln  zł, to dyskonto od obligacji wyemitowanych w 2001 r. obciąży wydatki

w  następnych latach kwotą około 6.000 mln zł.

Poza obligacjami hurtowymi, w roku 2001 Ministerstwo Finansów obsługiwało

obligacje detaliczne i obligacje nierynkowe. Plan wydatków z tytułu obsługi obligacji

detalicznych w 2001 r. został ustalony na kwotę 1.804.217 tys. zł, a następnie

zmniejszony do kwoty 1.773.040 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło

1.773.036  tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Mniejsze niż pierwotnie planowano

wydatki były głównie wynikiem niższych niż zakładano przedterminowych wykupów

obligacji oszczędnościowych (dokonywanych wyłącznie na wniosek posiadacza

obligacji).

Plan wydatków na obsługę obligacji nierynkowych w 2001 r. został ustalony

na  kwotę 822.696 tys. zł, a następnie zmniejszony do kwoty 796.996 tys. zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 796.781 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Oszczędności wydatków w stosunku do planu przed zmianami były wynikiem spadku

stóp redyskonta weksli, stanowiących podstawę do ustalania oprocentowania obligacji

dla BGŻ i restrukturyzacyjnych oraz spadku kursu dolara do złotego i stopy Libor

w  stosunku do wielkości planowanych (dla obligacji nominowanej w USD).

Zrealizowane w 2001 roku wydatki w rozdziale 75704 w § 8020 z tytułu

poręczonych przez Skarb Państwa krajowych kredytów bankowych w kwocie

122.332  tys. zł, były niższe od wydatków założonych w ustawie budżetowej

o 397.983 tys. zł, tj. o 76,5%. Planowane wydatki po zmianach zostały zrealizowane

w  27,4%. W porównaniu z rokiem 2000, nominalne wydatki były niższe

o 188.446 tys. zł, tj. o 60,6%. W ocenie NIK, wielkość środków na wypłaty z tytułu

poręczeń ustalana na etapie planowania była zasadna, gdyż wynikała

z prognozowanych wypłat w odniesieniu do kredytobiorców, którzy obciążeni byli

wysokim ryzykiem pełnej lub częściowej utraty zdolności kredytowej. Jednakże
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po upływie trzech kwartałów 2001 r., kiedy już wiadomo było, że część planowanych

środków, w kwocie co najmniej 150 mln zł, nie będzie wykorzystana, Minister

Finansów nie skorzystał z możliwości zastosowania blokady tych wydatków.

Zrealizowane w 2001 r. wydatki z budżetu państwa z tytułu umów poręczeń

spłaty krajowych kredytów bankowych, dokonane były za trzech dłużników

i w całości dotyczyły kredytobiorców obciążonych 100% ryzykiem spłaty kredytów

ze środków budżetu państwa. W pozostałych przypadkach, kredytobiorcy za których

Ministerstwo Finansów planowało wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, dokonali

samodzielnych spłat.

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki na obsługę zadłużenia

zagranicznego w wysokości 5.135.700 tys. zł. Minister Finansów, działając na podstawie

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001

oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach

1999-2001104, decyzją z dnia 24 września 2001 r. zmniejszył planowane wydatki

o 819.000 tys. zł, przeznaczając je na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi krajowych

skarbowych papierów wartościowych. Kwota 819.000 tys. zł stanowiła 15,9% wydatków

pierwotnie zaplanowanych na ten cel.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w  sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001, -

zablokowane zostały wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w kwocie 370 mln zł,

co stanowiło 7,2% wydatków pierwotnie planowanych na ten cel.105

Zrealizowane w 2001 r. wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego wyniosły

3.793.819 tys. zł, tj. 87,9% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r., wydatki

te były niższe w ujęciu nominalnym o 502.811 tys. zł, tj. o 11,7%, a realnie o 16,3%.

                                                
104 DzU z 2001 r. Nr 55, poz. 574.
105 § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania

niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 (DzU z 2001 r. Nr. 125, poz. 1373).
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W strukturze wydatków najwyższy udział (66,5% całości wydatków) miały

odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych. Wydatki te wyniosły

2.522.200 tys. zł, co stanowiło 92% planu po zmianach oraz 74,2% kwoty pierwotnie

planowanej z tego tytułu w ustawie budżetowej. W ocenie NIK, przyczyny realizacji

omawianych wydatków na poziomie niższym od planowanego były następujące:

- wydatki na obsługę zadłużenia wobec Klubu Paryskiego zostały zrealizowane

w  kwocie 2.030.256 tys. zł, tj. w 93,4% planu po zmianach oraz 76,9% kwoty

pierwotnie planowanej. Niższy od założonego w ustawie budżetowej poziom

wydatków z tego tytułu o 610.390 tys. zł wynikał przede wszystkim

z korzystniejszego kształtowania się kursu złotego do walut obcych oraz

korzystniejszego niż planowano kształtowania się stóp procentowych na rynkach

zagranicznych;

- wydatki na obsługę odsetek od kredytów Banku Światowego zostały zrealizowane

w kwocie 363.038 tys. zł, co stanowiło 85% planu po zmianach oraz 64,9% kwoty

pierwotnie planowanej. Wyniki kontroli wskazują, że głównymi przyczynami tego

było niższe od planu wykorzystanie przedmiotowych kredytów w roku 2001

(planowane w ustawie budżetowej przychody środków z kredytów Banku

Światowego zostały zrealizowane w 35,1%), spadek stóp procentowych

na międzynarodowym rynku finansowym oraz korzystniejsze niż zakładano

kształtowanie się kursu złotego;

- wydatki z tytułu obsługi odsetkowej kredytów z Europejskiego Banku

Inwestycyjnego oraz z tytułu tzw. innych kredytów zostały zrealizowane w kwocie

128.906 tys. zł, wobec planowanej w ustawie budżetowej kwoty 197.864 tys. zł.

Mniejsze od planu wykonanie tych wydatków wynikało z niższego od założeń

wykorzystania części kredytów (np. planowane w ustawie budżetowej przychody

środków z kredytów EBI, w wysokości 587.000 tys. zł, zostały zrealizowane

w 59,7%). Niższe - od przyjętych przy planowaniu wydatków - były również

faktyczne stopy procentowe. Korzystniej od założeń kształtowały się także w roku

2001 kursy złotego do USD i  EUR.
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Wyniki kontroli NIK nr  I/01/004, przeprowadzonej w zakresie wykorzystania

i  obsługi kredytów zaciąganych przez Skarb Państwa w międzynarodowych

instytucjach finansowych, wykazały m.in., że opóźnienia w realizacji projektów

finansowanych z kredytów Banku Światowego oraz anulowanie części kwot kredytów,

od których wcześniej był płacony commitment powodowały wzrost wydatków

budżetowych w formie tzw. opłaty za gotowość. W 2001 r. łączne wydatki budżetu

państwa z tytułu przedmiotowej opłaty wyniosły 4,9 mln zł, co w odniesieniu

do całości kosztów obsługi kredytów z Banku Światowego (bez opłaty wstępno-

końcowej) stanowiło blisko 6%.

Niekorzystnie na poziom opłat za gotowość wpływało ustalanie wieloletnich

cykli realizacji kredytów, a także nie zawsze właściwy dobór i przygotowanie zadań

oraz procedur wykorzystania środków. Powodowało to konieczność wprowadzenia

wielu korekt, oraz potrzebę występowania do Banku Światowego z wnioskami o

przedłużenie okresu ciągnięcia kredytów lub o częściowe ich anulowanie - i to po

upływie nawet kilku lat od uruchomienia. Na przykład:

- kredyt na finansowanie Projektu Drogowego II, o łącznej wartości umownej

272  mln USD, miał być wykorzystany wg założeń umowy pożyczkowej w okresie

pięciu i pół roku. Tymczasem po upływie prawie czterech lat, wykorzystanie tego

kredytu wyniosło zaledwie 50%, a wydatki z tytułu opłaty za gotowość w kwocie

9,2 mln zł stanowiły 18% łącznych kosztów jego obsługi;

- kredyt na cele Prywatyzacji i Restrukturyzacji Gospodarki, o wartości umownej

280  mln USD, miał być wykorzystany wg założeń umowy pożyczkowej w okresie

7  lat, a po przedłużeniu tego okresu, na wniosek strony polskiej, w okresie 10 lat.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wielokrotnie zmieniano zadania, na które

zamierzano przeznaczyć środki omawianego kredytu, a także anulowano jego część

w  kwocie 47,3 mln USD (po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy pożyczki)

i  20  mln USD (po upływie 8 lat). Pomimo tego, w końcu 2001 r., tj. po upływie

10  lat, nadal nie podjęto z rachunku pożyczki 26 mln USD. Opłata za gotowość

naliczona w latach 1992-2001 wyniosła 8,1 mln zł, z tego w 2001 r. 289,4 tys. zł;
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- kredyt na finansowanie Projektu Aktywizacji Obszarów Wiejskich o wartości

117,6  mln EUR ma być wykorzystany wg założeń umowy pożyczkowej w okresie

4 lat. W ciągu 15 miesięcy realizacji przedmiotowej umowy (stanowiących ok. 33%

okresu umownego), podjęto z rachunku kredytu na realizację tego Projektu kwotę

6,3  mln EUR, stanowiącą zaledwie 5,35% kwoty kredytu. W ustawie budżetowej

na rok 2001 - w wyodrębnionej pozycji rezerw celowych, których źródłem

finansowania są kredyty udzielone przez MIF - założono wydatki na realizację ww.

Projektu w kwocie 159,5 mln zł (tj. ok. 40 mln EUR). Jednakże na skutek wystąpienia

znacznych opóźnień w realizacji zadań, faktyczne wydatki wyniosły 17,3 mln zł.

Poniesiona w 2001 r. opłata za gotowość w kwocie 1.467,2 tys. zł stanowiła prawie

56% łącznych wydatków z tytułu obsługi przedmiotowego kredytu;

- umowa kredytu Banku Światowego nr 4264-POL Projekt Likwidacji Skutków

Powodzi - została podpisana w dniu 23 grudnia 1997 r., w sytuacji gdy nie były

w  pełni przygotowane procedury dotyczące dysponowania środkami tzw. składowej B

w  kwocie 80 mln USD, stanowiącej 40% środków kredytu. Porozumienie

w  sprawie wdrożenia i realizacji umowy kredytu Nr 4264 POL w zakresie

Składowej B zostało zawarte pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem członkiem

Rady Ministrów właściwym ds. usuwania skutków powodzi oraz Ministrem

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - dopiero w dniu

4  listopada 1998 r., tj. po upływie ok. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

kredytowej.

Wyniki kontroli dotyczącej wykorzystania i obsługi kredytów zaciąganych

przez Skarb Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych wykazały, że

od 1999  r. w umowach pożyczek zaciągniętych w Banku Światowym wprowadzono

dodatkową opłatę za korzystanie z kredytu w formie tzw. opłaty wstępno-końcowej

równej 1% kwoty pożyczki. Dotychczas Bank Światowy pobrał z tytułu tych opłat

blisko 22 mln zł, w tym: w roku 1999 - 11,9 mln zł, w 2000 r. - 4,8 mln zł, w 2001 r. -

5,3 mln zł. Opłaty wstępno-końcowe z lat 1999 i 2000 nie zostały pokryte

(refundowane) z wydatków budżetu państwa przeznaczonych na obsługę zadłużenia
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zagranicznego, pomimo iż przedmiotowa opłata - podobnie jak opłata za gotowość

i  odsetki - stanowi koszt finansowy korzystania z kredytu. W październiku 2001 r.

po raz pierwszy w ewidencji wydatków budżetowych ujęte zostały koszty z  tytułu

opłaty wstępno-końcowej. Jednak dotyczyły one tylko umów kredytowych

podpisanych w  2001 r.

Drugim, co do wielkości, tytułem wydatków na obsługę zadłużenia

zagranicznego były spłaty odsetek od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą

oraz od polskich obligacji Brady�ego, które wyniosły łącznie 1.194.775 tys. zł,

co  stanowiło 31,5% wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2001 r.

Niższe od planu wykonanie tych wydatków - 80,5% kwoty pierwotnie

planowanej oraz 89% planu po zmianach - wynikało z dokonania przedterminowego

wykupu części polskich obligacji Brady�ego w kwietniu 2001 r., braku wypłat

w grudniu 2001 r. odsetek od planowanej, a nie zrealizowanej w 2001 roku drugiej

emisji obligacji z  półrocznym kuponem oraz braku zaplanowanych na grudzień

2001 roku wydatków w kwocie 14,56 mln USD, w związku z  możliwością

wykorzystania środków na rachunku walutowym MF w  faktycznym dniu płatności,

tj. 2 stycznia 2002 roku. Ponadto przyjęte do planu wydatków średnioroczne kursy

walutowe były wyższe od faktycznie zrealizowanych.

Na niższe wykonanie wydatków na obsług zadłużenia zagranicznego wpływ

miało także nie wykorzystanie zaplanowanych wydatków z tytułu udzielonych

gwarancji spłaty kredytów zagranicznych. Wynikało to z ostrożnego podejścia przez

Ministerstwo Finansów przy planowaniu wydatków, dokonywanych za podmioty

mające problemy ze zdolnością płatniczą oraz za podmioty, w przypadku których

istniało wysokie, bądź średnie prawdopodobieństwo spłaty wymagalnych zobowiązań.

Wzrost ryzyka przekształcenia się omawianych gwarancji, w wydatki budżetowe,

wynikał z pogorszenie się jakości portfela poręczeń i gwarancji w roku 2000. Jednak

większość kredytobiorców za których planowano wypłaty z tytułu udzielonych

gwarancji w 2001 roku - dokonała samodzielnych spłat.
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Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2001 wydatki z tytułu udzielonych

gwarancji spłaty kredytów zagranicznych w wysokości 253.662 tys. zł, a w planie

po zmianach w kwocie 233.662 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 76.844,7 tys. zł,

tj. w 30,3% planu pierwotnego i w 32,9% planu po zmianach. Przeprowadzona

kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie planowania, jak i wydatkowania

środków na wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych.

W stosunku do roku 2000 wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji spłaty

kredytów zagranicznych zwiększyły się o 76.235,3 tys. zł. Tak znaczny wzrost

wydatków w porównaniu z rokiem 2000 wynikał z realizacji płatności przez Ministra

Finansów z tytułu spłaty kosztów obsługi gwarantowanych kredytów za: PKP S.A.

(48,5% ogólnej kwoty wydatków), Hutę Katowice (46,7%), Warszawski Rolno-

Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. (4,1%) oraz 5 polskich przedsiębiorstw produkujących

żywność bezglutenową z tytułu kredytu zaciągniętego we włoskim banku

w  Mediocredito Centrale (0,7% kwoty wydatków). W związku z ww. wydatkami,

poniesionymi w 2001 roku, jedynie PKP S.A. uregulowała swoje zobowiązania wobec

Skarbu Państwa, spłacając w styczniu i lutym 2002 r. pełną kwotę wierzytelności wraz

z należnymi odsetkami.

W roku 2001 wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów

wartościowych oraz innych kosztów i prowizji związanych z obsługą agencyjną

należności i zobowiązań zagranicznych Skarbu Państwa zostały wykazane w części

19 budżetu państwa i wyniosły 18.016,1 tys. zł, tj. 61,6% kwoty planowanej w ustawie

budżetowej po zmianach. W porównaniu z 2000 r. wydatki te wzrosły o 4.003,1 tys. zł,

tj. o 28,6%. Największy udział w tej kwocie miały koszty przygotowania emisji na

rynki zagraniczne (11.607,2 tys. zł) oraz opłaty dla Banku Handlowego w Warszawie

S.A. i  Narodowego Banku Polskiego z tytułu umów agencyjnych (3.996,2 tys. zł).
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III. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI

Ustawa budżetowa na rok 2001 r. z dnia 1 marca 2001 r. przewidywała
uzyskanie przychodów z prywatyzacji w wysokości 18.000.000 tys. zł. Ustawa
budżetowa po zmianach przewidywała przychody z prywatyzacji w wysokości
10.140.000 tys. zł. Minister Skarbu Państwa uzasadnił skorygowaną kwotę
przychodów z prywatyzacji planowanymi wpływami ze sprzedaży m.in. PZU S.A.
i  Rafinerii Gdańskiej S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa osiągnęło w 2001 r.
przychody z prywatyzacji w wysokości 6.813.795,4 tys. zł brutto, tj. o 62,1% niższe
od zaplanowanych w ustawie budżetowej, o 32,8% niższe od zaplanowanych
w ustawie budżetowej po zmianach i o 76,2% niższe od wykonania w 2000 r.
w cenach 2001 r. Przychody z prywatyzacji netto (po uwzględnieniu odpisów
na środki specjalne MSP - Fundusz Finansowania Prywatyzacji, Fundusz
Gospodarowania Mieniem i Fundusz Reprywatyzacji) wyniosły 6.490.080,7 tys. zł
i były niższe od wykonania 2000 r. o 75,6%. Do najważniejszych niezrealizowanych
a planowanych na rok 2001 prywatyzacji należały: PZU S.A., Rafineria Gdańska S.A.
i III etap prywatyzacji TP S.A.

W tej wysokości przychody te zasiliły rachunek Ministerstwa Finansów
w części 98 � Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Realizację przychodów z prywatyzacji prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

Lp. Rodzaj
przychodów/rozchodów

Kwota Struktura
(%)

1 2 3 4
1. Przychody z prywatyzacji brutto 6.813.795,4 100,0

w tym:
1.1. z prywatyzacji pośredniej 6.451.440,3 94,7
1.2. z prywatyzacji bezpośredniej 361.618,4 5,3
1.3. pozostałe przychody 736,7 0,0
2. Rozchody związane z prywatyzacją1) 323.714,7 4,8
3. Razem przychody z prywatyzacji netto 6.490.080,7 95,3

1) Odpisy na: Fundusz Reprywatyzacji (art. 56 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych DzU nr 118, poz. 56, ze zm. zwanej dalej kippp),
Fundusz Gospodarowania Mieniem (art. 59a ustawy o kippp), Fundusz Finansowania Prywatyzacji
(art. 59b ustawy o kippp).

Źródło: Wyniki kontroli NIK
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Główną pozycję przychodów stanowiły wpływy z prywatyzacji pośredniej

(kapitałowej), które wyniosły 6.451.440,3 tys. zł (brutto), tj. 94,7% łącznych

przychodów z prywatyzacji. W porównaniu do wykonania roku 2000 osiągnięte

przychody z prywatyzacji pośredniej były niższe o 20.288,9 tys. zł, tj. o 75,9%.

Przychody z prywatyzacji pośredniej w 2001 r. osiągnięto z:

- prywatyzacji 102 spółek, w których proces prywatyzacji rozpoczęto przed rokiem

2001, na łączną kwotę 4.049.139,9 tys. zł (62,8%),

- prywatyzacji 33 spółek, w których proces prywatyzacji rozpoczęto w roku 2001,

na łączną kwotę 2.402.300,4 tys. zł (37,2%).

Spośród prywatyzacji pośrednich podjętych w 2001 r., MSP sprywatyzowało

13 spółek, natomiast Agencja Prywatyzacji 20 spółek (w 2000 r. odpowiednio

10 i 11 spółek).

O wielkości osiągniętych przychodów z prywatyzacji pośredniej w 2001 r.

zdecydowały przede wszystkim przychody z prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej

S.A., które stanowiły 55,1% przychodów z prywatyzacji pośredniej ogółem.

Najwyższe kwotowo przychody z prywatyzacji pośredniej w 2001 r osiągnięto

ze sprzedaży akcji 8 spółek:

- Telekomunikacji Polskiej S.A. - 3.555.313,7 tys. zł,
- Elektrowni �Rybnik� S.A. - 693.850,2 tys. zł,
- Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego - 635.076,2 tys. zł,
- PZPS �Polmos� S.A. w Poznaniu - 299.996,0 tys. zł,
- Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. - 239.735,8 tys. zł,
- Elektrociepłowni Białystok S.A. - 181.529,0 tys. zł,
- Banku Śląskiego S.A. - 120.045,0 tys. zł,
- Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. - 119.994,5 tys. zł.

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej w 2001 r. wyniosły 361.618,4 tys. zł,

(brutto) stanowiąc 5,3% przychodów z prywatyzacji brutto. Z kwoty tej tylko

34.490,4 tys. zł stanowiły przychody z umów prywatyzacyjnych zawartych w roku

2001. W porównaniu do wykonania roku 2000 osiągnięte przychody z prywatyzacji

bezpośredniej były niższe o 76.997,6 tys. zł, tj. o 17,6%.
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r., MSP zaewidencjonowało zaległości

w przychodach z prywatyzacji pośredniej w wysokości 156.389,9 tys. zł, co stanowiło

2,4% przychodów z tego tytułu. W 2000 r. zaległości w spłacie należności SP

z prywatyzacji pośredniej wyniosły 17.027,8 tys. zł. Zaległości w spłacie należności

SP z prywatyzacji pośredniej dotyczyły 26 podmiotów, w tym najwyższe kwotowo

dotyczyły prywatyzacji:

1) �Polmos� Żyrardów Sp. z o.o., wierzytelność 83.953 tys. zł, wynikająca z umowy

z dnia 13 grudnia 2001 r.,

2) Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A., wierzytelność 32.042 tys. zł,

wynikająca z umowy z dnia 20 grudnia 2001 r.,

3) �Kolmex� S.A. w Warszawie, wierzytelność 20.860 tys. zł, wynikająca z umowy

z dnia 28 grudnia 1999 r.,

4) Fabryki �Wagon� S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, wierzytelność 9.105,1 tys. zł,

wynikająca z umowy z dnia 24 lipca 2001 r.

Nabywcy Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim i Polmos

Żyrardów Sp. z o.o. dokonali płatności w styczniu 2002 r., łącznie z odsetkami

za zwłokę. Pierwsze wezwanie do zapłaty zostało wysłane do nabywcy Polmosu

Żyrardów w dniu  14 stycznia 2002 r. Opóźnienia w podjęciu działań zmierzających

do wyegzekwowania należności od nabywcy wynikały z zaniedbania osoby

odpowiedzialnej w Ministerstwie Skarbu Państwa, która nie zarejestrowała w terminie

umowy zbycia udziałów.

Przychody z prywatyzacji Fabryki �Wagon� S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,

zdaniem NIK, nie zostaną prawdopodobnie zrealizowane. W umowie sprzedaży akcji

nie zawarto postanowień na temat gwarancji wywiązania się nabywcy z jej

postanowień. Nabywca odmawia zrealizowania umowy ze względu na brak środków -

bank odmówił mu udzielenia kredytu na zakup akcji. W dniu 28 stycznia 2002 r.

Minister SP skierował do sądu pozew o zapłatę kwoty 9.198,7 tys. zł (w tym:
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8.133,5 tys. zł należność główna). Natomiast w październiku 2001 r. do sądu

skierowany został wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości spółki Wagon S.A.,

w związku z trwałym zaprzestaniem płacenia długów.

Wyższe kwotowo zaległości finansowe wobec MSP, podobnie jak w 2000 r.,

dotyczyły prywatyzacji bezpośredniej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r., zaległości w należnościach Skarbu

Państwa z prywatyzacji bezpośredniej wyniosły 188.906,8 tys. zł, co w stosunku

do osiągniętych przychodów z prywatyzacji bezpośredniej w 2001 r. stanowiło 52,2%.

Zaległości te dotyczyły należnych wpłat od 349 dłużników. Kwota zaległości była

wyższa od zaewidencjonowanej przez MSP, na dzień zakończenia przez NIK kontroli

wykonania budżetu w 2000 r., kwoty zaległości 136.952,6 tys. zł (ewidencja ta nie

obejmowała jednak wszystkich dłużników).

W ocenie Izby, powodem małej skuteczności w egzekwowaniu należności

od spółek sprywatyzowanych metodą bezpośrednią były wieloletnie zaniedbania

dochodzenia roszczeń wobec niewypłacalnych dłużników.

Agencja Prywatyzacji

Przychody z realizowanych przez Agencję prywatyzacji, przekazane w 2001 r.

na rachunek MSP, wyniosły 98.655,9 tys. zł i stanowiły 75,6% kwoty planowanej na

2001 r. Jednak uzyskane przez Agencję przychody z prywatyzacji były niższe

o 86.492,7 tys. zł, tj. o 46,7%, od wykonania w 2000 r., mimo że w 2001 r. �

w porównaniu z rokiem poprzednim - wzrosła liczba spółek sprywatyzowanych przez

Agencję (z 35 do 39).

Niewykonanie planu przychodów Agencji wynikało głównie z braku

zainteresowania inwestorów spółkami, które w większości znajdowały się w złej

sytuacji ekonomiczno-finansowej bądź wymagały restrukturyzacji, niskiej

atrakcyjności rynkowej branż, w których działały spółki przekazane Agencji przez
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MSP do prywatyzacji, ogólnej dekoniunktury gospodarczej, wpływającej

na zmniejszenie zainteresowanie zakupem akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa

przez potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.

Wyniki finansowe Agencji uzyskane za 2001 r. były gorsze niż w roku 2000.

Przychody z działalności zmalały, odpowiednio z 9.248,1 tys. zł do 5.973,0 tys. zł

(o 35,4%), natomiast koszty zwiększyły się z 8.195,5 tys. zł do 8.794,5 tys. zł

(o 6,8%). Wyniki te były niższe od wielkości przyjętych w sporządzonym planie

rzeczowo-finansowym na 2001 r. Podstawową przyczyną spadku przychodów Agencji

były mniejsze od planowanych, przychody z przeprowadzanych prywatyzacji.

Szczególnie niskie było wykonanie w 2001 r. przychodów z prywatyzacji mienia

po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych, przy czym do budżetu państwa

wpłynęło 33,9% kwoty planowanej.

Agencja była zobowiązana, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych

zasad gospodarki finansowej Agencji Prywatyzacji106 i ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych do opracowania i złożenia rocznych sprawozdań

finansowych i zeznania podatkowego, odpowiednio do organu nadzoru (Ministra

Skarbu Państwa) oraz do urzędu skarbowego (wraz z dokonaniem wpłaty należnego

podatku), do końca marca. Do dnia zakończenia kontroli NIK termin ten nie upłynął.

W trakcie kontroli NIK prowadzane było badanie sprawozdań i ksiąg rachunkowych

przez biegłych rewidentów, którzy mieli przedstawić wyniki badań do dnia

10 kwietnia 2002 r. Wyniki prac biegłych rewidentów miały być podstawą

do sporządzenia  bilansu i rachunku wyników za rok 2001. Ustalenie stanów

księgowych na poszczególnych kontach za 2001 r. nie było wcześniej możliwe

ze względu na m.in. niedokonanie stosownych przeksięgowań na ostatni dzień roku

2000 i nieuwzględnienie zapisów z ksiąg rachunkowych. W bilansie przekazanym

do urzędu skarbowego za 2000 r. wykazano m.in. kwoty majątku obrotowego niższe

o 2.296,8 tys. zł od kwoty wynikającej z ksiąg, z tego w pozycji �Środki Pieniężne� �

niższe o 1.455,3 tys. zł.

                                                
106 DzU nr 34, poz. 203.
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W wyniku badania terminowości i prawidłowości odprowadzania do budżetu

MSP należnych kwot za sprzedane akcje/udziały spółek prywatyzowanych przez

Agencję, stwierdzono, że w jednym przypadku (prywatyzacja Częstochowskich Hut

Szkła S.A. w Częstochowie) wpłaty do budżetu w kwocie 510 tys. zł dokonano w dniu

19 października 2001 r., podczas gdy umowa została zrealizowana w dniu 10 lipca

2001 r. � czyli ponad trzy miesiące wcześniej.

Kontrolą objęto 2 przypadki prywatyzacji przeprowadzonych przez Agencję

w 2001 r., tj. sprzedaż 85% udziałów (45.900 szt.) Kopalni Odkrywkowych Surowców

Drogowych Sp. z o.o. we Wrocławiu, za kwotę 16.065,0 tys. zł i sprzedaż 85% akcji

(984.000 szt.) HSG �Blowex-Tarnów� S.A. w Tarnowie, za 26.137,5 tys. zł, nie

stwierdzając nieprawidłowości. Nabywcy wpłacili odpowiednio na rachunek Agencji

należność w kwocie 3.213,0 tys. zł z tytułu I raty za udziały KOSD Sp. z o.o. - dnia

27  czerwca 2001 r. i całą należność za akcje �Blowex-Tarnów� � 13 lipca 2001 r.

Kwota wpływów z badanych prywatyzacji stanowiła 27,5% przychodów

z prywatyzacji uzyskanych przez Agencję w 2001 r.

Izba krytycznie oceniła niezrealizowanie czterech z ośmiu wniosków

pokontrolnych, sformułowanych przez NIK w wystąpieniu z dnia 11 kwietnia 2001 r.,

po kontroli wykonania budżetu Agencji w 2000 r. M.in. nie zrealizowano wniosku

dotyczącego rozwiązania � w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa �

problemów związanych z realizacją umowy sprzedaży 40,75% udziałów Lubelskiego

Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych Sp. z o.o. w Lublinie, zawartej

przez Agencję w dniu 30 maja 2000 r., dotyczących ponownego przeprowadzenia

procedury sprzedaży udziałów z prawidłowym wykonaniem przez Agencję

obowiązków z tytułu ustanowionego, umownego prawa pierwokupu, lub też -

w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Budowlanym �KONSBUD� Sp. z o.o.

w Lublinie - ustalenia i wypłacenia odpowiedniego odszkodowania. Agencja podjęła

jedynie działania mediacyjne, które nie doprowadziły do zakończenia sprawy.
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Realizacja prywatyzacji bezpośredniej przez wojewodów

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków na prywatyzację przez

wojewodów w 2001 r., w porównaniu z rokiem 2000:

(w tys. zł)
Wydatki na prywatyzację 5:4

Lp. Województwo Wykonanie
2000 r.

Ustawa
budżetowa

2001 r.

Wykonanie
2001 r.

%

1 2 3 4 5 6
1. dolnośląskie 361,7 518,0 268,0 51,7
2. kujawsko-pomorskie 188,3 148,0 117,3 79,3
3. lubelskie 130,0 129,0 69,0 53,5
4. lubuskie 60,0 148,0 80,0 54,1
5. łódzkie 124,2 181,0 176,5 97,5
6. małopolskie 169,0 198,0 99,0 50,0
7. mazowieckie 369,4 282,0 250,0 88,7
8. opolskie 109,0 107,0 95,0 88,8
9. podkarpackie 45,5 79,0 31,5 39,9
10. podlaskie 100,0 76,0 68,0 89,5
11. pomorskie 196,0 148,0 122,5 82,8
12. śląskie 390,0 297,0 223,4 75,2
13. świętokrzyskie 106,0 137,0 86,0 62,8
14. warmińsko-mazurskie 147,5 99,0 68,1 68,8
15. wielkopolskie 248,9 148,0 125,1 84,5
16. zachodniopomorskie 91,3 227,0 91,6 40,4

Razem 2.810,7 2.906,0 1971,0 67,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK

Zrealizowane w 2001 r. przez wojewodów wydatki w rozdziale 75820 -

Prywatyzacja wyniosły łącznie 1971,0 tys. zł, co oznacza, że w stosunku do ustawy

budżetowej zostały one wykonane w 67,8%. Wydatki te były również niższe

od wykonania 2000 r., wynoszącego 2810,7 tys. zł. Największe kwotowo wydatki

zrealizowali wojewodowie: dolnośląski, mazowiecki i śląski, a najmniejsze:

podkarpacki, podlaski i warmińsko-mazurski. Najniższe wykonanie wydatków

na prywatyzację w stosunku do ustawy budżetowej dotyczyło województw:

zachodniopomorskiego (40,4%) i małopolskiego (50%).
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Przyczynami niezrealizowania przez wojewodów planowanych wydatków

na prywatyzację było m. in. zablokowanie tych wydatków w związku

z rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001107 oraz ograniczenie liczby prowadzonych

procesów prywatyzacyjnych.

Wydatki na prywatyzację w większości województw przeznaczano na zadania

związane z prywatyzacją, tj.: opracowanie analiz stanu przedsiębiorstw oraz badanie

sprawozdań finansowych, ogłoszenia prasowe zaproszeń dla inwestorów zainteresowanych

udziałem w prywatyzacji bezpośredniej, publikowanie materiałów dotyczących

problematyki przekształceń własnościowych. Stwierdzone w tym zakresie

nieprawidłowości polegały na wypłaceniu kwoty 91,9 tys. zł pracownikom

zatrudnionym w Wydziale Nadzoru Założycielskiego i Przekształceń Własnościowych,

Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydziale Finansów, pracownikom służby

cywilnej UW oraz pracownikom Izby Skarbowej w Katowicach jako wynagrodzenia

za udział w posiedzeniach zespołów: ds. oceny programu likwidacji,

przygotowawczego do prywatyzacji, ds. oceny programu naprawy oraz komisjach

negocjacyjnych i do spraw odbioru analiz. Wynagrodzenie za pracę w zespołach

finansowane było niezależnie od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, przy czym

z członkami zespołów nie zawierano umów zlecenia (w przypadku urzędników

służby  cywilnej wymagane byłoby ponadto uzyskanie zgody na odpłatne

zatrudnienie). Zadania realizowane przez te zespoły należały do podstawowych

zadań   regulaminowych Wydziału Nadzoru Założycielskiego i Przekształceń

Własnościowych i Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami UW w Katowicach.

Nieprawidłowości te Izba stwierdziła po raz kolejny � za 2000 r. wynagrodzenie za

udział w pracach zespołów wyniosły 77 tys. zł, z tym że wówczas zespoły odbywały

posiedzenia w godzinach pracy Urzędu. Zdaniem Izby, nie można uznać stanowiska

prezentowanego przez UW, w którym jako zasadę przyjęto realizację ww. zadań

Wydziału poza czasem pracy osób w nim zatrudnionych.

                                                
107 DzU nr 125, poz. 1373 ze zm.
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W 2001 r. wojewodowie dokonali, na podstawie ustawy o kippp, prywatyzacji

71 przedsiębiorstw, których byli organami założycielskimi, tj. o 62,7% mniej niż

w 2000 r. Dane liczbowe dotyczące przedsiębiorstw państwowych, w których

zakończono procesy prywatyzacji bezpośredniej w 2000 i 2001 roku w podziale

na województwa prezentuje poniższa tabela:

Prywatyzacja
2000 r. 2001 r.

Lp. Województwo Ogółem sprzedaż wniesie
nie do
spółki

odpłatne
wykorzy

stanie

Ogółem sprzedaż wniesienie
do spółki

odpłatne
wyko-

rzystanie
1. dolnośląskie 12 4 2 6 2 0 0 2

2. kujawsko-pomorskie 12 4 1 7 3 0 0 3

3. lubelskie 4 1 0 3 5 0 0 5

4. lubuskie 3 1 1 1 2 0 0 2

5. łódzkie 9 5 1 3 5 2 1 2

6. małopolskie 13 4 2 7 5 0 1 4

7. mazowieckie 24 6 7 11 17 2 3 12

8. opolskie 3 1 1 1 2 1 1 0

9. podkarpackie 13 9 2 2 7 1 2 4

10. podlaskie 6 2 2 2 0 0 0 0

11. pomorskie 10 4 2 4 6 0 2 4

12. śląskie 12 4 3 5 4 3 0 1

13. świętokrzyskie 8 2 2 4 3 0 0 3

14. warmińsko-mazurskie 2 0 0 2 3 1 0 2

15. wielkopolskie 7 3 1 3 2 1 0 1

16. zachodniopomorskie 12 6 0 6 5 0 1 4

Razem 150 56 27 67 71 11 11 49

Źródło: Wyniki kontroli NIK

W �Kierunkach prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w roku 2001� zawartych

w rozdziale VIII uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2001 r. szacowano objęcie

prywatyzacją bezpośrednią ponad 200 przedsiębiorstw. Zakres realizacji planu

wskazuje na błędne rozpoznanie możliwości zakresu prywatyzacji mienia Skarbu

Państwa. Np.:
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- plan prywatyzacji bezpośredniej przekazany przez Wojewodę Lubuskiego, służący

do opracowania przez MSP dokumentu �Kierunki prywatyzacji...� zakładał

prywatyzację 17 przedsiębiorstw. W 2001 r. zakończono prywatyzację

2 podmiotów - nie ujętych w tym planie;

- w 2001 r. w województwie śląskim, w porównaniu z rokiem 2000, nastąpił wzrost

liczby przedsiębiorstw objętych prywatyzacją z 13 do 38, natomiast zakończono ten

proces w 4, podczas gdy w roku 2000 w 12 przedsiębiorstwach.

Dominującą formą prywatyzacji bezpośredniej w latach 2000-2001 r. było

oddanie przedsiębiorstw przez wojewodów do odpłatnego korzystania (odpowiednio

44,7% i 69,0% dokonanych prywatyzacji), natomiast udział transakcji sprzedaży

przedsiębiorstw w strukturze prywatyzacji zmniejszył się z 37,7 % do 15,5%.

W żadnym z województw nie odnotowano wzrostu liczby zakończonych

prywatyzacji. Najgłębszy spadek liczby sprywatyzowanych przedsiębiorstw

państwowych w 2001 r. w stosunku do 2000 r., odnotowano w województwach

dolnośląskim (z 12 do 2) i kujawsko-pomorskim (z 12 do 3).

Spadek tempa prywatyzacji był uzasadniany małym zainteresowaniem

inwestorów, nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, roszczeniami

reprywatyzacyjnymi, pogarszaniem się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,

przedłużaniem się procedur prywatyzacyjnych oraz zmniejszaniem się ogólnej liczby

przedsiębiorstw, dla których wojewodowie byli organami założycielskimi.

Efekty działań prywatyzacyjnych były niewspółmierne do potencjału jednostek

organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację. Np. Wojewoda Śląski, który

zatrudniał w  Wydziale Nadzoru Założycielskiego i Przekształceń Własnościowych

59 osób w 2001 r. sprywatyzował w tym okresie jedynie 4 przedsiębiorstwa (w roku

2000 � odpowiednio 66 osób i 12 przedsiębiorstw). Za przewlekłość postępowania

odpowiedzialne były odpowiednie służby wojewody. Np. w umowach z firmami

konsultingowymi termin wykonania analiz prywatyzacyjnych określano na

5-6 tygodni, komisyjne odbiory analiz trwały ok. 4 miesięcy (woj. lubuskie).
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Uwagi, zgłaszane przez MSP, do dokumentów prywatyzacyjnych, zwłaszcza

do projektów umów w zakresie wartości przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia

interesów Skarbu Państwa, służby prywatyzacyjne niektórych wojewodów

uwzględniały z opóźnieniem:

- uwagi zgłoszone przez MSP w listopadzie 2000 r. do dokumentów

prywatyzacyjnych Lubuskiego Przedsiębiorstwa  Budownictwa Przemysłowego

w Nowej Soli, dotyczące możliwości zmiany ścieżki prywatyzacyjnej lub

zwiększenia udziału inwestora aktywnego, uwzględniono po upływie roku,

- uwagi zgłoszone przez MSP do dokumentów prywatyzacyjnych Fabryki Pomocy

Naukowych w Poznaniu przesłanych przy wniosku Wojewody Wielkopolskiego

z lipca 2000 r., zostały uwzględnione dopiero w końcu kwietnia 2001 r. W tym

czasie nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej

przedsiębiorstwa, inwestor wycofał ofertę i zgłoszono wniosek o upadłość tego

podmiotu.

W toku kontroli zbadano prawidłowość procedur w 30 postępowaniach

prowadzących do wydania w 2001 r. przez wojewodów zarządzeń w sprawie

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Stwierdzono 11 przypadków wystąpienia

nieprawidłowości w prowadzonych działaniach prywatyzacyjnych wobec

przedsiębiorstw, w stosunku do których wojewodowie pełnili funkcje założycielskie.
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IV. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE

Zgodnie z art. 61 ust. 3 i art. 86 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
do budżetu państwa zostały włączone środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie
podlegające zwrotowi i wydatki nimi finansowane. Zadania Pełnomocnika Rządu
do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej, przejął
minister właściwy do spraw finansów publicznych, który w dniu 7 listopada 2001 roku
udzielił Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów pełnomocnictwa,
obejmującego zakres zadań przypisanych w przeszłości Pełnomocnikowi.
W szczególności dotyczy to pełnienia roli Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego
(ang. National Authorising Officer lub NAO). Pełnomocnictwo zawiera też
upoważnienie związane z prowadzeniem rachunków środków pomocowych
w Narodowym Banku Polskim oraz zobowiązanie do składania Ministrowi Finansów
rocznych sprawozdań z działalności objętej pełnomocnictwem.

Ustawa budżetowa na rok 2001 w załączniku nr 3 określiła planowane wydatki
ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi
w wysokości 3.717.862 tys. zł, z podziałem na środki bezzwrotne pochodzące
z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej - 3.468.999 tys. zł i środki
bezzwrotne pochodzące z innych źródeł zagranicznych - 248.863 tys. zł . Wysokość
planowanych, dostępnych w 2001 roku, środków bezzwrotnych pochodzących
z innych źródeł zagranicznych określono w wysokości 346.757 tys. zł.

Ujęte w wymienionym załączniku środki oraz wydatki nimi finansowane
przedstawione zostały bez uwzględnienia obowiązującego w 2001 r. podziału według
klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków. Także zrealizowane wydatki,
finansowane tymi środkami, ewidencjonowane były z pominięciem obowiązującej
w tym zakresie klasyfikacji budżetowej. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że na etapie
planowania środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi
oraz wydatki nimi współfinansowane nie były prezentowane w układzie klasyfikacji
budżetowej, ponieważ na tym etapie miały one charakter swoistych �rezerw�, które
mogły być wydane na określone cele. Ich wydatkowanie było możliwe dopiero
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po zakończeniu akcji �kontraktacyjnej�. NIK zwraca uwagę, iż ustawa o finansach
publicznych w art. 86 ust. 6 jednoznacznie określa, iż wydatki budżetu państwa ujmuje
się w ustawie budżetowej w podziale na części, działy i rozdziały klasyfikacji
wydatków, z wyodrębnieniem wydatków finansowanych ze środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi. Najwyższa Izba Kontroli
przyjęła wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, że przygotowywane zmiany w zakresie
klasyfikacji budżetowej, pozwolą dokładniej określić kierunki wydatkowania środków
związanych z integracją oraz na współfinansowanie pomocy środkami pochodzącymi
z zagranicy, nie podlegającymi zwrotowi, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2003.

W 2001 r. środki pochodzące z Unii Europejskiej gromadzone były na
Narodowym Funduszu Środków Pochodzących z Unii Europejskiej - rachunku
bankowym prowadzonym w NBP z podziałem na poszczególne programy
i z wyodrębnionymi subkontami dla każdego Memorandum Finansowego.
Wszystkie rachunki prowadzone były w EURO.

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zrealizowanie wydatków określonych
w ustawie budżetowej było uwarunkowane uruchomieniem środków przez Komisję
Europejską, w wyniku potwierdzenia spełnienia warunków  do przyjęcia tych środków
przez stronę polską, a także terminem realizacji przez Komisję, polskich wniosków
dotyczących kolejnej transzy dla programów już realizowanych.

W 2001 r. nie rozpoczęto realizacji programu SAPARD i na rachunek ten nie
wpłynęły żadne środki. Rozpoczęto natomiast realizację programu ISPA108 w sektorze
�środowisko� 20 projektów a w sektorze �transport� 11 projektów. Na rachunek
Narodowego Funduszu ISPA z Komisji Europejskiej wpłynęło ogółem
46.248.565 EURO i były to wyłącznie zaliczki, jakie są przewidziane w procedurze
programu po podpisaniu Memorandum Finansowego oraz po zawarciu głównego
kontraktu w danym projekcie.

W 2001 r. dostępne były środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie
podlegające zwrotowi w kwocie 1.836.093,1 tys. zł.

Stan środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi, które wpływają na rachunek Narodowego Funduszu dla poszczególnych
programów, przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:
                                                
108 ang. Instrument for Structural Policies for Preaccession (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej).
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Wyszczegól-
nienie

Stan środków na dzień
31.12.2000 r.

Wpłynęło w 2001 r. Odsetki � 2001 r.
na rachunku NF
i bieżącym b.p.

Środki dostępne w 2001 r.

tys.
Euro***

tys. zł.* tys. Euro tys. zł.** tys.
Euro

tys. zł.** tys. Euro tys. zł.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phare 83.269,2 320.952,8 241.072,6 884.471,3 3.340,0 12.254,1 327.681,8 1.217.678,2

ISPA 0,0 0,0 46.254,0 169.701,3 256,6 941,4 46.510,6 170.642,7

SAPARD 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Razem 83.269,2 320.952,8 287.326,6 1.054.172,6 3.596,6 13.195,5 374.192,4 1.388.320,9

* według kursu 3,8544 zł/euro

** według kursu 3,6689 zł/euro

*** w tym 30 445,8 tys. zł z programu, który nie był ujęty w załączniku nr 3 do ustawy budżetowej
na rok 2000.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wydatki finansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
na rok 2001 zaplanowano w kwocie łącznej 3.717.862 tys. zł a zrealizowane zostały
w wysokości 1.072.704 tys. zł, tj. w 28,9% w stosunku do planu i 58,4% w stosunku
do dostępnych środków. Wydatki finansowane ze środków bezzwrotnych
pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, zrealizowano
w wysokości 851.111 tys. zł, tj. 24,5%, natomiast wydatki finansowane z innych
źródeł zagranicznych zrealizowano w wysokości 221.593 tys. zł, tj. 89% i składały się
na nie głównie środki złotówkowe pochodzące z pomocy Wspólnot Europejskich
(CPF) � 62.333 tys. zł i środki z Rachunku Dochodów Polskiego Funduszu
Stabilizacyjnego � 102.329 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła wyjaśnienie Ministerstwa Finansów,
iż stopień zaawansowania wydatków w poszczególnych programach Phare
uzależniony był od charakteru prowadzonych inwestycji (np. Phare 98 � Inwestycje
w dziedzinie infrastruktury transportowej), zainteresowania środowisk oferowanymi
formami pomocy (np. Phare 98 � Program łagodzenia skutków społecznych
restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa). Przyznane środki nie mogły być wykorzystane
również z powodu upływu terminu płatności.
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Natomiast stopień zaawansowania wydatków w programach Phare 1999 i 2000
był uzależniony od etapu ich realizacji. W pierwszym roku realizacji każdego
programu, w którym rozpoczynają się przetargi, zaangażowanie środków było
niewielkie i wzrastało dopiero w kolejnych latach, osiągając wysoki poziom
w ostatnim roku realizacji projektów.

Zrealizowane wydatki, finansowane ze środków nie podlegających zwrotowi,
pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej przedstawiają
dane zawarte w poniższej tabeli:

Planowane wydatki
(ustawa budżetowa na
rok 2001 - zał. nr 3)

Wydatki w roku 2001
- stan na dzień
31.12.2001 r.Program

tys. EURO tys. zł tys. EURO tys. zł

Organ
odpowiedzialny

za realizację
programu

1 2 3 4 5 6
Phare 1998, z tego: 88.455 373.290 76.466 280.546

Program rozwoju
instytucjonalnego
administracji

9.266 39.104 11.152 40.916 Komitet Integracji
Europejskiej

Inwestycje w dziedzinie
infrastruktury
transportowej

24.650 104.025 12.070 44.284 minister właściwy
ds. transportu

Inwestycje w dziedzinie
ochrony środowiska

1.293 5.457 3.578 13.127 minister właściwy
ds. ochrony
środowiska

Program wzmocnienia
granicy wschodniej

4.400 18.568 7.984 29.292 minister właściwy
do spraw
wewnętrznych

Program współpracy
przygranicznej

32.460 136.984 35.361 129.736 minister właściwy
ds. administracji
publicznej

Program łagodzenia
skutków społecznych
restrukturyzacji
górnictwa i hutnictwa

16.386 69.151 6.321 23.191 minister właściwy
ds. gospodarki

Uczestnictwo w programach
wspólnotowych

4.275 15.685 KBN, ministrowie
beneficjenci

Phare 1999, z tego: 129.625 547.032 77.856 285.646
Program rozwoju
instytucjonalnego
administracji

21.552 90.950 8.289 30.412 Komitet Integracji
Europejskiej

Inwestycje w dziedzinie
infrastruktury
transportowej

12.300 51.907 6.375 23.389 minister właściwy
ds. transportu
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1 2 3 4 5 6
Inwestycje w dziedzinie
ochrony środowiska

30.430 128.418 15.297 56.123 minister właściwy
ds. ochrony
środowiska

Program wzmocnienia
granicy wschodniej

12.000 50.641 9.931 36.436 minister właściwy
do spraw
wewnętrznych

Program współpracy
przygranicznej

23.986 101.225 9.814 36.007 minister właściwy
ds. administracji
publicznej

Program modernizacji
przemysłu

13.525 57.077 8.607 31.578 minister właściwy
ds. gospodarki

Program rozwoju
regionalnego 3.420 14.433 3.369 12.361

minister właściwy
ds. rozwoju
regionalnego

Program przygotowania
sektora rolnictwa 9.634 40.658 2.259 8.288

minister właściwy
ds. rolnictwa i ds.
rozwoju obszarów
wiejskich

Uczestnictwo
w programach
wspólnotowych i innych

2.778 11.723 13.915 51.053
KBN, ministrowie
beneficjenci

Phare 2000, z tego: 119.668 505.009 77.658 284.919
Program rozwoju
instytucjonalnego
administracji

33.162 139.947 4.981 18.275
Komitet Integracji
Europejskiej

Program wzmocnienia
granicy wschodniej 9.450 39.880 48 176

minister właściwy
ds. administracji
publicznej

Program rozwoju
regionalnego
i społecznego

38.068 160.649 0 0
minister właściwy
ds. rozwoju
regionalnego

Program współpracy
przygranicznej 16.200 68.366 2.534 9.297

minister właściwy
ds. administracji
publicznej

Program przygotowania
sektora rolnictwa 13.230 55.832 1.330 4.880

minister właściwy
ds. Rolnictwa
i ds. Rozwoju
obszarów
wiejskich

Uczestnictwo
w programach
wspólnotowych i innych

9.558 40.336 68.765 252.292
KBN, ministrowie
beneficjenci

ISPA 2000, z tego: 231.250 975.898 0 0
Inwestycje w dziedzinie
infrastruktury
transportowej

131.250 553.888 0 0
minister właściwy
ds. transportu

Inwestycje w dziedzinie
ochrony środowiska 100.000 422.010 0 0

minister właściwy
ds. ochrony
środowiska
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1 2 3 4 5 6
SAPARD 2000 168.680 0 0 0 minister właściwy

ds. rolnictwa
i ds. rozwoju
obszarów wiejskich

SAPARD 2001 84.340 0 0 0 minister właściwy
ds. rolnictwa
i ds. rozwoju
obszarów wiejskich

Ogółem środki z UE 822.018 3.468.999 231.980 851.111

Przy planowanych wydatkach w 2001 roku � średnioroczna prognoza kursu walutowego PLN/EURO -  4,2201
Wydatki poniesione w 2001r. przeliczono wg średniorocznego kursu walutowego, tj. 3,6689 zł/euro

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. w budżetach poszczególnych dysponentów (według planu
po zmianach) przewidziano wydatki na współfinansownie programów finansowanych
ze źródeł zagranicznych w wysokości 1.030.005,4 tys. zł a zrealizowano wydatki
w kwocie 952.885,6 tys. zł, tj. 92,5% planu, z tego na:

- współfinansowanie programów realizowanych ze środków nie podlegających
zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej � zaplanowano 186.030,5 tys. zł
(w tym wydatki niewygasające 8.876,3 tys. zł), a zrealizowano wydatki na kwotę
153.035,8 tys. zł, tj. 87,0% planu,

- współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych zaplanowano �
783.981,4 tys. zł, a zrealizowano � 748.166,9 tys. zł, tj. 95,4% planu,

- wydatki związane z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowanie
działań realizowanych w ramach programów, zaplanowano � 59.993,5 tys. zł,
a zrealizowano 51.682,9 tys. zł, tj. 86,1% planu.

W 2001 r. wydatki budżetu państwa na współfinansowanie zadań finansowanych
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, wyniosły 952.885,6 tys. zł,
tj. 88,8% wydatków sfinansowanych dostępnymi środkami zagranicznymi.

Jak wynika ze sprawozdania za rok 2001 z działalności Pełnomocnika Rządu
do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej,
Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego, środki na współfinansowanie programów
pomocowych, były zaplanowane i  przewidziane w częściach budżetowych
poszczególnych dysponentów, którzy byli także zobowiązani do pełnego pokrycia
kosztów operacyjnych w ramach tych części.
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Z ustaleń kontroli NIK w zakresie funkcjonowania wewnętrznej kontroli

finansowej środków z Unii Europejskiej�109 wynika, że do dnia 30 września 2001 r.

służby Pełnomocnika Rządu nie przeprowadziły żadnej kontroli w jednostkach

wdrażających programy Unii Europejskiej. Działania tych służb ograniczały się

jedynie do tzw. �kontroli wstępnych� polegających na sprawdzaniu wniosków

przekazywanych do NAO przez Pełnomocników do Spraw Realizacji Programów

(PAO), o uruchomienie środków z Narodowego Funduszu Środków Finansowych

Pochodzących z Unii Europejskiej oraz wniosków o uruchomienie środków z rezerwy

celowej budżetu państwa na współfinansowanie programów UE. Główną przyczyną

nie przeprowadzania kontroli wydatkowania środków pochodzących z Unii

Europejskiej było to, że Pełnomocnik nie dysponował odpowiednimi służbami

do przeprowadzania takich kontroli oraz nie posiadał uprawnień do zlecania takich

kontroli innym organom. Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że urzędy

kontroli skarbowej nie wykonywały zadań wynikających z postanowień

�Porozumienia w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu�110, wskazując

na właściwość w tym zakresie Pełnomocnika Rządu. Poza tym z ustaleń kontroli

wynika, że w planie kontroli urzędów kontroli skarbowej nie ujęto przeprowadzenia w

2001 r. kontroli w zakresie wykorzystania środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

Kontrola NIK w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej (NFOŚiGW), wykazała, że w ramach projektu PL.9907-03 �Oczyszczalnia

ścieków w Tomaszowie Mazowieckim� o wartości 8.100.000 EURO nie została

                                                
109 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii

Europejskiej, Warszawa 2002. Kontrola została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli
w IV kwartale 2001 r. Kontrolą objęto działalność Ministra Finansów, Pełnomocnika Rządu ds. Obsługi
Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
Fundacji �Fundusz Współpracy�, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

110 �Memorandum of Establishment of the National Fund� zostało zawarte w dniu 28 grudnia 1998 r. pomiędzy
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Europejską i na jego mocy odpowiedzialnym za ogólne
zarządzanie finansowe środkami z UE został Pełnomocnik Rządu (NAO). Zgodnie z art. 8 § 1 Memorandum
kontrola tych środków maiła być przeprowadzana przez �kompetentny Krajowy Organ Kontroli Finansowej�
(ang. competent �National Financial Control Anthority�) a plany kontroli w tym zakresie oraz podsumowania
przeprowadzonych kontroli miały być przekazywane Komisji Europejskiej.
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zawarta umowa z beneficjentem programu oraz z wykonawcami zadań w terminie

określonym w Memorandum Finansowym, tj. do dnia 30 września 2001 r.,

co spowodowało nieprzekazanie przez Komisję Europejską kwoty zaplanowanej na

realizację ww. przedsięwzięcia. Zdaniem Izby, NFOSiGW powinien dochować

większej staranności w doborze projektów, kwalifikując do finansowania ze środków

pomocowych Unii Europejskiej tylko te, które dadzą pełną gwarancję ich realizacji,

a tym samym efektywnego wykorzystania przyznanych środków pochodzących

ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

Najwyższa Izba Kontroli, podczas kontroli w zakresie pilotażowego wdrażania

wielofunkcyjnego rejestru gospodarstw rolnych oraz systemu identyfikacji i rejestracji

zwierząt gospodarskich111 w ramach programu Phare 98 stwierdziła, że pomimo

wydłużenia, za zgodą Komisji Europejskiej, terminu realizacji projektu PL 9805.03

za środki Phare oznakowano jedynie 281 tys. sztuk bydła, co stanowiło 68,4%

pogłowia przewidzianego do zakolczykowania. Ponadto, krytycznie oceniła zbyt

późne rozpoczęcie akcji znakowania bydła, jak również tryb realizowania umów

na dostawy sprzętu do kolczykowania. Na opóźnienie tej akcji wpłynęły m.in

przewlekłe prace przygotowawcze firmy PPH POLNET Sp. z o.o. wybranej,

w przetargu przez Fundację �Fundusz Współpracy�, do realizacji tego zadania oraz

przedłużające się prace legislacyjne związane z uchwaleniem przez Sejm RP

tzw. �ustaw weterynaryjnych�, stanowiących podstawę znakowania zwierząt

gospodarskich. W ramach wdrażania projektu pilotażowego PL 9805.03 nie

powiązano znakowania bydła z wydawaniem paszportów zwierząt.

W ocenie NIK, przyjęty przez ARiMR, pilotażowy model systemu identyfikacji

i rejestracji zwierząt realizowany na bazie programu komputerowego KOLCZYK był

niepełny i nie mógł posłużyć do wypracowania strategii i koncepcji wdrożenia

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli ZSZiK-IACS w całym kraju,

na poziomie zgodnym z wymaganiami Komisji Europejskiej. Model nie przewidywał

m.in. znakowania na bieżąco nowonarodzonych cieląt.

                                                
111 Kontrola została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w IV kwartale 2001 r. w ARiMR

w zakresie opracowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli ZSZiK-IACS, w tym
realizacji projektów pilotażowych PL 9805.01 i PL 9805.03.
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W 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli, w ramach kontroli wykonania budżetu

państwa, skontrolowała 7 jednostek bezpośrednio korzystających ze środków

bezzwrotnych pochodzących z zagranicy oraz innych dysponentów wykorzystujących

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi przekazane

przez organy odpowiedzialne za realizację programów Unii Europejskiej. Z ustaleń

kontroli wynika, że środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające

zwrotowi w jednostkach objętych kontrolą, generalnie, wydatkowane były prawidłowo,

zgodnie z przepisami prawa i przeznaczeniem określonym w realizowanych

projektach.

Kontrola Urzędu Miasta i Gminy Ruciane � Nida wykazała uchybienia

w zakresie ewidencjonowania wydatków realizowanych ze środków pomocowych

Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków

w ramach programu Phare 99. W 2001 r. na ten cel wydatkowano kwotę

127.181,41  EURO. Urząd z opóźnieniem przekazywał Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

w Warszawie miesięczne sprawozdania finansowe z wykorzystania dotacji i realizacji

umowy. W rocznym sprawozdaniu Rb � 27S z wykonania wydatków budżetowych

gminy za 2001 r. w dziale 900 rozdziale 9005 §6051, błędnie wykazano wysokość

środków pochodzących z Unii Europejskiej, wydatkowanych na współfinansowanie

budowy oczyszczalni ścieków. W kwocie 1.120,4 tys. zł ujęto bowiem również środki

uzyskane przez Urząd z Fundacji EKO � FUNDUSZ w wysokości 650.000 zł,

pochodzące z ekokonwersji.

Budowa oczyszczalni ścieków w Międzylesiu, będąca częścią projektu

PL 9911.02, była objęta �Programem Współpracy Przygranicznej Polska - Czechy

1999�. Urząd Miasta Międzylesie, będący beneficjentem środków Phare 99

na realizację tego zadania, wykorzystał 252,1 tys. EURO. Najwyższa Izba Kontroli

stwierdziła, że budowa oczyszczalni ścieków bez jednoczesnej realizacji kolektora

ścieków sanitarnych nie zapewni oczekiwanych efektów inwestycyjnych określonych

w programie współpracy. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, władze Urzędu Miasta

Międzylesie powinny zatem podjąć intensywne działania zapewniające przyspieszenie

realizacji tego zadania umożliwiając tym samym jego dofinansowanie zaplanowanymi

na ten cel środkami pomocowymi Unii Europejskiej.
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Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,

realizującej zadania w ramach 6 programów Phare, nie został powołany Pełnomocnik

ds. Realizacji Programów (PAO). Konsekwencją tego stanu, była niemożność

realizacji zobowiązań płatniczych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych na łączną

kwotę 3,6 mln. EURO. Stwierdzono również, że nie został powołany zastępca

sektorowego pełnomocnika do spraw realizacji projektów ISPA w odniesieniu

do 6 projektów, których beneficjentem była Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

a od 1 kwietnia 2002 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ustalenia

Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że w sprawach tych nie były przestrzegane

procedury Unii Europejskiej, normujące wykorzystanie funduszy pomocowych

i przedakcesyjnych, określone w Memorandach Finansowych programów,

podpisanych przez Rząd RP i Komisję Europejską. Nie były również przestrzegane

postanowienia ujęte w zbiorze zasad zdecentralizowanej obsługi, wydane przez

Komisję Europejską w celu określenia szczegółowych zasad programów

pomocowych. Najwyższa Izba Kontroli, zwraca uwagę, że dalsze utrzymywanie tego

stanu może być przedmiotem krytycznej oceny ze strony Komisji Europejskiej

przygotowań polskiej administracji drogowej do integracji z Unią Europejską.
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V. PAŃSTWOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA
POMOCNICZE I ŚRODKI SPECJALNE

Ustawa budżetowa na rok 2001 określiła następujące przychody, wydatki

i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw

pomocniczych i środków specjalnych:

- przychody własne 4.831.757 tys. zł,

- dotacje z budżetu w ujęciu kasowym 77.313 tys. zł,

- wydatki, bez wpłat do budżetu 4.304.588 tys. zł,

- wpłaty do budżetu w ujęciu kasowym 462.804 tys. zł.

Zasady funkcjonowania oraz gospodarkę finansową powyższych jednostek

sektora finansów publicznych, określały w 2001 r. przepisy art. 19, 20 i 21 ustawy

o finansach publicznych. Od 2001 r. obowiązują przepisy wykonawcze określone

przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie

szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów

budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych

zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe

i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych112.

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa zakładów budżetowych,

gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych prezentują dane zawarte

w poniższej tabeli:

                                                
112 DzU z 2000 r. nr 122, poz. 1333.
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(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie
Wykonanie
2000 r. Ustawa

budżetowa
Plan po
zmianach

Wykonanie

Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

5:2 5:4 5:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem

1. Przychody

 w tym:

 Dotacja z budżetu

2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)

3. Wpłaty do budżetu

5.848.377

24.815

5.100.137

589.158

4.831.757

77.313

4.304.588

462.804

5.576.537

79.306

5.391.571

455.034

5.308.238

77.424

5.187.257

531.833

6.170.038

26.180

5.380.645

621.562

90,8

312,0

101,7

90,3

95,2

97,6

96,2

116,9

86,0

295,7

96,4

85,6

I. Zakłady budżetowe

1. Przychody

 w tym:

 dotacja z budżetu

2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)

3. Wpłaty do budżetu

699.435***

16.965

630.851***

44.649

553.940

52.864

549.978

3.293

487.368

53.355

500.300

3.293

456.143

52.205

521.034

18.897

737.904

17.898

665.548

47.105

65,2

307,7

82,6

42,3

93,6

97,8

104,1

573,9

61,8

291,7

78,3

40,1

II. Gospodarstwa pomocnicze pjb

1. Przychody

 w tym:

 dotacja z budżetu

2. Wydatki (bez wpłat do budżetu)

3. Wpłaty do budżetu

1.424.198

7.850

1.356.956

19.364

1.429.818

24.449

1.384.525

10.730

1.478.509

25.951

1.433.098

10.810

1.492.364

25.219

1.433.199

15.723

1.502.529

8.282

1.431.589

20.429

104,8

321,3

105,6

81,2

100,9

97,2

100,0

145,4

99,3

304,5

100,1

77,0

III. Środki specjalne

1. Przychody

 w tym:

 dotacja z budżetu

2. Wydatki (bez wpłat do  budżetu)

3. Wpłaty do budżetu

3.724.744**

-

3.112.330***

525.145

2.847.999

-

2.370.085

448.781

3.610.660

-

3.458.173

440.931

3.359.731*

-

3.233.024*

497.213

3.929.605

-

3.283.508

554.028

90,2

-

103,9

94,7

93,1

-

93,5

112,8

85,5

-

98,5

89,7

* Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2001 r. w zakresie środków specjalnych
(z uwzględnieniem stanu środków obrotowych ma początek i koniec roku) nie bilansuje się
o 4 tys. zł. Różnica występuje w rozdziale 75404 � Komendy wojewódzkie Policji i wynika
 z błędnego zaewidencjonowania wpływów uzyskanych tytułem przepadku rzeczy
pochodzących z ujawnionych przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych
przez KWP w Gdańsku oraz nieujęcia środków pieniężnych przekazanych przez KWP
w Gdańsku i Radomiu, które wpłynęły na rachunek bankowy środka specjalnego Biura
Finansów Komendy Głównej Policji w styczniu 2002 r.

** Faktyczne przychody środków specjalnych wyniosły 3.724.744 tys. zł. Pierwotnie wykazywana
kwota 4.136.527 tys. zł wynikała z niewłaściwego wypełnienia przez Ministerstwo Skarbu
Państwa sprawozdania za rok 2000 (Rb-30), w którym podano kwotę 1.004.727 tys. zł, zamiast
właściwej � 592.944 tys. zł.

*** Kwoty z uwzględnieniem korekt Rb-30 za 2000 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa (środki
specjalne) i w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakłady budżetowe).

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W 2001 r. przychody zrealizowane przez zakłady budżetowe, gospodarstwa

pomocnicze i środki specjalne wyniosły 5.308.238 tys. zł i były niższe

od planowanych w budżecie po zmianach o 4,8% i niższe o 9,2% od osiągniętych

w 2000 r. Udział dotacji budżetowej w przychodach tych jednostek w 2001 r. wynosił

1,5% (w 2000 r. � 0,4%).

Wydatki (bez wpłat do budżetu) w 2001 r. wyniosły 5.187.257 tys. zł

i stanowiły 96,2% kwoty planowanej w budżecie po zmianach. W porównaniu

do  2000 r. wydatki te były wyższe o 1,7%.

Wpłaty do budżetu w ujęciu kasowym wyniosły 531.833 tys. zł i były

o 57.325 tys. zł niższe niż w 2000 r., tj. o 9,7%, a wyższe od planowanych w budżecie

po zmianach o 16,9%.

1. Zakłady budżetowe

Państwowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi bez

osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności.

Zakłady budżetowe są tworzone przez ministrów, kierowników urzędów centralnych

i wojewodów. Podstawę gospodarki finansowej zakładów budżetowych stanowią

plany obejmujące: przychody i rozchody, stan środków obrotowych oraz rozliczenia

z budżetem. Zakłady budżetowe wpłacają do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

Wyniki kontroli pokazują dwa charakterystyczne zjawiska, dotyczące tej formy

działalności. Po pierwsze, zmniejszyło się zainteresowanie tego typu działalnością.

Zakłady budżetowe w 2001 r. funkcjonowały w 29 częściach budżetowych, podczas

gdy w 2000 r. � w 31 częściach. Po drugie, pogorszyły się wyniki finansowe tych

jednostek, o czym świadczą niższe niż w poprzednim roku przychody, niższe wpłaty

do budżetu, wyższe dotacje.

Zakłady budżetowe osiągnęły przychody w kwocie 456.143,0 tys. zł, tj. o 6,4%

niższe od planu po zmianach. Przychody te stanowiły 8,6% ogólnej kwoty

przychodów jednostek sektora finansów publicznych prowadzonych w formie

zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych.
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Osiągnięte w 2001 r. przychody zakładów budżetowych były o 34,8% niższe

od wykonania 2000 r.

Dotacje z budżetu w kwocie 52.205,0 tys. zł stanowiły 11,4% przychodów

zakładów budżetowych w 2001 r. (w 2000 r. - 2,4%). Dotacje te były wyższe

o 207,7% od dotacji zrealizowanych w 2000 r.

Wydatki (bez wpłat do budżetu) wyniosły 521.034,0 tys. zł, tj. 104,1% planu

po zmianach. Wydatki te w 2001 r. były niższe o 17,4% od wydatków zrealizowanych

w 2000 r.

Dokonano wpłat do budżetu (bez podatku dochodowego od osób prawnych)

w kwocie 18.897,0 tys. zł, tj. o 25.752,0 tys. zł niższej niż w 2000 r. i o 15.604,0 tys. zł

wyższej niż planowano.

Stan środków obrotowych zakładów budżetowych zmniejszył się

ze 111.514,0 tys. zł na początek roku do 23.465 tys. zł na koniec roku, tj. o 78,9%.

Największy udział w strukturze przychodów i wydatków zakładów

budżetowych miały zakłady funkcjonujące w następujących częściach budżetu:

- 29 - Obrona narodowa - przychody w kwocie 104.690,0 tys. zł, wydatki w kwocie

174.027,0 tys. zł, a wpłata do budżetu � 10.248,0 tys. zł,

- 32 - Rolnictwo - przychody w kwocie 99.640,0 tys. zł, wydatki w kwocie

93.858,0 tys. zł, a wpłata do budżetu 5.493,0 tys. zł,

- 56 - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu - przychody w kwocie 62.123,0 tys. zł,

wydatki w kwocie 62.792,0 tys. zł (bez wpłaty do budżetu).

W 2001 r. z budżetu państwa wydatkowano środki w kwocie 52.205,0 tys. zł

na dotacje budżetowe do zakładów budżetowych, w tym dla zakładów

funkcjonujących w częściach:

- 32 � Rolnictwo 26.560,0 tys. zł,

- 56 � Urząd Kultury Fizycznej i Sportu 17.724,0 tys. zł,

- 29 � Obrona narodowa 3.801,0 tys. zł,

- 42 � Sprawy wewnętrzne 2.630,0 tys. zł.
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Na łączną kwotę 18.897,0 tys. zł dokonanych przez zakłady budżetowe w 2001 r.

wpłat do budżetu największe wpłaty wystąpiły w częściach:

- 29 � Obrona narodowa � 10.248,0 tys. zł, tj. 54,2% wpłat zakładów budżetowych,

- 32 � Rolnictwo � 5.493,0 tys. zł, tj. 29,1% wpłat zakładów budżetowych,

- 66 � Polskie Centrum Badań i Certyfikacji � 3.064,0 tys. zł, tj. 16,2% wpłat

zakładów budżetowych.

O słabej kondycji finansowej zakładów budżetowych świadczą następujące

przypadki:

- Zakład Budżetowy Budownictwa Wodnego w Puławach poniósł straty
na prowadzonej działalności. Wydatki były wyższe niż dochody o 1.692,0 tys. zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku w porównaniu do stanu na początek roku
był niższy o 1.692 tys. zł i wyniósł 82 tys. zł. Minister Środowiska wydał dnia
16 lipca 2001 r. decyzję w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Budownictwa
Wodnego w Puławach.

- Zakład Budżetowy � Lotnisko Warszawa - Babice w pierwszym półroczu 2001 r.
wykonał 8% planowanych przychodów z działalności oraz 22% planowanych
kosztów. Zakład ten nie uzyskał planowanych przychodów z powodu nieotrzymania
koncesji na działalność lotniczą, stanowiącą przedmiot działalności zakładu (brak
prawnych podstaw uzyskania stosownej koncesji) i nie został wpisany do rejestru
lotnisk cywilnych. Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu była
dotacja udzielona z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.
Ze środków tych w pierwszym półroczu 2001 r. została wykorzystana kwota
864,0 tys. zł, z której 66% przeznaczono na wydatki osobowe. Na koniec 2001 r.
Zakład wykazał stratę w działalności w wysokości 787,0 tys. zł.

- Wojewoda Dolnośląski podjął decyzję o likwidacji dwóch zakładów budżetowych,

tj. Zakładu Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu oraz Dyrekcji

Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu. Przesłanką decyzji  była ich zła

sytuacja ekonomiczno � finansowa (wskaźniki rentowności i zyskowności miały

wartości ujemne, zakłady utraciły płynność finansową i nie były w stanie

wywiązać się ze swoich zobowiązań).
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Ponadto stwierdzono, że Zakład Budżetowy Polskie Centrum Badań

i Certyfikacji nie doszacował wpłaty do budżetu. Wpłata wynosiła 3.064 tys. zł, a więc

ponad trzykrotnie (o 226%) przewyższała kwotę ustaloną w ustawie budżetowej.

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono dochody z tego tytułu w wysokości 940 tys. zł,

tj. na poziomie 21,6% wykonania w 2000 r. Zrealizowane dochody w kwocie

3.064 tys. zł stanowiły 326% planu.

2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

Gospodarstwa pomocnicze prowadzą działalność uboczną lub część

podstawowej działalności jednostki budżetowej i są wyodrębnioną formą

organizacyjną tej jednostki. Gospodarstwa pomocnicze są tworzone na podstawie

decyzji kierownika jednostki budżetowej, po uzyskaniu zgody właściwego ministra,

kierownika urzędu centralnego lub wojewody. Podstawę gospodarki finansowej

gospodarstw pomocniczych stanowią plany finansowe, obejmujące: przychody

i rozchody, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem. Gospodarstwa

pomocnicze wpłacają do budżetu połowę zysku netto.

Zakres działalności w formie gospodarstw pomocniczych był podobny jak

w poprzednim roku. Działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego

prowadzono w 2001 r. w 46 częściach budżetu państwa, w tym w 16 budżetach

wojewodów. Kondycja finansowa tych jednostek w 2001 r. uległa pogorszeniu

w porównaniu z rokiem 2000, lecz w mniejszym zakresie niż w przypadku zakładów

budżetowych.

W 2001 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w kwocie

1.492.364 tys. zł, tj. 100,9% planu po zmianach. Osiągnięte w 2001 r. przychody

stanowiły 104,8% wykonania 2000 r. Przychody gospodarstw pomocniczych

stanowiły 28,1% ogólnej kwoty przychodów jednostek sektora finansów publicznych

prowadzonych w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

i środków specjalnych. W przychodach gospodarstw pomocniczych dotacje z budżetu

w wysokości 25.219 tys. zł stanowiły 1,7% kwoty przychodów (w 2000 r. � 0,6%),

a w porównaniu do 2000 r. dotacje te były wyższe o 17.369 tys. zł, tj. o 221,3%.
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Wydatki zrealizowano w wysokości 1.433.199 tys. zł, tj. 100% budżetu

po zmianach, nominalnie były one o 5,6% wyższe od wykonania w 2000 r., a realnie

wyższe o 0,1%.

Wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych do budżetu państwa w wysokości

15.723 tys. zł były wyższe o 45,4% od kwoty planu po zmianach, nominalnie niższe

o 18,8% od wpłat dokonanych w 2000 r., a realnie niższe o 23,0%.

Stan środków obrotowych w 2001 r. zwiększył się z kwoty 159.569 tys. zł

(na początek roku) do kwoty 172.995 tys. zł na koniec roku, tj. o 8,4%.

W strukturze przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, podobnie

jak w 2000 r., najwyższy udział przypadał na gospodarstwa funkcjonujące

w następujących częściach:

- część 29 � Obrona narodowa - z przychodami � 434.005 tys. zł i wydatkami �

432.625 tys. zł, co stanowiło odpowiednio � 99,7% i 100,7% wykonania 2000 r.

Wpłata z zysku do budżetu państwa wynosiła 3.068 tys. zł i była wyższa o 319,7%

od dokonanej w 2000 r.;

- 85/02-32 Budżety wojewodów - z przychodami � 337.518 tys. zł i wydatkami �

335.858 tys. zł, co stanowiło odpowiednio � 112,0% i 111,9% wykonania 2000 r.

Wpłata z zysku do budżetu państwa wynosiła 1.046 tys. zł i była wyższa o 43,1%

od dokonanej w 2000 r.;

- część 16 � Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - z przychodami � 166.394 tys. zł

i wydatkami � 129.598 tys. zł, co stanowiło odpowiednio � 108,7% i 113,2%

wykonania 2000 r. Wpłata z zysku do budżetu państwa wynosiła 3.648 tys. zł

i była niższa o 63,2% od dokonanej w 2000 r.;

- część 37 � Sprawiedliwość - z przychodami � 121.950 tys. zł i wydatkami �

116.977 tys. zł, co stanowiło odpowiednio � 104,2% i 104,2% wykonania 2000 r.

Wpłata z zysku do budżetu państwa wynosiła 176 tys. zł i była wyższa o 89,2%

od dokonanej w 2000 r.
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Planowane na 2001 r. dotacje z budżetu państwa do gospodarstw pomocniczych

w kwocie 24.449 tys. zł zostały zwiększone do wysokości 25.951 tys. zł,

a zrealizowano w kwocie 25.219 tys. zł, co stanowiło 97,2% planu po zmianach oraz

321,3% wykonania 2000 r. Zwiększenie dotacji wynikało z przekazania w trakcie

2001 r. w części 20 � Gospodarka dotacji w wysokości 800 tys. zł na pierwsze

wyposażenie w środki obrotowe Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego

w Rucianem-Nidzie, po zlikwidowaniu Ośrodka Wczasowego w Rucianem-Nidzie.

W 2001 r. z budżetu państwa wydatkowano środki na dotacje budżetowe dla

gospodarstw pomocniczych w wysokości 25.219 tys. zł, w tym dla gospodarstw

funkcjonujących w częściach:

- 32 - Rolnictwo 20.218 tys. zł,

- 41 � Środowisko 2.115 tys. zł,

- 37 � Sprawiedliwość 1.403 tys. zł,

- 20 � Gospodarka 800 tys. zł,

- 85/06 � województwo lubelskie 187 tys. zł,

- 85/04 � województwo kujawsko-pomorskie 170 tys. zł,

- 85/18 � województwo podkarpackie 143 tys. zł,

- 85/12 � województwo małopolskie 137 tys. zł.

Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2001 r. wpłata z zysku w kwocie

10.730 tys. zł, w planie po zmianach � 10.810 tys. zł � zrealizowana została

w wysokości 15.723 tys. zł i była o 46,5% wyższa od zaplanowanej. Zaplanowanej

wpłaty z zysku nie zrealizowano w następujących częściach:

- 16 � Kancelaria Prezesa Rady Ministrów � z zaplanowanej wpłaty 7.040 tys. zł �

zrealizowano � 3.648 tys. zł,

- 37 � Sprawiedliwość - z zaplanowanej wpłaty 250 tys. zł � zrealizowano 176 tys. zł,

- 85/18 - województwo podkarpackie - z zaplanowanej wpłaty 31 tys. zł �

zrealizowano 3 tys. zł,

- 46 � Zdrowie - z zaplanowanej wpłaty 18 tys. zł � zrealizowano 2 tys. zł.
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Wpłaty z zysku do budżetu zostały przekroczone przede wszystkim

w następujących częściach budżetu:

- 29 � Obrona narodowa � z zaplanowanej wpłaty � 1.263 tys. zł zrealizowano �

3.068 tys. zł,

- 13 � Instytut Pamięci Narodowej � Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi

Polskiemu � nie planowano wpłaty � zrealizowano � 1.759 tys. zł,

- 39 � Transport � z zaplanowanej wpłaty � 1.292 tys. zł zrealizowano �2.659 tys. zł.

W Ministerstwie Obrony Narodowej z 40 gospodarstw pomocniczych, które

na koniec 2001 r. wykazały stratę na działalności, w 35, tj. 77,8% wdrożono

postępowanie likwidacyjne, w pozostałych 5 gospodarstwach strata zostanie pokryta

ze środków obrotowych tych gospodarstw.

Naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki finansowej

dotyczyły:

1) naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych przez:

- Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa, poprzez dzielenie zamówień

na wykonanie jednorodnych prac remontowo-konserwacyjnych w celu

uprawdopodobnienia okoliczności umożliwiających udzielenie zamówień

z wolnej ręki oraz udzielenie zamówienia dodatkowego, którego wartość netto

stanowiła 30,1% uprzednio zawartej umowy,

- Zakład Obsługi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez udzielenie

zamówienia z wolnej ręki, przed wyrażeniem zgody na ten tryb przez Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych,

2) niewykazania przez Zakład Obsługi MSWiA w sprawozdaniu Rb-31,

przekazanym do MSWiA, kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości

446,6 tys. zł wypłaconych pracownikom zatrudnionym w Zakładzie,

a wykonującym czynności w innych jednostkach (w Urzędzie ds. Repatriacji

i Cudzoziemców, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Głównym Urzędzie

Geodezji i Kartografii, MSWiA) i obciążenie ich tymi kosztami, poprzez

wystawienie faktur na zakup usług pozostałych,
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3) nierzetelnego sporządzenia sprawozdania Rb-31 (zbiorcze) poprzez nieujęcie

przez Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Rucianem-Nidzie, w pozycji

przychody, dotacji na pierwsze wyposażenie (800 tys. zł), co było niezgodne

z ewidencją księgową Ministerstwa Gospodarki oraz sprawozdaniem Rb-28

o wydatkach budżetowych,

4) niedokonania stosownych zmian w planie finansowym odnośnie przychodów

i wydatków, a także przekroczenia wydatków o 105,6 tys. zł, co spowodowało

poniesienie straty finansowej w wysokości 63,8 tys. zł przez Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Kalsku (województwo lubuskie),

5) poniesienia straty w wysokości 21,5 tys. zł przez gospodarstwo pomocnicze

�Chemix� przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,

przekroczenia limitu wydatków w �Punkcie Szczepień Profilaktycznych� o kwotę

479 tys. zł, bez uprzedniego dokonania zmian w rocznym planie finansowym,

co spowodowało zmniejszenie wyniku finansowego i wpłaty do budżetu

o 24,1 tys. zł niższej od planowanej, pokrycia kosztów remontu sześciu

pomieszczeń macierzystej jednostki budżetowej w kwocie 44,9 tys. zł oraz

przyjmowanie przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, do których należał nadzór nad działalnością gospodarstw,

odpłatnych zleceń od kierowników tych gospodarstw, co stwarzało zagrożenie

korupcją,

6) uszczuplenia dochodów budżetu państwa o kwotę 235,8 tys. zł, z tytułu

nieodprowadzonego czynszu najmu budynku będącego własnością Skarbu

Państwa przez Zakład Obsługi Kuratorium Oświaty w Warszawie,

7) niezawarcia przez Zakład Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego z ośmioma związkami i stowarzyszeniami kombatanckimi umów

określających warunki najmu w budynkach UW w Szczecinie i w Koszalinie

(12 pokoi o powierzchni 209 m kw.), nieokreślenia w czterech przypadkach

w zawartych umowach najmu powierzchni w budynku UW w Szczecinie części

wspólnych oraz nieopracowania szczegółowych zasad korzystania ze służbowych

samochodów osobowych przez pracowników i określenia dokumentacji

umożliwiającej kontrolę w tym zakresie,
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8) zawarcia przez gospodarstwo pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Gdańsku dwóch umów ze spółkami na najem
nieruchomości i pomieszczeń tylko po kosztach własnych, bez uwzględnienia
zysku na działalności świadczonej na rzecz innych podmiotów gospodarczych,

9) nierzetelnego kalkulowania i zawyżenia kosztu sprzedaży usług na rzecz jednostki
macierzystej, za wykonanie prac projektowych i inwentaryzacyjno-pomiarowych
(o 6,6 tys. zł) przez gospodarstwo pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z prowadzeniem nierzetelnej
ewidencji księgowej, uniemożliwiającej rozliczenie kosztów rodzajowych
ze względu na miejsce ich powstawania,

10) dokonania dopiero w 2001 r. pełnego rozliczenia nadpłat z tytułu zaliczkowej
wpłaty do budżetu części zysku przez Zakład Obsługi Ministerstwa Środowiska
za lata 1998-2000 i dokonania zwrotu w 2001 r. łącznie nadpłaconej kwoty -
40,2 tys. zł,

11) nieprawidłowego sporządzenia planu finansowego przez Zakład Obsługi
MSWiA  poprzez zaplanowanie straty na działalności (39 tys. zł) oraz sprzedaży
innym jednostkom usług po kosztach własnych,

12) niedopełnienia wymogów przestrzegania zasad rozliczania kosztów
obowiązujących w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
przy usługach realizowanych na rzecz jednostki macierzystej, tj. Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii (4 faktury na kwotę 44,5 tys. zł),

13) realizowania przez gospodarstwo pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Gdańsku przychodów i wydatków bez opracowanego
i zatwierdzonego planu finansowego, a jedynie na podstawie sporządzonego
projektu,

14) nieokreślenia szczegółowego jednostkowego zakresu, liczby zleconych prac,
skalkulowanej wartości jednostkowej, sposobu dokumentowania oraz odbioru prac
w umowach realizowanych na rzecz jednostki macierzystej Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii przez gospodarstwo pomocnicze Centralny Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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Powyższe liczne przykłady nieprawidłowości świadczą o słabości kontroli

wewnętrznej w jednostkach, przy których funkcjonowały kontrolowane gospodarstwa

pomocnicze.

3. Środki specjalne

Ustawa o finansach publicznych w art. 21 stanowi, że środki specjalne

są  środkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych

rachunkach bankowych:

1) na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiących jednostek

samorządu terytorialnego,

2) z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki

budżetowej,

3) z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce

budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie,

4) z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach

mobilizacyjnych.

Podstawę gospodarki finansowej środków specjalnych stanowią plany

obejmujące przychody i wydatki. Środki specjalne mogą być przeznaczone na cele

wskazane w ustawie lub w uchwale, na podstawie której utworzono te środki, na cele

wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, na remont lub odtworzenie mienia

określonego w punkcie 3 i 4.

Należy zauważyć, że ustawa o finansach publicznych pozwala na tworzenie

środków specjalnych  nie tylko z wpływów z działalności ubocznej (ze sprzedaży dóbr

i usług) lecz również z dochodów powstających w ścisłym związku z podstawową

działalnością jednostek, przy których rachunki te tworzono lub nawet z dochodów

publicznych, na których tworzenie jednostka  nie miała żadnego wpływu. W ten

sposób dano instytucjom państwowym możliwość do korzystania poza budżetem

państwa z części należnych Skarbowi Państwa środków publicznych. Wprowadzenie

możliwości ustawowego tworzenia środków specjalnych z dowolnych dochodów
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publicznych spowodowało, że tworzenie z mocy ustawy nowych środków specjalnych

stało się  źródłem dodatkowych wpływów, przeznaczanych często, jak przedstawiają

to wyniki kontroli, na dofinansowanie wydatków bieżących. Część środków

specjalnych stanowi także stałe źródło dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników

danej jednostki budżetowej. Wynagrodzenia te nie są objęte limitami określonymi

w ustawach budżetowych. Narusza to zasadę przejrzystości finansów publicznych.

Ponadto niektóre środki specjalne mają wszelkie cechy funduszy celowych (środki

specjalne działające w UKFIS i MSP). Obecnie w ustawie budżetowej dane

o środkach specjalnych (przychody, wydatki, stan środków obrotowych na początek

i na koniec roku oraz wpłaty do budżetu) prezentowane są tylko w globalnych

kwotach wszystkich środków specjalnych występujących w danej części, bez podziału

na poszczególne rodzaje środków specjalnych.

W 2001 r. w 47 częściach budżetu państwa, w tym w 16 budżetach wojewodów

i w 1 samorządowym kolegium odwoławczym, gromadzono środki finansowe

w formie środków specjalnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Nie planowane w ustawie budżetowej przychody i wydatki wykonano

w następujących 10 częściach: 07 � Najwyższa Izba Kontroli, 20 � Gospodarka,

22 � Gospodarka wodna, 24 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

30 � Oświata i wychowanie, 45 � Sprawy zagraniczne, 46 � Zdrowie, 52 � Urząd

Ochrony Państwa, 64 � Główny Urząd Miar, 86/53 - Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Opolu. W jednostkach tych na wyodrębnionych rachunkach środków

specjalnych zgromadzono środki pochodzące głównie z odszkodowań i wpłat

za utracone lub uszkodzone mienie. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie

gospodarowania tymi środkami.

Przychody środków specjalnych wyniosły w 2001 r. � 3.359.731,0 tys. zł i były

niższe o 7,0% od przyjętego planu po zmianach i o 9,8% niższe od zrealizowanych

w 2000 r. Środki specjalne w 2001 r. nie były dotowane z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki ze środków specjalnych (bez wpłat do budżetu)

w kwocie 3.233.024,0 tys. zł stanowiły 93,5% planu po zmianach i były o 3,9 %

wyższe od wydatków 2000 r.
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Dokonano wpłat do budżetu w kwocie 497.213,0 tys. zł, tj. o 12,8% więcej niż

przewidywano w planie po zmianach oraz o 5,3 % mniej niż wpłaty zrealizowane

w 2000 r. Najwyższej wpłaty dokonano w częściach:

- 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe � 290.653,0 tys. zł,

- 36 - Skarb Państwa � 100.818,0 tys. zł,

- 39 - Transport �   61.346,0 tys. zł.

Zaplanowane wpłaty do budżetu nie zostały zrealizowane w  częściach:

- 56-Urząd Kultury Fizycznej i Sportu - z zaplanowanej kwoty 66.000,0 tys. zł nie

dokonano żadnej wpłaty,

- 41-Środowisko � z zaplanowanej wpłaty 587,0 tys. zł zrealizowano 543,0 tys. zł.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu

państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego w latach 1999-2001113, ze środków specjalnych dokonywano wpłaty

do budżetu państwa w wysokości 18,5% planowanych wpływów.

Niedokonanie zaplanowanych wpłat do budżetu wynikało z wyłączenia Prezesa

UKFiS z obowiązku wpłaty do budżetu na mocy art. 24 ust. 1 ww. ustawy 2001 r.

(66.000,0 tys. zł) oraz z niewykonania planu przychodów ze środków specjalnych

w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (44,0 tys. zł) z tytułu kar pieniężnych

nakładanych za naruszenie przepisów o korzystaniu ze środowiska.

Stan środków obrotowych z kwoty 1.399.357,0 tys. zł (na początek roku)

zmniejszył się o 370.502,0 tys. zł, tj. o 26,5% do kwoty 1.028.855,0 tys. zł na koniec roku.

Największy udział w strukturze przychodów i wydatków środków specjalnych

przypadał na następujące części:

- 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe - przychody �

1.810.206,0 tys. zł, wydatki � 1.846.900,0 tys. zł, w tym wpłata do budżetu �

290.653,0 tys. zł,

                                                
113 DzU nr 55, poz. 574.
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- 36 - Skarb Państwa - przychody � 379.903,0 tys. zł, wydatki � 580.576,0 tys. zł114,
w tym wpłata do budżetu � 100.818,0 tys. zł,

- 39 - Transport - przychody � 348.451,0 tys. zł, wydatki � 403.164,0 tys. zł, w tym
wpłata do budżetu � 61.346,0 tys. zł,

- 56 - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu - przychody � 390.198,0 tys. zł, wydatki �
487.786,0 tys. zł (bez wpłaty do budżetu),

- 59 - Główny Urząd Ceł - przychody � 91.221,0 tys. zł, wydatki � 102.040,0 tys. zł,
w tym wpłata do budżetu � 17.013,0 tys. zł.

Nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej środków specjalnych
dotyczyły:

1) nieprzekazania do budżetu kwoty 422 tys. zł  z tytułu nadwyżki środków
specjalnych za 2000 r. oraz kwoty 48,6 tys. zł za 2001 r. przez Polski Komitet
Normalizacyjny;

2) nierzetelnego planowania przychodów ze środków specjalnych przez Urząd
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, w wyniku czego zrealizowano dochody
w wysokości 10.170 tys. zł, tj. ponad 4 � krotnie wyższe od zaplanowanych
(2.321 tys. zł). Głównym powodem osiągnięcia wyższych przychodów było
uzyskanie odsetek bankowych z tytułu niewydatkowanych środków z lat 1999�2001
przeznaczonych na zakup siedziby Urzędu. Plan finansowy środka specjalnego nie
uwzględniał informacji o zasobach pieniężnych na koncie środka specjalnego,
przeznaczonych na ten cel. Podany  stan środków obrotowych na początku roku
w wysokości 6.606 tys. zł, był niższy niż  stan rzeczywisty, który wynosił
49.405 tys. zł;

3) niedokonania rozliczenia przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu przekazanych
w 2000 r. środków Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży �Młodzież Polska�
w  wysokości 1.066 tys. zł i Związkowi Sportów Obronnych w wysokości
534,4 tys. zł oraz niedokonania rozliczenia inwestycji realizowanej przy udziale
środków specjalnych Urzędu przez Yacht Club �Arcus� w Łomży;

                                                
114 W kwocie tej zawarta jest wpłata do budżetu 2001 r. w kwocie 100.818,0 tys. zł oraz wpłata w kwocie

410.000 tys. zł, która została wpłacona w dniu 5 stycznia 2001 r., a zaliczona jako dochód budżetu roku
2000.
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4) naruszenia przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu przepisów rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad

dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat

do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania

środków i ich rozliczania115. Dotyczyło to:

- zaliczenia, zgodnie z wnioskiem Zarządu Miasta Chełma inwestycji

pn. �Budowa hali sportowej z zapleczem w Chełmie� do kategorii inwestycji

określonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej,

a następnie na wniosek tego Zarządu do kategorii inwestycji o szczególnym

znaczeniu dla sportu. Zgodnie z § 2 ust. 2 ust. 4 rozporządzenia objęcie planem

tego rodzaju inwestycji może nastąpić jedynie na wniosek akademii wychowania

fizycznego, Centralnego Ośrodka Sportu, klubu sportowego, związku

sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim,

- dofinansowania na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Świętokrzyskiego zadania inwestycyjnego pn. �Budowa krytej pływalni

w Sandomierzu� mimo, że zadanie to nie zostało uwzględnione w programie

rozwoju bazy sportowej na 2001 r. i lata następne w województwie

świętokrzyskim, co jest warunkiem przyznania dofinansowania inwestycji z tych

środków (§ 2 ust. 3 pkt. 2),

- niewłaściwego konstruowania przez UKFiS planu inwestycyjnego na 2001 r.

w części dotyczącej inwestycji określonych w wojewódzkich wieloletnich

programach rozwoju bazy sportowej. Określone w tym planie limity

dofinansowania budowlanych, modernizowanych bądź remontowanych obiektów

sportowych w poszczególnych województwach były wielokrotnie zmieniane.

Bardzo często uwzględniane były również wnioski samorządów (w tym

zgłaszane w ostatnich tygodniach roku) o wcześniejsze przekazanie w 2001 r.

dofinansowania  przewidzianego na 2002 r., m. in. w listopadzie i grudniu 2001 r.

Prezes i Wiceprezes UKFiS wyrazili zgodę na przekazanie w 2001 r. środków

w kwocie 1.479 tys. zł przewidzianych na dofinansowanie 8 inwestycji

                                                
115 DzU z 1997 r. nr 46, poz. 293.
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w województwie podkarpackim w 2002 r. W przypadku województwa

świętokrzyskiego, decyzje podjęte w grudniu 2001 r., dotyczyły przyspieszenia

przekazania środków na dofinansowanie 3 inwestycji w kwocie 892 tys. zł.

Powyższe przesunięcia nie zostały uwzględnione w planie inwestycyjnym

na 2001 r., którego ostatniej korekty dokonano w październiku 2001 r.;

5) niesporządzenia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbiorczego sprawozdania

z wykonania planów finansowych środków specjalnych z powodu niekompletności

materiałów uzyskanych z placówek dyplomatycznych;

6) niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania środków specjalnych. I tak:

- Główny Urząd Ceł wydatkował ze środków specjalnych kwotę 15.924 tys. zł,

tj. 15,6% całości wydatków ze środków specjalnych na opłaty czynszowe

w GUC i w urzędach celnych oraz kwotę 613 tys. zł za zakup energii. Kwota

ta stanowiła 49,3% wszystkich wydatków na opłaty czynszowe poniesione

w 2001 r. przez administrację celną. Wydatkowanie łącznej kwoty  16.537 tys. zł,

tj. 16,2% środków specjalnych, było niezgodne z przeznaczeniem, jakim było

finansowanie inwestycji oraz zakup towarów i usług dla usprawnienia

funkcjonowania administracji celnej, a także na premie uznaniowe dla

funkcjonariuszy celnych. Jednakże w świetle decyzji Rady Ministrów

o blokowaniu w 2001 r. wydatków budżetowych GUC na ponad 54 mln zł,

sfinansowanie opłat  czynszowych i opłat za energię ze środków specjalnych

należy uznać za działanie celowe i gospodarczo uzasadnione, ponieważ

zapobiegło powstaniu zobowiązań z tego tytułu,

- Ministerstwo Finansów wydatkowało niezgodnie z przeznaczeniem środki

specjalne w wysokości 3.107,4 tys. zł, które przeznaczone były na usprawnienie

funkcjonowania organów i urzędów podległych Ministrowi Finansów oraz

na  premie dla pracowników. W wyniku niewłaściwego planowania wydatków

na  dystrybucję znaków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych

Ministerstwo Finansów zmuszone było do sfinansowania bieżących zadań

statutowych w kwocie 3.107,4 tys. zł ze środków specjalnych,
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- Ministerstwo Sprawiedliwości, niezgodnie z przeznaczeniem, określonym

w ustawach na podstawie których funkcjonują środki specjalne (Monitor Sądowy

i Gospodarczy, Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna

Informacja o Krajowym Rejestrze Sądowym) wydatkowało kwotę 3.484 tys. zł

na czynsz za najem pomieszczeń i na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem

Biura ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i Centralnej Informacji

o Zastawach Rejestrowych oraz administrowanie systemem informatycznym

Krajowego Rejestru Sądowego. Środki te przeznaczone były na finansowanie

wydatków związanych z usprawnieniem funkcjonowania sądów powszechnych,

w tym kosztów ich działalności podstawowej oraz zakupów inwestycyjnych,

- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, niezgodnie z art. 47b ust. 2 ustawy z dnia

29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach116,

wydatkował kwotę 210 tys. zł ze środków specjalnych na działalność Komisji

Sportu Dzieci i Młodzieży. Środki te mogły być przeznaczone wyłącznie na cele

określone w tym przepisie, m.in. na sport dzieci i młodzieży. Wprawdzie

działalność Komisji związana była z tą sferą działalności, ale ww. środki nie

zostały wykorzystane na działalność sportową w środowisku dzieci i młodzieży,

lecz na zorganizowanie biura obsługującego wydatkowanie środków

na te zadania,

- Ministerstwo Skarbu Państwa, niezgodnie z przeznaczeniem, jakim było

finansowanie kosztów prywatyzacji, wydatkowało kwotę 2.708,4 tys. zł

ze środków specjalnych na zakup 92 kserokopiarek, zainstalowanych

w komórkach organizacyjnych MSP nie związanych z obsługą tych środków.

Ponadto, plan finansowy Funduszu Finansowania Prywatyzacji nie przewidywał

wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych.

- Ministerstwo Skarbu Państwa ze środków specjalnych - Fundusz  Finansowania

Prywatyzacji, sfinansowało za kwotę 138 tys. zł zestaw pytań dla uczestników

kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu

Państwa. Koszt opracowania jednego pytania wyniósł 172,5 zł. Jako

wykonawców zleceń wytypowano 20 osób (19 pracowników MSP), w tym

                                                
116 DzU z 1998 r. nr 102, poz. 650 ze zm.
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14  dyrektorów i wicedyrektorów departamentów MSP. Zamówienie

na opracowanie pytań konkursowych podzielono na dwa zamówienia, z tego

samego dnia  (o wartości odpowiednio  12.200 i 18.300 EURO), w celu

zaniżenia ich wartości do kwot, poniżej których możliwe było zastosowanie

trybu z wolnej ręki. Niektórzy autorzy wniosków i osoby opiniujące wnioski

o  zamówienie publiczne oraz osoby weryfikujące opracowane pytania były

jednocześnie wykonawcami zamówienia,

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki  wydatkował kwotę 1.550 tys. zł ze środków

specjalnych, przeznaczonych na zagospodarowanie nieruchomości Skarbu

Państwa przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej niezgodnie z art. 8 ust. 2

ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu

Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej117, na remont nieruchomości

będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

(1.400 tys. zł) oraz remont budynków położonych na nieruchomościach

przejętych od jednostki wojskowej Armii Radzieckiej, przekazanych na własność

Gminy Warta Bolesławicka. Ponadto ze środków specjalnych udzielono

pożyczki w kwocie 200 tys. zł Państwowemu Zakładowi Budżetowemu �Stawy

Milnickie� w Rudzie Sułowskiej,

- Małopolski Urząd Wojewódzki wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem,
określonym w art. 51a. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych118, środki specjalne utworzone w Urzędzie pn. �Sprawdzanie
kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
sprawdzanie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek oraz dokonywania oceny spełniania przez obiekty
hotelarskie wymagań przewidzianych dla rozwoju i  kategorii, dla których
zostały zaszeregowane�. Środki z tego tytułu Urząd przeznaczył na zakup sprzętu
biurowego, chociaż zgodnie z ustawą mógł je przeznaczyć, oprócz wydatków
na wynagrodzenia i podróże służbowe dla członków komisji egzaminacyjnych,
na zakupy materiałowe związane z wydawaniem legitymacji dla przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek,

                                                
117 DzU z 1994 r. nr 79, poz. 363 ze zm.
118 t.j. DzU z 2001 r. nr 55, poz. 578
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- w 14 skontrolowanych wojewódzkich stacjach sanitarno - epidemiologicznych

niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 36 ust. 6 ustawy o Inspekcji

Sanitarnej119, środki specjalne zamiast na usprawnienie funkcjonowania Inspekcji

Sanitarnej (działań o charakterze modernizacyjno � rozwojowym) przeznaczono

na finansowanie bieżących kosztów działalności tych stacji w 62% (ok. 30 mln zł)

i na pokrycie kosztów osobowych w 38%. Taki sposób wykorzystania środków

specjalnych wynikał z ustanowionego przez Głównego Inspektora Sanitarnego

regulaminu gospodarowania środkami specjalnymi. I tak: w WSSE w Kielcach

środki specjalne w wysokości 940 tys. zł uzyskane w 2001 r. przeznaczono

na pokrycie kosztów bieżących. W WSSE w Szczecinie ze środków specjalnych

sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 1.156 tys. zł, obejmujące m.in.

remonty, wyposażenie i materiały medyczne. W WSSE w Poznaniu na zakup

materiałów medycznych oraz usług wydatkowano 4,8 mln zł ze środków

specjalnych. W WSSE w Olsztynie na dofinansowanie działalności statutowej

wydatkowano 708,7 tys. zł. W WSSE w Krakowie ze środka specjalnego

na działalność bieżącą wydatkowano 725 tys. zł, tj. 34% osiągniętych

przychodów, m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań i zakup materiałów.

W WSSE w Bydgoszczy ze środków specjalnych sfinansowano wydatki bieżące

w wysokości 1.007,2 tys. zł, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz

zakup energii. W WSSE w Białymstoku ze środka specjalnego sfinansowano

wydatki bieżące w wysokości 1.019 tys. zł.

                                                
119 DzU z 1998 r. nr 10, poz. 575.
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VI. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Ustawa o finansach publicznych stanowi, że funduszem celowym jest fundusz

ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody

pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację

wyodrębnionych zadań.

Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony

rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa jest

państwowym funduszem celowym.

Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane, tylko w ramach

posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje

z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości

środków z okresów poprzednich. Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki,

o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

W załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2001 r., zatytułowanym: �Dochody

i wydatki państwowych funduszy celowych na 2001 r.�, ujęto 13 planów finansowych

państwowych funduszy celowych, z uwzględnieniem dotacji z budżetu. Dotacje dla

funduszy celowych  ujęto w częściach budżetowych w załączniku nr 2 do ustawy

budżetowej, w tym również dla funduszy, których planów finansowych nie ujęto

w załączniku nr 6.
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1. Dotacje do funduszy, których plany finansowe nie zostały

zamieszczone w ustawie budżetowej

Realizację dotacji budżetowych do funduszy celowych, których plany

finansowe nie zostały zamieszczone w ustawie budżetowej prezentują dane zawarte

w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
Dotacje i dofinansowanie  w 2001 r. %

Lp Nazwa funduszu
Wykona-

nie w
2000 r.

wg  ustawy
budżetowej

budżet po
zmianach

wykona-
nie

Wykona-
nie w

2000 r.
w cenach
2001 r.

6:3 6:4 6:5 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ogółem z tego: 485.219 595.347 635.347 533.661 511.906 110,0 89,6 84,0 104,2

1. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa  (część 01 �
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej)

39.000 33.220 33.220 30.720 41.145 78,8 92,5 92,5 74,7

2. Fundusz Kościelny (część 43 �
Wyznania Religijne)

67.769 92.280 132.280 132.280 71.496 195,2 143,3 100,0 185,0

3. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
(część 55 �  Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast)

242.495 254.000 254.000 248.877 255.832 102,6 98,0 98,0 97,3

5. Fundusz Termomodernizacji
(część 55 �  Urząd Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast)

12.000 27.100 27.100 3.037 12.660 25,3 11,2 11,2 24,0

5. Fundusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich (część 38 �
Szkolnictwo Wyższe)

123.955 188.747 188.747 118.747 130.773 95,8 62,9 62,9 90,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK

W 2001 r. dotacje i dofinansowanie z budżetu dla wymienionych 5 funduszy

wyniosły łącznie 533.661 tys. zł i były o 10,4% niższe niż określono w ustawie

budżetowej i niższe o 16,0% w stosunku do budżetu po zmianach.

W porównaniu do wykonania 2000 r., dotacje te były w ujęciu nominalnym

wyższe o 10,0%, a realnie wyższe o 4,2%, przy czym wzrosły dotacje dla Funduszu

Kościelnego i Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a zmalały w przypadku

pozostałych funduszy. Dynamika wzrostu  dotacji w roku 2001 była niższa od tej

z roku 2000 o 20,1 punktu procentowego.
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W ustawie budżetowej na 2001 r. w części 01 - Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano dotację dla Narodowego Funduszu

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w kwocie 33.220 tys. zł, która została przekazana

w kwocie 30.720 tys. zł, co w stosunku do wielkości planowanej w ustawie -

stanowiło 92,5%. Przyczyną przekazania mniejszej kwoty dotacji były oszczędności

w wydatkach, jako odpowiedź na postulat Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia

wydatków. W stosunku do roku 2000 wydatki z dotacji były nominalnie niższe

o 21,2%, a realnie o 25,3%.

Wydatki z dotacji poniesiono na prace konserwatorskie i remontowo-

budowlane w zabytkach stanowiących własność Skarbu Państwa, komunalną,

kościelną i związków wyznaniowych oraz na dofinansowanie prywatnych właścicieli

zabytkowych kamienic. Największe wydatki Funduszu dotyczyły remontu

i modernizacji m.in.: zespołu budowli Wzgórza Wawelskiego (1.581,8 tys. zł),

archikatedry na Wawelu (829,9 tys. zł), bazyliki Mariackiej na Rynku Głównym

(1.123,3 tys. zł), Collegium Maius (900,0 tys. zł).

W ustawie budżetowej na 2001 r. w części 43 - Wyznania religijne ustalono

dotację na Fundusz Kościelny w kwocie 92.280 tys. zł, która w budżecie po zmianach

wynosiła 132.280 tys. zł. Dotacja ta wykonana została w kwocie 132.280 tys. zł,

tj. w 143,3%  w stosunku do ustawy budżetowej i w 100% w stosunku do ustawy

budżetowej po zmianach.

Na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne

duchownych wydatkowano kwotę 121.541 tys. zł, tj. 91,9% ogólnej kwoty wydatków.

W 2001 r. z Funduszu Kościelnego zostały przyznane 544 dotacje na ogólną kwotę

10.674 tys. zł. Najwięcej dotacji (354) udzielono na remonty zabytkowych obiektów

sakralnych na ogólną kwotę 6.211 tys. zł, tj. 58,2% dotacji. Na działalność

charytatywno-opiekuńczą i oświatowo-wychowawczą przyznano łącznie 190 dotacji

na kwotę 4.463 tys. zł. Większość środków z dotacji, tj. 89,4% otrzymał Kościół

Katolicki. Udział Kościoła Prawosławnego w ogólnej kwocie udzielonych dotacji

wynosił 8,1%, a innych kościołów i związków wyznaniowych 2,5%.
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Plan dotacji dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (ujęty w części 55 � Urząd

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) w 2001 r. wynosił 254.000 tys. zł. W wyniku blokady

środków dotację tę obniżono do kwoty 248.877 tys. zł. Całą kwotę dotacji wydatkowano

zgodnie z przeznaczeniem, tj. na czynszowe budownictwo mieszkaniowe oraz

infrastrukturę towarzyszącą temu budownictwu. KFM został ponadto zasilony

środkami w kwocie 400.000 tys. zł pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej przez

Ministra Finansów w Banku Rady Rozwoju Europy. Obsługę tego funduszu prowadzi

Bank Gospodarstwa Krajowego.

W planie dotacji dla Funduszu Termomodernizacyjnego (ujętym w części 55 �

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) w 2001 r. przewidziano kwotę 27.100 tys. zł.

Na Fundusz ten składają się środki przekazane z budżetu państwa na wspieranie

przedsięwzięć ograniczających zużycie energii cieplnej oraz na premie

termomodernizacyjne. Wydatki w tym rozdziale objęte zostały blokadą na kwotę

24.063 tys. zł. W związku z tym dotacja z budżetu wyniosła 3.037 tys. zł, co stanowiło

11,2% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej. Obsługę tego funduszu prowadzi

Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ustawie budżetowej na 2001 r. zaplanowano w części 38 � Szkolnictwo

Wyższe dofinansowanie dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich w kwocie

188.747 tys. zł, z czego przekazano - po blokadzie części środków - 118.747 tys. zł,

tj. 62,9% środków planowanych w ustawie budżetowej.

Ustawowym celem utworzenia Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

(FPKS), ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), jest udzielanie

pomocy materialnej studentom w formie preferencyjnych pożyczek oraz dopłat

do oprocentowania kredytów bankowych. W ciągu 3 lat funkcjonowania systemu

kredytów studenckich udzielono kredytów ponad 152 tys. studentów.

Wbrew postanowieniom ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich,

od 1998 r. nie zostały uruchomione pożyczki studenckie, które miały być udzielane

przez BGK bezpośrednio ze środków FPKS, ponieważ kwoty ustalane corocznie

w ustawach budżetowych umożliwiały sfinansowanie spłaty odsetek należnych

bankom, nie zapewniały jednak możliwości udzielania pożyczek.
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2. Państwowe fundusze celowe ujęte w załączniku nr 6 do ustawy
budżetowej

Dotacje z budżetu państwa zostały zaplanowane w ustawie budżetowej
na 2001  r. dla 6, spośród 13 państwowych funduszy celowych, których plany
finansowe zostały ujęte w załączniku nr 6 do ustawy.

Realizację dotacji do tych funduszy prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
 (w tys. zł)

2001 r. %
Lp Nazwa funduszu Wykonanie

2000 r.
wg ustawy
budżetowej

plan  po
zmianach

wykonanie
Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

6:3 6:4 6:5 6:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ogółem z tego: 30.421.999 45.445.263 45.465.263 40.101.434 32.095.209 131,8 88,2 88,2 124,9

1
Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych** 15.365.959 26.412.000 26.412.000 21.156.969 16.211.087 137,7 80,1 80,1 130,5

2 Fundusz   Alimentacyjny** 881.017 872.394 872.394 1.177.668 929.473 133,7 135,0 135,0 126,7

3 Fundusz Emerytalno-Rentowy 13.212.713 15.287.870 15.287.870 14.880.619 13.939.412 112,6 97,3 97,3 106,8

4 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 21.140 27.500 27.500 27.500 22.303 130,1 100,0 100,0 123,3

5 Fundusz Pracy * 838.516 2.630.000 2.650.000 2.650.000 884.634 316,0 100,8 100,0 299,6

6
Państwowy Fundusz
Kombatantów * 102.654 215.499 215.499 208.678 108.300 203,3 96,8 96,8 192,7

* W ustawie budżetowej przed zmianami zaplanowano dla Funduszu Pracy dotacje w kwocie
2.030.000 tys. zł, natomiast dla Państwowego Funduszu kombatantów w kwocie 108.700 tys. zł.

** Decyzją Ministra Finansów z dnia 9.11.2001 r. zmniejszono dotację dla FUS o kwotę 261.655 tys. zł
i o taką samą kwotę zwiększono dotację dla Funduszu Alimentacyjnego.

Źródło: Wyniki kontroli NIK

W 2001 r. dotacje z budżetu państwa dla wymienionych 6 funduszy wyniosły
40.101.434 tys. zł i były niższe niż założono w ustawie budżetowej o 5.343.829 tys. zł,
tj. o 11,8%. W porównaniu do 2000 r. były one w ujęciu nominalnym wyższe
o 31,8%, a realnie wyższe o 24,9%. Dynamika wzrostu dotacji w roku 2001 była
wyższa niż w 2000 r. o 4,4 punktu procentowego.

Stopień finansowania wydatków poszczególnych funduszy dotacją budżetową
wynosił dla:

− Funduszu Ubezpieczeń Społecznych -    21,4% (w 2000 r. �17,1%)
− Funduszu Alimentacyjnego - 91,1% (w 2000 r. �80,3%)
− Funduszu Emerytalno-Rentowego - 94,2% (w 2000 r. �92,3%)
− Funduszu Prewencji i Rehabilitacji -       89,2% (w 2000 r. �76,6%)
− Funduszu Pracy -       31,8% (w 2000 r. �11,7%)
− Państwowego Funduszu Kombatantów -      115,2% (w 2000 r. �65,0%)
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Zwiększenie finansowania wydatków funduszy dotacjami z budżetu państwa
w  2001 r., w porównaniu do roku poprzedniego, dotyczyło wszystkich ww. funduszy
(w 2000 r. tylko Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Prewencji
i Rehabilitacji).

Udział dotacji dla funduszy celowych w 2001 r. (łącznie zał. 6 i 2 - 40.635.095 tys. zł)
w wydatkach budżetu państwa (172.885.211 tys. zł) wzrósł o 3 punkty procentowe
w stosunku do roku 2000 i stanowił 23,5% wydatków budżetu państwa, przy czym udział
dotacji dla  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego
stanowił 20,8% wydatków budżetu państwa (w 2000 r. � 18,9%).

Realizację (w ujęciu memoriałowym) przychodów państwowych funduszy
celowych, których plany finansowe ujęte były w załączniku nr 6 do ustawy
budżetowej na 2001 r. prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Lp. Nazwa funduszu
Wykonanie

2000 r. wg ustawy
budżetowej

wykonanie
Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

5:3 5:4 5:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem z tego: 110.160.140 130.695.177 124.769.979 116.218.948 113,3 95,5 107,4

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych * (FUS) 84.486.538 100.567.020 94.801.214 89.133.298 112,2 94,3 106,4
2. Fundusz  Alimentacyjny* 1.938.819 1.960.832 2.454.093 2.045.454 126,6 125,2 120,0
3. Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) 14.086.713 16.171.379 15.835.938 14.861.482 112,4 97,9 106,6
4. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji *** (FPiR) 28.186 30.643 30.870 29.736 109,5 100,7 103,8
5. Fundusz Administracyjny 437.238 463.565 467.783 461.286 107,0 100,9 101,4
6. Państwowy Fundusz Kombatantów * (PFK) 102.796 215.699 209.014 108.450 203,3 96,9 192,7
7. Fundusz Pracy ** (FP) 6.091.675 8.485.000 8.316.724 6.426.717 136,5 98,0 129,4
8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (PFRON)
1.805.332 1.501.814 1.524.177 1.904.625 84,4 101,5 80,0

9. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (FGŚP)

164.086 215.531 145.529 173.111 88,7 67,5 84,1

10. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

972.954 1.054.100 946.671 1.026.466 97,3 89,8 92,2

11. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
(CFOGR)

13.221 14.150 16.879 13.948 127,7 119,3 121,0

12. Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i  Kartograficznym (CFGZGiK)

31.823 14.644 19.816 33.573 62,3 135,3 59,0

13. Fundusz Promocji Twórczości (FPT) 759 800 1.271 801 167,5 158,9 158,7

* Wg ustawy budżetowej przed zmianami planowano: przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w kwocie 102.567.020  tys.  zł, przychody Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie
108.900 tys. zł. Wg planu po zmianach przychody FUS powinny być ustalone w kwocie
100.306.365 tys. zł, natomiast po uwzględnieniu zmiany planu dotacji i po dokonaniu przeniesienia
z rozdziału 75309 � składki na ubezpieczenia społeczne � w kwocie 43.619 tys. zł, przychody
Funduszu Alimentacyjnego powinny być zaplanowane w kwocie 2.266.106 tys. zł.

** Wg ustawy  budżetowej przed zmianami planowano przychody Funduszu Pracy w kwocie
7.885.000 tys. zł. W związku z decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu o 20.000 tys. zł dotacji
dla Funduszu Pracy z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie robót publicznych
w związku z usuwaniem skutków powodzi, plan po zmianach przewidywał przychody tego
funduszu w kwocie 8.505.000 tys. zł i został wykonany w 97,8%.

*** Wykonanie przychodów w 2000 r. w ujęciu memoriałowym.
Źródło: Wyniki kontroli NIK
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W 2001 r. przychody państwowych funduszy celowych, których plany

finansowe zawierał załącznik nr 6 do ustawy budżetowej na 2001 r. wyniosły

124.769.979 tys. zł i były niższe o 4,5% w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r.

Na taki stopień wykonania przychodów 13 funduszy decydujący wpływ miało

niewykonanie planu przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i  Funduszu

Emerytalno-Rentowego wskutek nieprzekazania dotacji w przewidzianej w ustawie

budżetowej wysokości, bowiem udział tych funduszy w planie przychodów

wszystkich funduszy stanowił 89,3%. Wyraźnie poniżej planu wykonał przychody

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 145.529 tys. zł,

tj. w 67%  oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 946.671 tys. zł, tj. w 89,8%. W porównaniu do 2000 r. przychody te były

w ujęciu nominalnym wyższe o 13,3%, a realnie były wyższe o 7,4%.

Na wysokość przychodów funduszy celowych w istotny sposób wpłynęły

dotacje z budżetu państwa w kwocie 40.101.434 tys. zł, które stanowiły 32,1% kwoty

przychodów (w 2000 r. � 27,6%). Przychody funduszy celowych bez dotacji w relacji

do dochodów budżetu państwa w 2001 r. stanowiły 60,3% (w 2000 r. � 57,5%).

W 2001 r. państwowe fundusze celowe, których plany finansowe były objęte

ustawą budżetową na 2001 r. przejęły poprzez przychody 17,3% PKB (w 2000 r. �

15,8%). Wzrost relacji przychodów państwowych funduszy celowych do PKB

w 2001 r. był wynikiem wyższego tempa wzrostu przychodów 4 funduszy (FUS �

12,2%, FER � 12,4%, FP � 36,5%, Funduszu Alimentacyjnego  � 26,6%) od tempa

wzrostu PKB (1,0%).

Należy zwrócić uwagę, że fundusze celowe księgują przychody memoriałowo

co powoduje, że ich przychody są systematycznie zawyżane, bowiem ściągalność

należnych funduszom wpłat nie jest stuprocentowa, a możliwości egzekucyjne

ograniczone. W efekcie prowadzi to do niespójności przy konsolidacji  finansów

publicznych, ponieważ jednostki budżetowe księgują dochody na zasadzie kasowej.

Realizację wydatków państwowych funduszy celowych, których plany

finansowe były ujęte w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2001 r., prezentują

dane zawarte w poniższej tabeli:
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 (w tys. zł)
2001 r. %

Lp. Nazwa funduszu
Wykonanie

2000 r. wg ustawy
budżetowej

Wykonanie
Wykonanie
w 2000 r.
w cenach
2001 r.

5:3 5:4 5:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ogółem z tego: 115.120.320 128.776.948 127.665.778 121.451.938 110,9 99,1 105,1

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 89.934.747 99.702.790 98.911.139 94.881.158 110,0 99,2 104,2
2. Fundusz  Alimentacyjny 1.096.614 1.102.660 1.292.727 1.156.928 117,9 117,2 111,7
3. Fundusz Emerytalno-Rentowy **** 14.307.959 16.120.122 15.793.593 15.094.897 110,4 98,0 104,6
4. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji * 27.594 31.343 30.826 29.112 111,7 98,4 105,9
5. Fundusz Administracyjny 429.266 486.001 468.859 452.876 109,2 96,5 103,5
6. Państwowy Fundusz Kombatantów 157.821 158.042 181.164 166.501 114,8 114,6 108,8
7. Fundusz Pracy 7.159.819 8.474.000 8.343.879 7.553.609 116,5 98,5 110,5
8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych *** 1.515.920 1.844.172 1.683.542 1.599.296 111,1 91,3 105,3
9. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych 29.591 37.038 36.241 31.219 122,5 97,8 116,1
10. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej ** 432.041 777.833 878.710 455.803 203,4 113,0 192,8
11. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów

Rolnych 14.150 13.960 16.745 13.948 118,3 119,9 120,1
12. Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i  Kartograficznym 13.664 28.045 27.500 14.416 201,3 98,1 190,8
13. Fundusz Promocji Twórczości 1.134 942 853 1.196 75,2 90,6 71,3

* Wykonanie wydatków w ujęciu memoriałowym.
** Wg  ustawy budżetowej przed zmianami wydatki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zaplanowano w  kwocie 677.833 tys. zł.
*** W planie po zmianach ustalono wydatki PFRON w kwocie 1.775.116 tys. zł � wykonanie

w stosunku do planu po zmianach wyniosło 94,8%.
**** Wydatki roku 2000 nie obejmują składek na ubezpieczenie zdrowotne z działów specjalnych

(dla porównywalności danych).
Źródło: Wyniki kontroli NIK

Zrealizowane w 2001 r. wydatki omawianych funduszy osiągnęły kwotę
127.665.778 tys. zł i stanowiły 99,1% wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej,
a w porównaniu do 2000 r. były w ujęciu nominalnym wyższe o 10,9%, oraz realnie
wyższe o 5,1%. Podobnie jak w przypadku realizacji przychodów tak i w przypadku
wydatków największy wpływ na stopień ich wykonania miał Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych i Fundusz Emerytalno-Rentowy, których udział w wydatkach funduszy
stanowił 89,8%. Zdecydowanie niższe od kwot z ustawy budżetowej było wykonanie
wydatków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie
1.683.542 tys. zł, tj. w 91,3% i Fundusz Promocji Twórczości (90,6%).

Relacja wydatków państwowych funduszy celowych do PKB wyniosła 17,7%
(w 2000 r. �16,6%). Wzrost relacji wydatków do PKB w 2001 r. był wynikiem
wyższego tempa wzrostu wydatków 5 funduszy (FUS � 10,0%, FER � 10,4%, PFRON �
11,1%, FP � 16,5%, Funduszu Alimentacyjnego � 17,9%) od tempa wzrostu PKB (1,0%).

Stan środków obrotowych funduszy celowych, których plany finansowe były
ujęte w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na 2001 r. prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
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(w tys. zł)
2001 r. %

Lp. Nazwa funduszu
Wykonanie

2000 r. wg ustawy
budżetowej

wykonanie
Wyk.

w 2000 r.
w cenach
2001 r.

5:3 5:4 5:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a) razem stan funduszy na początek roku 6.548.804 2.459.238 1.566.358 6.908.989 23,9 63,7 22,7
b) razem stan funduszy na koniec roku 1.566.357 4.405.252 -1.354.100 1.652.506 -86,4 -30,7 -81,9

1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych*
a) -3.894.143 -8.581.910 -9.342.352 -4.108.321 239,9 108,9 227.4
b) -9.342.352 -7.717.680 -13.452.277 -9.856.181 144,0 174,3 136,5

2. Fundusz   Alimentacyjny*
a) 2.705.726 3.523.508 3.519.208 2.854.541 130,1 99,9 123,3
b) 3.519.208 4.381.680 4.637.315 3.712.764 131,8 105,8 124,9

3. Fundusz Emerytalno-Rentowy
a) 596.414 629.819 373.804 629.217 62,7 59,4 59,4
b) 373.804 681.076 416.148 394.363 111,3 61,1 105,5

4. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
a) 703 705 1.295 742 184,2 183,7 174,5
b) 1.295 5 1.339 1.366 103,4 26.780,0 98,0

5. Fundusz Administracyjny
a) 27.013 23.130 34.985 28.499 129,5 151,3 122,8
b) 34.985 694 33.909 36.909 96,9 4.886,0 91,9

6. Państwowy Fundusz Kombatantów
a) -757 -57.657 -55.783 - 799 7.369,0 96,7 6.981,6

b) -55.783 0 -27.933 -58.851 50,1 ∞ 47,5

7. Fundusz Pracy *
a) 941.103 80.193 -127.041 992.864 -13,5 -158,4 -12,8
b) -127.041 91.193 -154.196 -134.028 121,4 -169,1 115,0

8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *
a) 1.091.798 1.102.136 1.386.478 1.151.847 127,0 125,8 120,4
b) 1.386.478 778.763 1.240.282 1.462.734 89,5 159,3 84,8

9. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a) 1.164.332 1.332.589 1.298.827 1.228.369 111,6 97,5 105,7
b) 1.298.827 1.511.082 1.408.115 1.370.261 108,4 93,2     9,3

10. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
a) 3.902.419 4.383.443 4.445.886 4.117.052 113,9 101,4 108,0
b) 4.445.886 4.668.510 4.519.280 4.690.410 101,7 96,8 96,4

11. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
a) 4.912 4.650 3.983 5.182 81,1 85,7 76,9
b) 3.983 4.840 4.117 4.202 103,4 85,1 98,0

12. Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  Kartograficznym
a) 8.737 18.401 26.895 9.218 307,8 146,2 291,8
b) 26.895 5.000 19.211 28.374 71,4 384,2 67,7

13. Fundusz Promocji Twórczości *
a) 548 231 173 578 31,6 74,9 29,9
b) 173 89 590 183 341,0 662,9 322,4

* W związku z decyzją o zwiększeniu dotacji dla Funduszu Pracy  w planie po zmianach stan  środków
na koniec 2001 r. ustalony został na kwotę 111.193 tys. zł, w planie po zmianach w Funduszu Promocji
Twórczości ustalono stan środków na koniec roku w kwocie 31 tys. zł, natomiast w PFRON stan
funduszu na początek roku  ustalono w kwocie �1.386.478 tys. zł, a na koniec roku � 1.127.517 tys. zł.
Stan FUS na początek roku wg planu po zmianach powinien wynosić 2.720.893 tys. zł, natomiast
Funduszu Alimentacyjnego � 3.218.234 tys. zł. Wg planu po zmianach w NFOŚiGW stan środków
na początek roku ustalono w kwocie 4.445.886 tys. zł, a na koniec roku � 4.730.953 tys. zł.

Źródło: Wyniki kontroli NIK
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Na koniec 2001 r. stan środków obrotowych państwowych funduszy celowych

był ujemny i wynosił �1.354.100 tys. zł, a także był niższy o 2.920.458 tys. zł

w porównaniu do roku poprzedniego.  W porównaniu do ustawy budżetowej stan

środków na koniec roku był niższy o 5.759.353 tys. zł. Zadecydował o tym stan

środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych � niższy o 5.734.597 tys. zł

od zaplanowanego w ustawie budżetowej w kwocie 7.717.680 tys. zł � spowodowany

nadwyżką wydatków nad przychodami FUS. Przyrost ujemnego stanu FUS na koniec

roku 2001 w kwocie  4.109.925 tys. zł był mniejszy o 24,6% od przyrostu w roku 2000

� 5.448.209 tys. zł.  Ujemny stan środków obrotowych wystąpił także w Funduszu

Pracy (-154.196 tys. zł) i Państwowym Funduszu Kombatantów (-27.933 tys. zł).

Najwyższy stan środków na koniec 2001 r. wystąpił w Funduszu Alimentacyjnym

(4.637.315 tys. zł), NFOŚiGW (4.519.280 tys. zł), FGŚP (1.408.114 tys. zł)

i  PFRON (1.240.282 tys. zł). Należy podkreślić, iż w przypadku 8 funduszy stany

środków (w liczbach bezwzględnych) na koniec roku różniły się od zaplanowanych

w ustawie budżetowej ponad półtorakrotnie: PFRON � 1,6; w FUS � 1,7; w FP � 1,7;

w  CFGZGiK � 3,8; w FPT � 6,6; w Funduszu Administracyjnym � 48,9; w FPiR -

267,8; w Państwowym Funduszu Kombatantów � w ustawie budżetowej

przewidywano 0 zł. Świadczy to o niskiej jakości planowania finansowego

w funduszach.

Łączna kwota zobowiązań państwowych funduszy celowych, których plany

finansowe ujęto w ustawie budżetowej, wyniosła na koniec 2000 r. kwotę

15.157.400 tys. zł, a na koniec roku 2001 � 20.567.097 tys. zł. Zobowiązania funduszy

celowych w 2001 wzrosły o 35,7% w stosunku do roku 2000, ale dynamika wzrostu

była niższa niż w roku ubiegłym o 11,8 punktu procentowego.  Zobowiązania niższe

niż na koniec roku 2000 wystąpiły w Funduszu Alimentacyjnym (o 49.663 tys. zł,

tj. o 96,5%), w PFK (o 27.261 tys. zł, tj. o 48,6%), w NFOŚiGW (o 14.441 tys. zł,

 tj. o 22,9%, w Funduszu Administracyjnym (o 1.408  tys. zł, tj. o 4,8%). W CFOGR

i CFGZGiK podobnie jak na koniec roku 2000 zobowiązania nie wystąpiły.

Zobowiązania FUS w kwocie 17.969.795 tys. zł stanowiły 89,8% zobowiązań

wszystkich państwowych funduszy celowych. Wzrost stanu zobowiązań FUS

w stosunku do 2000 roku o 40,6%, tj. o kwotę 5.185.589 tys. zł spowodowany był
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m.in. wzrostem zobowiązań wobec Otwartych Funduszy Emerytalnych oszacowanych

o kwotę 2.280.560 tys. zł (do kwoty 5.469.056 tys. zł), wzrostem o 1.125.781 tys. zł

(do 1.705.558 tys. zł) zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz wzrostem

o 989.793 tys. zł (do 7.785.391 tys. zł) zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu

państwa. Rzeczywisty stan zobowiązań FUS nie jest znany, ponieważ zadłużenie FUS

wobec OFE jest jedynie szacowane. Szacunek dokonywany był poprzez porównanie

kwot przelewanych do OFE z prognozowanymi kwotami składek należnych OFE

ujętymi w planach finansowych FUS na lata 1999-2001.

Znaczący wzrost stanu zobowiązań  w 2001 r. w porównaniu do roku 2000

nastąpił także w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych �

o 171.058 tys. zł, tj. o 107,9% (z kwoty 158.581 tys. zł do 329.639 tys. zł). Z kolei

zobowiązania Funduszu Pracy w kwocie 1.223.338 tys. zł, były o 6,3% wyższe niż na

koniec 2000 r. i o ich wysokości decydowały niespłacone kredyty w kwocie

904.344 tys. zł.

Stan należności 13 funduszy na koniec 2001 r. wyniósł 17.067.487 tys. zł i był

wyższy o 20,4% od stanu należności na koniec 2000 r., ale niższy od ustalonego

w ustawie budżetowej o 18,6%. Wyraźnie wyższy, od ustalonego w ustawie

budżetowej, stan należności wystąpił tylko w PFRON o 505.591 tys. zł, tj. o 47,5%

oraz w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o 237.734 tys. zł,

tj. o 16,7%.  Stan należności w FUS wzrósł o 1.249.420 tys. zł, tj. o 42,9% w stosunku

do roku 2000, natomiast w  Funduszu Alimentacyjnym o 1.059.244 tys. zł, tj. o 29,7%.

Rzetelna analiza stanu należności funduszy nie jest możliwa, ponieważ wykazywany

stan należności FUS w kwocie 4.159.270 tys. zł w żadnej mierze nie oddaje stanu

rzeczywistego. Ze względu na nie w pełni sprawny system informatyczny ZUS nie jest

w stanie ustalić w pełni ani monitorować zobowiązań płatników składek:

na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy

i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. FUS utworzył w 2001 r.

rezerwy na należności wątpliwe w kwocie 19.546.511 tys. zł, w tym z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne 8.529.392 tys. zł i z tytułu odsetek od tych składek

w kwocie 11.002.904 tys. zł.
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Jednakże, zadłużenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne na koniec roku

2001, wg bieżących danych, wynosiło 10.315.860 tys. zł, natomiast płatników

pozostałych składek około 6 mld zł.

Należności państwowych funduszy celowych na koniec 2001 r. stanowiły

20,2% ich przychodów bez dotacji. Ich bieżący stan i systematyczny coroczny wzrost

świadczy o słabości działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

NIK negatywnie oceniła wykonanie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych (podobnie jak w roku ubiegłym) oraz Funduszu Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych. Realizację planów finansowych Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Alimentacyjnego,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy,

pomimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednak

zasadniczego wpływu na ich wykonanie, NIK oceniła pozytywnie. NIK nie stwierdziła

nieprawidłowości i oceniła pozytywnie wykonanie planu finansowego Centralnego

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie planów finansowych przez

6 funduszy oceniono pozytywnie, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały przedstawione w odrębnych dla każdego

funduszu informacjach, zaś syntezy wyników kontroli poszczególnych funduszy ujęte

zostały w tomie II Analizy.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż tylko 3 fundusze celowe (FUS, FER,

Fundusz Alimentacyjny)  realizują ściśle wyodrębnione z budżetu zadania bez udziału

innych agend państwa (wypłata emerytur, rent, alimentów), jakkolwiek realizacja tych

zadań jest wspierana finansowo przez budżet państwa.

W przypadku pozostałych funduszy istnieją poważne trudności z precyzyjnym

określeniem zadań wyodrębnionych z budżetu, które są realizowane i finansowane

tylko ze środków państwowego funduszu celowego.

I tak na przykład wspieranie pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy

chronionej jest realizowane przez  PFRON, urzędy skarbowe, samorząd gminny (ulgi

w podatku VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatkach lokalnych).

Z kolei tworzenie nowych miejsc pracy jest wspomagane przez PFRON, Fundusz
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Pracy oraz przez budżet państwa (np. ulgi podatkowe w strefach ekonomicznych).

Finansowanie działalności inwestycyjnej i modernizacji istniejących obiektów przez

jednostki samorządowe, państwowe czy prywatnych przedsiębiorców może być

wspierana przez PFRON, NFOŚiGW oraz budżet w zakresach określonych

we właściwych im ustawach. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska

są finansowane z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ale

i ze środków NFOŚiGW.

Taki stan powoduje trudności w administrowaniu pomocą finansową

i monitorowaniu tej pomocy oraz zwiększa jej koszty. Nieprzejrzysty system

wspierania realizacji poszczególnych zadań sprzyja marnotrawieniu i wyciekom

funduszy publicznych oraz nadużyciom.

Wyraźna rozbieżność wykonania stanów funduszy na koniec roku

w porównaniu do stanów przewidzianych ustawą budżetową, a co za tym idzie

również rozbieżność stanów zobowiązań i należności, wskazuje na nierealność planów

finansowych państwowych funduszy celowych i zasługuje, zdaniem NIK,

na negatywną ocenę. Ponadto, jak co roku, NIK stwierdza po raz kolejny wiele

nieprawidłowości w gospodarce finansowej państwowych funduszy celowych, a mimo

to nadal brak jest rozwiązań gwarantujących racjonalne gospodarowanie środkami

publicznymi. I chociaż na wniosek NIK (wielokrotnie powtarzany w Analizie

wykonania budżetu państwa) przepisem art. 199 ustawy o finansach publicznych Rada

Ministrów zobowiązana została do dokonania analizy celowości działania

państwowych funduszy celowych i analizę taką Rada Ministrów przedstawiła

Sejmowi, to nadal w 2001 r. państwowe fundusze celowe funkcjonowały

na dotychczasowych zasadach. Nieefektywnemu gospodarowaniu sprzyja także fakt

niewykonania dyspozycji wynikającej z art. 22 ust. 7 ustawy o finansach publicznych

w sprawie wydania przez ministrów nadzorujących fundusze, w porozumieniu

z Ministrem Finansów, rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

finansowej w zakresie nie uregulowanym ustawą tworzącą dany fundusz120.

                                                
120 W zakresie NFOŚiGW aktualnym pozostaje (do 30 czerwca 2003 r.) rozporządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DzU z 1999 r. nr 3, poz. 17).
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3. Stwierdzone nieprawidłowości w państwowych funduszach celowych

W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

- utrzymywanie się zagrożenia płynności finansowej wymuszające zaciąganie

kredytów komercyjnych na dokonywanie wypłat świadczeń z Funduszu;

- ujemny stan Funduszu na koniec 2001 r. w kwocie 13.452.277 tys. zł, co oznacza

przyrost w ciągu roku o 4.109.925 tys. zł, tj. o 44,0% (w ustawie budżetowej

planowano obniżenie ujemnego stanu Funduszu o 864.230 tys. zł);

- zwiększenie stanu należności na koniec 2001 r. do kwoty 4.159.270 tys. zł,

tj. o 42,9% w ciągu roku;

- zwiększenie stanu zobowiązań na koniec 2001 r. do kwoty 17.969.795 tys. zł,

tj. o 40,6% w ciągu roku, przy czym zobowiązania wobec OFE w kwocie

5.469.056 tys. zł były jedynie wyszacowane;

- wydatkowanie z naruszeniem prawa kwoty 14.457 tys. zł, tj. zapłata odsetek

za zwłokę w kwocie 5.504 tys. zł, wskutek wypłaty świadczeń po terminie

ustawowym oraz błędów leżących po stronie ZUS i przyrost nadpłat świadczeń

emerytalno-rentowych z FUS na kwotę 8.953 tys. zł z winy pracowników ZUS;

- niedopłacenie świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie 7.713 tys. zł z winy

pracowników ZUS;

- uszczuplenie w dochodach na kwotę 4.159 tys. zł (odpis nadpłat świadczeń

emerytalno-rentowych, wraz z należnymi od nich odsetkami, z powodu braku

pouczenia lub wprowadzenia w błąd świadczeniobiorcy);

- nieznaczny spadek z 98,4% w 2000 r. do 98,1%w 2001 r. ściągalności składek

mierzonej w relacji wpływów do przypisu;

- niewyodrębnienie funduszy rezerwowych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

- nierzetelne zaplanowanie przychodów Funduszu, których prognozę oparto
o zawyżony wskaźnik przewidywanego wykonania przychodów w 2000 r. Zadania
w zakresie przychodów, określone ustawą zrealizowane zostały w jedynie 67,5%
(plan 215.531 tys. zł, wykonanie 145.529 tys. zł), w tym ze składki
od pracodawców w 70% oraz z odsetek z lokat bankowych Funduszu w 7,4%. Plan
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Funduszu sporządzony został z naruszeniem przepisu art. 13 ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy121. Niezgodności
polegały na tym, że w dochodach Funduszu nie były uwzględnione zwroty sum
wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych, a w zakresie wydatków Funduszu
nie były uwzględnione wypłaty świadczeń pracowniczych przyznanych
na podstawie przywołanej wyżej ustawy;

- niezrealizowanie planowanych zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy, co wyrażało się wykonaniem wypłat
świadczeń niższych od ustalonych w planie o 14,3% i od wykonania w 2000 r.
realnie o 30,6%. Wypłaty roszczeń zostały od dnia 26 września 2001 r.
zawieszone decyzją Prezesa KUP wobec utraty przez Fundusz płynności finansowej
w II i III kwartale 2001 r.122;

- doprowadzenie do powstania na koniec 2001 r. zobowiązań wymagalnych
w kwocie 27.727 tys. zł. Jakkolwiek były one mniejsze niż w 2000 r., to jednak
w ich wyniku zapłacono odsetki w kwocie 793 tys. zł za nie terminowe
przekazywanie przez Biura Terenowe FGŚP części środków finansowych dla
pracodawców na wypłatę świadczeń pracowniczych (w 2000 r. odsetek nie
płacono)123;

- przekazanie 39 zakładom pracy środków na jednorazowe świadczenia pracownicze
bez dokonania rzetelnej i starannej oceny ich sytuacji finansowej oraz ustalenia, czy
występujące trudności mają charakter przejściowy (przesłanka niezbędna
do wypłaty świadczeń).124 Kwota wypłaconych w tym trybie świadczeń (mających
charakter bezprocentowej pożyczki zwiększającej należności) wyniosła
76.928 tys. zł, tj. 17,5 % wszystkich świadczeń zrealizowanych w 2001 r.;

                                                
121 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. (j.t. DzU z 2002 r. nr 9, poz. 85).
122 Zdaniem NIK, za stan ten nie ponosi odpowiedzialności Prezes KUP, który � w badanym okresie � kierował

do Rady Funduszu wnioski o ograniczenie wypłat świadczeń jednorazowych mających charakter
fakultatywny i prolongat terminów spłaty należności ograniczających wpływy Funduszu, a ponadto
opracował i przedłożył ministrom: Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej, a także Radzie Funduszu
odpowiedni program naprawczy FGŚP.

123 Zobowiązania wymagalne Funduszu powstały głównie w IV kwartale 2001 r., w wyniku otrzymywania
z centralnego rachunku FGŚP, środków finansowych niższych od potrzeb wynikających ze złożonych przez
pracodawców wniosków.

124 Decyzję o wypłacie podjęli marszałkowie województw w uzgodnieniu z Radą Funduszu, natomiast wbrew
opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Zdaniem Prezesa KUP � podzielonym przez NIK - w zakładach
tych trudności finansowe miały charakter trwały i nie mogły stanowić podstawy do tego rodzaju świadczeń.
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- doprowadzenie do utraty płynności finansowej przez Fundusz wskutek utrzymywania

nierównowagi pomiędzy przychodami, a wydatkami. Z ustaleń kontroli wynika,

że przyczyną utraty płynności finansowej Funduszu było utrzymywanie w ostatnich

latach wypłat znacznie przekraczających wpływy (w latach 1999-2001 wpływy

Funduszu wyniosły 1.007 mln zł, a wypłaty � 1.651 mln zł) oraz udzieleniem prawie

dwukrotnie większych niż w 2000 r., prolongat przeterminowanych należności

Funduszu (odpowiednio 163 mln. zł i 316 mln zł)125.

W Funduszu Pracy:

- dopuszczenie w 2001 r. do pogłębienia się niekorzystnej struktury wydatków.

Udział wydatków obligatoryjnych na zasiłki dla bezrobotnych oraz na zasiłki

i świadczenia przedemerytalne zwiększył się do 87,5% wydatków ogółem, wobec

80,8% w roku 2000 i wobec planowanego (81,9%) w ustawie budżetowej. Zmalał

udział wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, z 16,4% w roku

2000 do 9,7% w roku 2001, wobec planowanego (14%) w ustawie budżetowej.

Znacznemu zmniejszeniu (z wyjątkiem liczby pracowników młodocianych objętych

refundacją wynagrodzeń) uległa liczba osób objętych poszczególnymi programami

przeciwdziałania bezrobociu ( 222 tys. osób, tj. o połowę mniej niż w  2000 r.);

- powstanie w 2001 r. zobowiązań w kwocie 1.223.338 tys. zł, które były wyższe

o 742.759 tys. zł, tj. o 154,6% od planu po zmianach. W ogólnej kwocie

zobowiązań 73,9% stanowiła kwota niespłaconych kredytów obrotowych

zaciągniętych przez Krajowy Urząd Pracy, a 10 % stanowiły zobowiązania

wymagalne, powstałe w powiatowych urzędach pracy;

- niewykorzystanie limitu środków na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji,

realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy. W związku z nierzetelnym

działaniem KUP, na dokończenie budowy PUP w Szczecinie przekazano jedynie

304,5 tys. zł, tj. 4,9% z przyznanego limitu w kwocie 6.200 tys. zł.

Niewykorzystana kwota limitu (5.895,5 tys. zł) została ujęta w zobowiązaniach

Funduszu na koniec 2001 r.).

                                                
125 Należy dodać, że wnioski Prezesa KUP - dysponenta Funduszu i uchwały Rady Funduszu kierowane do

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podniesienia stawki składki z 0,08% do 0,3% od wypłat
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie zostały uwzględnione.
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W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- dopuszczenie do powstania przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz

w łącznej kwocie 3.290,3 tys. zł;

- niepodjęcie działań egzekucyjnych w odniesieniu do 29 podmiotów o łącznym

zadłużeniu 1.452,5 tys. zł;

- dopuszczenie do opóźnień w wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących

umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należności PFRON, jak również

w przekazywaniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołań od tych decyzji;

- niewstrzymanie udzielonego dofinansowania do odsetek od kredytów zaciągniętych

przez zakład pracy chronionej, który nie spełniał warunku utrzymania stanu

zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

- nierówne traktowanie wnioskodawców o dofinansowanie na utrzymanie

istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zrealizowanie przychodów w 89,8% w stosunku do planu,  w którym zawyżono

wysokość wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

- uszczuplenie przychodów w kwocie 1.378 tys. zł z powodu przetrzymywania

środków na nieoprocentowanym rachunku bankowym;

- przekroczenie planu wydatków Funduszu o 13%, które było związane z utworzeniem

rezerwy na zagrożone aktywa;

- niegospodarne działania w związku z objęciem akcji o wartości 4.200 tys. zł

upadającej spółki TIL Ekoleasing S.A. w Warszawie i udzieleniem dodatkowej

pożyczki w kwocie 50.000 tys. zł dla Walcowni Rur �Jedność� w Siemianowicach

Śląskich;

- dokonanie wypłaty nagród w kwocie 32.929 tys. zł bez przewidzianych,

regulaminami konkursów ekologicznych, wizytacji terenowych;

- wzrost zobowiązań z tytułu zawartych umów do kwoty 191.454 tys. zł na koniec

roku przy stanie środków krajowych 124.075 tys. zł.
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Ponadto:

- w Funduszu Alimentacyjnym stwierdzono wzrost należności o kwotę
1.059.244 tys. zł, tj. o 29,7%;

- w Funduszach Emerytalno�Rentowym, Administracyjnym oraz Prewencji
i Rehabilitacji (KRUS) stwierdzono nierzetelne planowanie, przypadki
dokonywania nadpłat  świadczeń emerytalno-rentowych na kwotę 5.192,8 tys. zł,
płacenia odsetek za nieterminowe przekazywanie świadczeń (157 tys. zł);

- w Państwowym Funduszu Kombatantów przekroczono ustalony w ustawie
budżetowej na 2001 rok plan wydatków o 23.122 tys. zł, tj. o 14,6 %. Główną
przyczyną przekroczenia planu wydatków była z jednej strony konieczność
spłacenia w 2001 r. wysokich zobowiązań Funduszu z lat ubiegłych (56.075 tys. zł),
z drugiej zaś zaniżenie planu wydatków na świadczenia ustawowe dla
kombatantów. Zasady i kryteria przyznawania środków pieniężnych z Funduszu
na pomoc społeczną nie zawierają postanowień co do sposobu ich rozliczania.
Powyższe spowodowało trudności w ocenie prawidłowości wykorzystania
przyznawanych środków. Państwowy Fundusz Kombatantów nie wypełniał
wszystkich zadań ustawowych, do których był powołany, z powodu niedostatku
środków;

- w Centralnym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
kontrola wykazała nierzetelność w zakresie planowania przychodów, wydatków
oraz sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego;

- w Funduszu Promocji Twórczości najważniejsze ustalenia kontroli dotyczyły
niewystarczającej skuteczności w ustalaniu i egzekwowaniu należności Funduszu
oddziałującej negatywnie na możliwość zapewnienia trwałego wzrostu przychodów
Funduszu oraz niezrealizowania wydatków w kwotach ustalonych w ustawie
budżetowej i planie po zmianach, w sytuacji istniejących nie zaspokojonych potrzeb
w zakresie promocji kultury oraz pomocy socjalnej dla twórców. Ponadto
stwierdzono fakt nieterminowego sporządzania sprawozdań statystycznych
i niedostatecznego informowania środowiska wydawców o możliwościach
korzystania z dotacji Funduszu, co mogło sprzyjać nierównemu dostępowi
uprawnionych podmiotów do tych środków i wpłynęło negatywnie na realizację
wydatków Funduszu.
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VII. AGENCJE I FUNDACJE

Agencje będące przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale stanowią grupę

podmiotów, posiadających osobowość prawną, utworzone są odrębnymi ustawami,

w celu wykonywania zadań publicznych, polegających na zarządzaniu mieniem

Skarbu Państwa, wykonywaniu zadań w imieniu Skarbu Państwa i wspieraniu

wybranych rodzajów działalności gospodarczej.

Podmioty te, jako państwowe jednostki organizacyjne, należą do sektora

finansów publicznych, podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych, ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach

dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców126.

W 2001 r. istniało 12 agencji rządowych powołanych ustawami jako

państwowe osoby prawne, objętych bezpośrednio przepisami ustawy o finansach

publicznych:

- Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad,

- Agencja Mienia Wojskowego,

- Agencja Prywatyzacji,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych,

- Agencja Rezerw Materiałowych,

- Agencja Rynku Rolnego,

- Agencja Techniki i Technologii,

- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

- oraz nieposiadająca w nazwie wyrazu �agencja� - Polska Organizacja Turystyczna.

                                                
126 DzU nr 60, poz. 704 ze zm.



332

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji

i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek

im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw127, z dniem 31 marca 2002 r.

zlikwidowane zostały:

- Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad � z dniem 1 kwietnia 2002 r. zadania

należące do ABiEA wykonuje utworzony 1 kwietnia 2002 r. centralny organ

administracji rządowej Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

- Agencja Prywatyzacji,

- Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych � zadania ARAS przejęła Agencja Rezerw

Materiałowych,

- Agencja Techniki i Technologii � zadania ATT przejęła Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości.

W 2001 r. istniały również uznawane za agencje rządowe (ze względu

na nazwę) - agencje i fundacje z udziałem Skarbu Państwa, działające w formie spółek

prawa handlowego, m. in.:

- Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.,

- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

- Polska Agencja Prasowa S.A.,

- połączone z dniem 1 kwietnia 2002 r. (w trybie określonym przepisami kodeksu

spółek handlowych) - Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. i Polska

Agencja Informacyjna,

oraz agencje działające w formie jednostek budżetowych, jak np. Państwowa Agencja

Atomistyki (od 1 stycznia 2002 r. urząd administracji rządowej).

                                                
127 DzU nr 25, poz. 253.
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Dotacje z budżetu państwa dla państwowych agencji i fundacji

W załączniku Nr 9 do ustawy budżetowej ujęto jednostki dla których

zaplanowano dotacje podmiotowe, a w załączniku Nr 10 ujęto dotacje dla państwowych

agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa.

Zaplanowana kwota dotacji dla agencji i fundacji wymieniowych

w załącznikach Nr 9 i 10 wynosiła 2.923.041 tys. zł. W trakcie 2001 r. limit dotacji

zwiększono o 270.000 tys. zł (do 3.193.041 tys. zł), tj. o 9,2%128. Zwiększenie dotacji

dotyczyło Agencji Rynku Rolnego (z 633.706 tys. zł do 903.706 tys. zł, tj. o 42,6%).

Dotacje udzielone z budżetu państwa agencjom i fundacjom wyniosły w 2001 r.

2.983.787 tys. zł, tj. 93,4% planu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. (2.377.433 tys. zł)

dotacje były w ujęciu nominalnym wyższe o 606.354 tys. zł, tj. o 25,5%, a realnie

wzrosły o 19,0%.

Dotacje przekazane agencjom i fundacjom w 2001 r. (2.983.787 tys. zł)

stanowiły 1,7% łącznych wydatków budżetu państwa oraz 0,41% PKB (w 2000 r.

odpowiednio 1,5% wydatków budżetu państwa i 0,33% PKB).

Tak jak w latach poprzednich, zasadnicza część środków skierowana została

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (54,4%) oraz do Agencji Rynku

Rolnego (28,4%) na realizację ustawowych zadań w rolnictwie.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla agencji i fundacji wymienionych

w załączniku Nr 9 do ustawy budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

                                                
128 Ustawa z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 (DzU nr 147, poz. 1645)
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w tys. zł
2000 r. 2001 r.Nazwa części

Nazwa agencji lub fundacji Wykonanie Ustawa
budżetowa

Plan po
zmianach

Wykonanie 5:2
%

5:3
%

5:4
%

1 2 3 4 5 6 7

20 � GOSPODARKA 83.138 125.316 125.166 125.166 150,6 99,9 100,0

Agencja Techniki i Technologii 2.790 2.000 1.850 1.850 66,3 92,5 100,0

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości x*/ 64.150 64.150 64.150 x 100,0 100,0

Agencja Rezerw Materiałowych 75.000 51.166 51.166 51.166 68,2 100,0 100,0

Państwowa Agencja Inwestycji
Zagranicznych 5.348 8.000 8.000 8.000 149,6 100,0 100,0

33 � ROZWÓJ WSI 1.089.691 1.764.431 1.764.431 1.622.451 148,9 92,0 92,0

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa 1.089.691** 1.764.431 1.764.431 1.622.451*** 148,9 92,0 92,0

35 � RYNKI ROLNE 779.062 903.706 903.706 847.307 108,8 93,8 93,8

Agencja Rynku Rolnego 779.062**** 903.706 903.706 847.307 108,8 93,8 93,8

36 � SKARB PAŃSTWA 6.683 4.526 4.526 2.846 42,6 62,9 62,9

Agencja Własności Rolnej SP 483 381 381 326 67,5 85,6 85,6

Polska Agencja Prasowa 6.200 4.145 4.145 2.520 40,6 60,8 60,8

Ogółem 1.958.574 2.797.979 2.797.829 2.597.770 132,6 92,8 92,8

* dane nieporównywalne. Agencja rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2001 r., w wyniku likwidacji
Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158).

** z tego: kwota 887.069 tys. zł wpłynęła na konto ARiMR w 2000 r., 112.622 tys. zł w dniu 2 stycznia 2001 r.,
a kwota 90.000 tys. zł stanowiła wydatki niewygasające na współfinansowanie programu SAPARD.
W związku z tym, że program SAPARD nie został uruchomiony, Agencja w 2001 r. nie otrzymała tych
środków, tj. 90.000 tys. zł.

*** z tego kwota 230 tys. zł wpłynęła na rachunek Agencji w dniu 3 stycznia 2002 r.

**** w tym kwota 92.684 tys. zł z rezerw celowych (poz. 83), stanowiąca tzw. �rekompensatę powodziową�
na refundację wydatków poniesionych przez ARR z tytułu spłaty rat kredytów oraz kosztów obsługi
kredytów skupowych.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Wykonanie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu
Państwa, wymienionych w załączniku Nr 10 do ustawy budżetowej prezentuje
poniższe zestawienie:
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w tys. zł
2000 r. 2001 r. %

Nazwa części
Nazwa agencji lub fundacji Wykonanie Ustawa

budżetowa
Plan po

zmianach Wykonanie 5:2 5:3 5:4

1 2 3 4 5 6 7 8

16 � KANCELARIA PREZESA
RADY MINISTRÓW 2.754 3.021 3.021 3.021 109,7 100,0 100,0

Fundacja � Centrum Badania Opinii
Społecznej 2.754 3.021 3.021 3.021 109,7 100,0 100,0

20 - GOSPODARKA 4.310 6.900 7.050 7.050 163,6 102,2 100,0

Agencja Techniki i Technologii 4.310 6.900 7.050* 7.050 163,6 102,2 100,0

29 � OBRONA NARODOWA 365.130 342.383 342.383 333.788 91,4 97,5 97,5

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 365.644 340.557 340.557 332.057 91,1 97,5 97,5

Agencja Mienia Wojskowego 486 1.826 1.826 1.731 356,2 94,8 94,8

40 - TURYSTYKA 43.339 39.432 39.432 39.432 91,0 100,0 100,0

Polska Organizacja Turystyczna 43.339 39.432 39.432 39.432 91,0 100,0 100,0

46 - ZDROWIE 3.326 3.326 3.326 2.726 82,0 82,0 82,0

Agencja Rezerw Artykułów
Sanitarnych 3.326 3.326 3.326 2.726 82,0 82,0 82,0

OGÓŁEM 418.859 395.062 395.212 386.017 92,2 97,7 97,7

* Na wniosek ATiT z 20 grudnia 2001 r. Minister Gospodarki w dniu 2 stycznia 2002 r. dokonał korekty planu
finansowego Agencji, polegającej na zwiększeniu dotacji na realizację zadań o 150 tys. zł poprzez
przeniesienie tej kwoty z dotacji podmiotowej.

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Kontrolą NIK zostały objęte następujące agencje, wymienione w załącznikach

Nr 9 i 10 do ustawy budżetowej na 2001 r.:

Agencja Techniki i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

(cz. 20 � Gospodarka), Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja

Mieszkaniowa (cz. 29 � Obrona narodowa), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa (cz. 33 � Rozwój Wsi), Agencja Rynku Rolnego (cz. 35 � Rynki Rolne),

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i Polska Agencja Prasowa S.A. (cz. 36 �

Skarb Państwa) oraz Polska Organizacja Turystyczna (cz. 40 � Turystyka).
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Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła również kontrole w następujących

agencjach, nie wymienionych w załącznikach 9 i 10 do ustawy budżetowej,

dla których dotacje przewidziano w częściach budżetowych:

- Państwowa Agencja Atomistyki (cz. 68 � PAA)129,

- Państwowa Agencja Restrukturyzacji Węgla Kamiennego S.A. (cz. 20 - Gospodarka),

w zakresie wykorzystania dotacji przez podmioty górnictwa siarki i soli w 2001 r.130,

- Agencja Prywatyzacji (cz. 36 � Skarb Państwa), w zakresie wpływów

z prywatyzacji.131

Po raz kolejny NIK stwierdziła nieprawidłowości w działaniach agencji

polegające na przyjmowaniu do planów nierealnych założeń zarówno w zakresie

finansowym jak i rzeczowym. Mimo przewlekłego cyklu konstruowania planów

i wprowadzania zmian jeszcze w ostatnich dniach roku, stwierdzono , że w niektórych

przypadkach w planach nie ujęto wszystkich pozycji przychodów i wydatków oraz,

że  zarówno wykonanie dochodów, jak i wydatków znacznie odbiegało od planowanych,

a niektóre zadania rzeczowe nie zostały wykonane.

Ponadto stwierdzono brak dbałości o pozyskiwanie przychodów oraz małą

skuteczność i zaniedbania w egzekwowaniu należności, a w zakresie wykonywania

wydatków przypadki niegospodarności. Inne nieprawidłowości dotyczyły głównie

uchybień w zakresie naruszenia przez agencje ustawy o finansach publicznych

i ustawy o zamówieniach publicznych, niepełnego wykonania wniosków NIK

po kontroli za 2000 r. oraz nadal małej skuteczności kontroli wewnętrznej.

Dotacje na ogół wykorzystywane były przez omawiane podmioty zgodnie

z przeznaczeniem, a agencje wykonywały zadania statutowe, dla wykonania których

zostały utworzone, jednak z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, NIK po raz

kolejny zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia nadzoru i kontroli przez dysponentów

środków nad tymi jednostkami w celu terminowego i rzetelnego wykonywania zadań

i wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami.

                                                
129 Wyniki kontroli przedstawione zostały w odrębnej informacji pn. �Informacja o wynikach kontroli

wykonania budżetu państwa w 2001 r. w części 68 � Państwowa Agencja Atomistyki�.
130 Wyniki kontroli przedstawione zostały w rozdziale  Dotacje podmiotowe niniejszej Analizy.
131 Ustalenia z kontroli Agencji Prywatyzacji w zakresie wpływów z prywatyzacji przedstawione zostały

w rozdziale Przychody z prywatyzacji niniejszej Analizy.
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Biorąc pod uwagę skalę i zakres nieprawidłowości, NIK negatywnie oceniła

realizację planu finansowego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa za 2001 r.

Ważniejsze ustalenia kontroli przeprowadzonych w agencjach

Agencja Techniki i Technologii132 (cz. 20 - Gospodarka)

Agencja otrzymała z budżetu Ministerstwa Gospodarki dotację w kwocie
7.050 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. 100,0% kwoty
planowanej po zmianach. W porównaniu do 2000 r. dotacja ta była wyższa o 2.740 tys. zł,
tj. o 63,6%, a realnie wyższa o 55,0%. Ponadto Agencja otrzymała dotację
podmiotową w wysokości 1.850 tys. zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania
Agencji133 (w 2000 r. � 2.790 tys. zł). Udział dotacji w przychodach ogółem wyniósł
56,8%, w 2000 r. wynosił 50,0%.

W ocenie NIK, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,
tj. kwota 6.770 tys. zł została przeznaczona na zwiększenie kwoty pożyczek
udzielonych przedsiębiorcom na nowe wdrożenia, a 280 tys. zł na promowanie
nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. W 2001 r. Agencja udzieliła
17 przedsiębiorcom pożyczek na wdrożenie do produkcji projektów innowacyjnych
(w 2000 r. - 15). Kwota udzielonych pożyczek wyniosła 10.713 tys. zł (z tego
ze środków budżetowych 6.770 tys. zł i ze środków własnych 3.943 tys. zł) i była
wyższa niż w 2000 r. o 2.663 tys. zł, tj. o 33,1%.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność powołanej w ATiT
komisji dokonującej oceny i kwalifikacji wniosków przedsiębiorców o udzielenie
pożyczek. Po raz kolejny NIK stwierdziła przypadki rozpatrywania powyższych
wniosków z dużym opóźnieniem. Nie zapewniono również należytej przejrzystości
zasad i kryteriów oceny przez Komisję wniosków o pożyczki. Podjęte w sierpniu 2001 r.
prace nad nowelizacją zarządzenia Prezesa Agencji w sprawie działania omawianej

                                                
132 Z dniem 31 marca 2002 r. Agencja Techniki i Technologii uległa likwidacji, a jej zadania z dniem 1 kwietnia

2002 r. przejęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
133 W ustawie budżetowej kwoty dotacji zaplanowano w wysokości odpowiednio 6.900 tys. zł i 2.000 tys. zł.

Na wniosek ATiT z końca 2001 r. Minister Gospodarki w dniu 2 stycznia 2002 r. dokonał korekty planu
finansowego  Agencji, polegającej na zwiększeniu dotacji na realizację zadań o 150 tys. zł poprzez
przeniesienie tej kwoty z dotacji podmiotowej.
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Komisji Oceniającej do lutego 2002 r. nie zostały zakończone. Niepełne i nierzetelne
realizowanie procedur związanych z udzielaniem pomocy finansowej, może
prowadzić do dowolnych i nietrafnych decyzji, skutkujących nieściągalnością
udzielonych pożyczek.

NIK zwraca uwagę na wzrost w porównaniu do 2000 r. należności
wymagalnych Agencji z tytułu niespłaconych pożyczek (łącznie z odsetkami)
z 1.628 tys. zł (12 firm) do 4.290 tys. zł (22 firmy).

Agencja zrealizowała w 2001 r. przychody w kwocie 15.678 tys. zł, w tym
8.900 tys. zł stanowiła dotacja. Przychody te były wyższe od planowanych (15.509 tys. zł)
o 1,1% i wyższe od osiągniętych w 2000 r. (13.020 tys. zł) o 20,4%. Osiągnięty
w 2001 r. zysk netto w wysokości 6.769,8 tys. zł (w 2000 � 4.310 tys. zł) zasilił limit
środków na działalność statutową (pożyczki).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w ATiT wyniosło 36 osób i było niższe
w porównaniu do 2000 r. o 2 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2001 r. wyniosło 4.953 tys. zł i w porównaniu do 2000 r. (4.572 zł) było wyższe
o 381 zł, tj. o 8,3%.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Zespołu Kontroli
Wewnętrznej. Zespół ten nie przeprowadzał przewidzianych w regulaminie
organizacyjnym Agencji kontroli wewnętrznych, dotyczących gospodarki finansowej,
prawidłowości zawieranych umów i wykorzystania otrzymanych środków, a kontrole
zewnętrzne (13) były powierzchowne.

Agencja Rezerw Materiałowych (cz. 20 � Gospodarka)134

Zadaniem Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) jest tworzenie i gospodarowanie
rezerwami surowców, materiałów i paliw135.

Agencja otrzymała w 2001 r. dotację z budżetu w kwocie 51.166 tys. zł,
tj. 100% kwoty planowanej. W porównaniu do 2000 r. dotacja była niższa nominalnie
o 23.834 tys. zł, tj. o 31,8%, a realnie o 35,3%. Dotacja została w całości
wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania rezerw.

                                                
134 Nie kontrolowana przez NIK � dane z kontroli Ministerstwa Gospodarki cz. 20.
135 Agencja działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach

obowiązkowych paliw (DzU nr 90, poz. 404 ze zm.). Statut nadany przez Ministra Przemysłu i Handlu
w 1996 r. został uchylony w czerwcu 2000 r.
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Koszty utrzymania rezerw w 2001 r. wyniosły 190.898 tys. zł, przy czym

111.115 tys. zł (58,2%) stanowiły koszty utrzymania rezerw w magazynach obcych,

w 100% dotyczące utrzymania rezerw paliw ciekłych i ropy naftowej.

Uzyskana dotacja pokryła koszty utrzymania rezerw (bez akcyzy) w 36,0%,

niedobór w wysokości 91.125 tys. zł został pokryty z dochodów własnych Agencji,

tj. z przychodów ze sprzedaży rezerw (w 42,3%), z przychodów finansowych (w 40,2%)

i z przychodów ze sprzedaży usług (w 17,5%).

Agencja Mienia Wojskowego (cz. 29 � Obrona narodowa)

Agencja otrzymała dotację z budżetu MON w kwocie 1.731,3 tys. zł, tj. 94,8%

kwoty planowanej. W porównaniu do roku 2000 dotacja z budżetu była wyższa

nominalnie o 1.245,3 tys. zł, tj. o 256,2%, a realnie wyższa o 237,7%. Udział dotacji

w przychodach Agencji wyniósł 0,9%.

W ocenie NIK, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,

tj. na refundację kosztów utrzymania nieruchomości przejętych od MON. NIK

zwróciła uwagę na przekazanie znacznej części dotacji przez MON w ostatnich

miesiącach roku (58,1% w listopadzie i 22,5% w grudniu).

Agencja zrealizowała w 2001 r. przychody w kwocie 196.995,9 tys. zł, a koszty

w wysokości 58.706,8 tys. zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła

138.289,1 tys. zł, z czego na inwestycje Sił Zbrojnych, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy

z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu

Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego136 przekazano 125.974,0 tys. zł.

NIK oceniając gospodarkę finansową AMW w roku 2001 wniosła o realne

planowanie podstawowych wielkości (w 2001 r. planowane przychody zrealizowano

w 65,0%, koszty w 77,7%, nadwyżkę przychodów nad kosztami w 60,8%).

                                                
136 DzU nr 90, poz. 405 ze zm.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 313 osób i było niższe o 1,4 etatu

w porównaniu do 2000 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wyniosło 3.797 zł i w porównaniu do roku 2000 (3.562 zł) wzrosło o 235 zł,

tj. o 6,6%.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (cz. 29 � Obrona narodowa)

Agencja otrzymała dotację z budżetu MON w kwocie 332.057,0 tys. zł,

tj. 97,5% kwoty planowanej. W porównaniu do roku 2000 dotacja z budżetu była

nominalnie niższa o 32.587,0 tys. zł, tj. o 8,9%, a realnie niższa o 13,7%.

Dotacja ta została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. 270.557,0 tys. zł

wykorzystano na wydatki bieżące (wypłaty ekwiwalentów w zamian za rezygnację

z kwatery, których wypłacono 1.238, wypłaty świadczeń, równoważników, zwrotu

kosztów), a 61.500,0 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie budownictwa

mieszkaniowego (oddano do użytku 916 mieszkań).

Agencja zrealizowała w 2001 r. przychody w kwocie 947.228,0 tys. zł, koszty

w kwocie 824.520,0 tys. zł, a dodatni wynik finansowy wyniósł 122.708,0 tys. zł. Plan

przychodów zrealizowano w 107,6%, głównie w wyniku wyższych niż planowano

przychodów ze sprzedaży mieszkań (o 66.564,0 tys. zł). Koszty te były wyższe o 2,3%

od planowanych, wynik finansowy był wyższy o 48.487,0 tys. zł, tj. o 65,3%

od planowanego, co było skutkiem wyższych przychodów ze sprzedaży mieszkań.

W roku 2001 nie zrealizowano planowego celu w postaci osiągnięcia

samofinansowania działalności statutowej, gdyż na tej działalności odnotowano stratę

w wysokości 17.046,0 tys. zł (2,1% poniesionych kosztów).

W toku kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości w postaci: uszczuplenia

przychodów Agencji w Oddziale Terenowym Nr 1 w Warszawie z powodu

niewyegzekwowania należnych dochodów z najmu lokali użytkowych w kwocie

2.514 tys. zł (w toku kontroli odzyskano 407,5 tys. zł oraz 6,4 tys. zł odsetek), braku

powiązania efektów rzeczowych w budownictwie mieszkaniowym z kwotami dotacji

na ten cel.
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Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na przewlekły cykl ustalania

planu finansowego Agencji (9 miesięcy).

Przeciętne zatrudnienie  w 2001 r. wyniosło 5.441 osób i było niższe o 351 osób

w porównaniu do 2000 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wyniosło 2.361 zł i w porównaniu do roku 2000 (2.033 zł) wzrosło o 328 zł,

tj. o 16,1%. Wyższy niż planowano wzrost średnich płac był wynikiem głównie

zmniejszenia rozmiarów zatrudnienia.

NIK pozytywnie oceniła zwiększenie środków na remonty i utrzymanie

budynków mieszkalnych, podjęcie działań dla zwiększenia przychodów z najmu

i dzierżawy, w tym poprzez skuteczniejsze egzekwowanie należności czynszowych

z wypowiedzeniem umów włącznie.

W ocenie NIK, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, prowadziła działalność

w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu

Sił Zbrojnych RP.137

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (cz. 33 � Rozwój Wsi)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zajmuje się

wspieraniem inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach

dla rolnictwa oraz wspomaganiem wykorzystania rolniczej bazy produkcyjnej w celu

rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji. Agencja została również uznana

za właściwą do gospodarowania funduszami Unii Europejskiej i innymi funduszami

z pomocy zagranicznej, przekazywanymi polskiemu rządowi na zadania związane

z przemianami strukturalnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Agencja otrzymała w 2001 r. z budżetu dotację na działalność statutową

w wysokości 1.622.451 tys. zł (z tego 230 tys. zł w dniu 3 stycznia 2002 r.), tj. 92,0%

kwoty planowanej (1.764.431 tys. zł). W porównaniu do 2000 r. (1.089.691 tys. zł138)

dotacja z budżetu była nominalnie wyższa o 532.760 tys. zł, tj. o 48,9%, a realnie była

wyższa o 41,1%. Udział dotacji w przychodach Agencji wyniósł 77,6% (w 2000 r.

wynosił 66,1%).

                                                
137 DzU nr 86, poz. 433 ze zm.
138 Patrz objaśnienia ** pod tabelą na str. 334.
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie w 2001 r. planu
finansowego przez ARiMR .

Mimo dokonywania w 2001 r. zmian w planie finansowym (ostatnia 28 grudnia
2001 r.) zrealizowane przychody Agencji wyniosły 2.089.491 tys. zł i w stosunku
do planu finansowego po zmianach (2.352.123 tys. zł) były niższe o 262.632 tys. zł,
tj. o 11,2%.

NIK stwierdziła, że Agencja niezgodnie z umową zawartą z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystąpiła do Ministra RiRW o dodatkowe środki dla
10 banków na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze za grudzień 2000 r.
w wysokości 1.491 tys. zł139. Ponadto, przed otrzymaniem środków (w dniu
19 grudnia 2001 r.) nie dokonała korekty zapotrzebowania mimo, że znała rzeczywistą
wysokość potrzeb na ten cel. Niewykorzystane środki w wysokości 687 tys. zł
Agencja zwróciła do budżetu w dniu 31 grudnia 2001 r.

Rozchody ogółem wyniosły 1.974.178 tys. zł i były niższe od planu
po zmianach o 398.772 tys. zł, tj. o 16,8%. W porównaniu do 2000 r. rozchody były
nominalnie wyższe o 30,5%, a realnie o 23,7%. Największy udział w rozchodach
(84,4%) miały wydatki na działalność podstawową 1.666.532 tys. zł, w tym na dopłaty
do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych - 896.269 tys. zł, dopłaty
do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk
żywiołowych � 205.396 tys. zł i dopłaty do oprocentowania kredytów na skup
i przechowywanie płodów rolnych ze zbiorów 2000 r. � 181.659 tys. zł.

W realizacji zadań Agencji stwierdzono różnice między planem a jego
wykonaniem. Nie zrealizowano m.in. zadań i wydatków zaplanowanych
na  współfinansowanie programu SAPARD ze środków dotacji budżetowej
w wysokości 259.230 tys. zł (z tego 90.000 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające
w 2000 r., a 169.230 tys. zł środki na 2001 r.), na finansowanie organizacji
producenckich 5.000 tys. zł i na utylizację 4.700 tys. zł. Wydatki na małą
przedsiębiorczość (14.841 tys. zł) i na pokrycie kosztów operacyjnych
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli IACS (6.450 tys. zł) zrealizowano
w 44,4%.

                                                
139 Zgodnie z umową mogła występować o środki do 20 stycznia 2001 r., wystąpiła o nie w dniu 18 maja 2001 r.,

potwierdzając wysokość zapotrzebowania w dniu 19 listopada 2001 r.
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W toku kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości w wydatkach Agencji

na łączną kwotę 40.806 tys. zł, tj. 2,07% wydatków ogółem.

Szczególny brak staranności i gospodarności NIK stwierdziła przy odbiorze

przez Agencję opracowań dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli

ZSZiK-IACS, za które zapłacono ceny znacznie przewyższające ich wartość.

Nieprawidłowości te dotyczyły:

- odebrania i dokonania zapłaty (27.757 tys. zł) za plany trzech testów odbiorczych

aplikacji komputerowej dla projektu pilotażowego Zintegrowanego Systemu

Zarządzania i Kontroli ZSZiK-IACS, w tym dwóch bez odpowiedniej ilości testów

sprawdzających. Po upływie dwóch miesięcy od dokonania ich odbioru Zespół

Informatyki ARiMR stwierdził, że opracowania te są nieprzydatne,

- niecelowego zlecenia (za kwotę 111 tys. zł) opracowania, mającego na celu

udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak powinien działać system przedstawiony

we wcześniej odebranych trzech opracowaniach, a także wyjaśniające wątpliwości

zespołu informatycznego,

- udzielenia zamówienia na kwotę 3.349 tys. zł na opracowanie projektu

�Pozyskiwanie zasobów ludzkich do obsługi systemu informatycznego�.

Opracowanie to, oprócz wykazu stanowisk do obsługi systemu dla każdego

z 16 regionów, rodzaju umów o pracę, przewidywanego okresu zatrudnienia

i sposobu rozwiązania umowy o pracę, zawierało przede wszystkim interpretację

postanowień Kodeksu Pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę,

- odebrania i dokonania zapłaty 9.041 tys. zł za opracowanie dotyczące �Analizy

zasad funkcjonowania części nieinformatycznej systemu ZSZiK-IACS�, mające

na celu zebranie i udokumentowanie wymagań Agencji w zakresie projektowanego

systemu od strony nieinformatycznej. W opracowaniu tym opisana została tylko

część wymagań, natomiast w trzech załącznikach, stanowiących integralną część

opracowania, zostały zamieszczone streszczenia obowiązujących przepisów prawa

polskiego i prawa Unii Europejskiej oraz przepisy wewnętrzne Agencji.

Opracowanie to stało się podstawą tworzenia nowych opracowań dla

nieinformatycznej części systemu.
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Działaniem niegospodarnym i nierzetelnym był również zakup zasilacza
awaryjnego z agregatem prądotwórczym za 547,8 tys. zł. Urządzenie to nie zostało
uruchomione, chociaż dokonano zapłaty za jego zainstalowanie i rozruch.

Ponadto, NIK stwierdziła, że w planie finansowym Agencji nie wykazano
w pozycji �stan środków na początek roku� niezwróconych środków w wysokości
1.098 tys. zł z rozliczenia realizowanych w 2000 r. programów Phare. Ujęto natomiast,
w pozycji �zwroty do budżetu dotyczące roku bieżącego�, bez uzgodnienia
z właściwymi ministrami, zwroty dotyczące oprocentowania kredytów na cele rolnicze
i na cele gospodarki rybnej w wysokości 58.849 tys. zł i 575 tys. zł, które zostały
wykonane w wysokości odpowiednio 5,9% i 5,0%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w 2001 r. wyniosło 531 osób i było wyższe
w porównaniu do 2000 r. o 189 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
wyniosło 4.726 zł i w porównaniu do 2000 r. było nominalnie wyższe o 68 zł,
tj. o 1,5%, a realnie było niższe o 3,8%.

Agencja Rynku Rolnego (cz. 35 � Rynki rolne)

Agencja Rynku Rolnego jest państwową jednostką organizacyjną, której
działalność ma na celu stabilizację rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz
ochronę dochodów uzyskiwanych z rolnictwa głównie poprzez interwencyjny zakup
i skup produktów rolnych oraz ich przetworów w kraju i za granicą, gromadzenie
i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów
i półproduktów żywnościowych, udzielanie poręczeń kredytowych przedsiębiorcom,
którzy realizują zadania zlecone przez Agencję.

Agencja otrzymała z budżetu dotację na działalność statutową w wysokości
847.307 tys. zł, w tym na wydatki majątkowe 89 tys. zł, tj. 93,8% planu po zmianach.
Ponadto Agencja w 2001 r. otrzymała z rezerw celowych kwotę 357,5 tys. zł
na refundację wydatków poniesionych przez ARR, w związku z realizacją programów
Phare i umów Agencji z MRiRW w sprawie zadań z zakresu integracji europejskiej.
W porównaniu do 2000 r. (686.738 tys. zł bez środków z �rezerwy powodziowej�)
dotacja była nominalnie wyższa o 160.569 tys. zł, tj. o 23,4%, a realnie o 16,9%.
Udział dotacji w przychodach Agencji wyniósł 62,4% (w 2000 r. 35,4%).
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Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na: uzupełnienie

państwowych rezerw produktów rolnych i żywnościowych (224.067 tys. zł)

i na interwencję rynkową w wysokości 623.151 tys. zł, z tego na realizację �Rocznego

programu działań interwencyjnych ARR na 2001 r.� � 353.151 tys. zł, a na spłatę

kredytów zaciągniętych w 1998 r., którymi finansowano wykup zbóż z magazynów

autoryzowanych � 270.000 tys. zł oraz na wydatki majątkowe � 89 tys. zł.

Agencja zrealizowała w 2001 r. przychody w kwocie 1.356.815 tys. zł. Koszty

uzyskania przychodów wyniosły 1.322.239 tys. zł. Uzyskany dodatni wynik

finansowy w wysokości 34.576 tys. zł stanowił 8,0% uzyskanego w 2000 r.

Plan przychodów zrealizowano w 108,2%, głównie w wyniku przekazania

Agencji dotacji w wysokości wyższej o 33,7% niż zakładał plan finansowy. Mimo

uzyskania wyższych przychodów ogółem, stwierdzono nie wykonanie wpływów

ze sprzedaży towarów z rezerw państwowych oraz z działalności interwencyjnej, które

zrealizowano w 77,6% (448.458 tys. zł), w tym przychody ze sprzedaży towarów

w ramach działań interwencyjnych w wysokości 35.885 tys. zł, tj. zaledwie w 13,5%.

I tak np. założono sprzedaż 270 tys. ton pszenicy o wartości 161.190 tys. zł,

a sprzedano zaledwie 2 tony za kwotę 1 tys. zł. Sprzedaż mięsa wieprzowego była

prawie 10-krotnie mniejsza, natomiast wpływy z tego tytułu wyniosły 1.323 tys. zł,

wobec planowanych 67.036 tys. zł (2,0% planu).

W zakresie pozyskiwania przychodów stwierdzono m.in. zaniechanie

dochodzenia należności od eksportera półtusz wieprzowych (53,6 tys. zł) oraz

odstąpienie od ustalenia i przejęcia kaucji (103 tys. zł) od przedsiębiorcy

prowadzącego interwencyjny skup rzepaku z przeznaczeniem na eksport z dopłatą

ARR, w związku z nierzetelnie sformułowaną umową kontraktu.

Należności Agencji wzrosły w porównaniu do 2000 r. o 11,7% (z 299.315,9 tys. zł

do 334.430,7 tys. zł), m.in. w wyniku inwentaryzacji wierzytelności. Wzrosła również

kwota należności objętych postępowaniem windykacyjnym (o 7,7%), jednak
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skuteczność w egzekwowaniu należności była nadal niewielka � odzyskana kwota

należności 4.672,9 tys. zł stanowiła 1,5% należności ogółem. Wartość należności

spisanych (umorzonych) z ewidencji księgowej wyniosła 18.039 tys. zł i była wyższa

niż w 2000 r. o 3.563 tys. zł, tj. o 24,6%.

Koszty uzyskania przychodów wyniosły 1.322.239 tys. zł i były niższe

od planowanych o 178.596 tys. zł, tj. o 11,9%, głównie w wyniku mniejszych o 21,8%

kosztów zakupu produktów rolnych i żywnościowych stanowiących przedmiot działań

interwencyjnych, co wiązało się jednak z niewykonaniem niektórych zadań w zakresie

interwencji rynkowej Agencji, a także niższych o 18,5% kosztów utrzymania

administracji ARR.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego

przez Agencję Rynku Rolnego, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości nie

mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie planu. Mimo ustalenia

ostatecznego planu finansowego dopiero w grudniu 2001 r. wykonanie przychodów

i kosztów znacznie odbiegało od planowanych, zwłaszcza w zakresie działalności

interwencyjnej na rynku produktów rolnych i żywnościowych. Różnice te wynikały

m.in. z nie zawsze trafnego prognozowania cen i relacji popytu do podaży

na podstawowych rynkach rolnych, przyjęcia przez Agencję w planie dopłat

do eksportu (rzepaku, skrobi ziemniaczanej, mleka w proszku) wielkości

wynikających z postanowień Światowej Organizacji Handlu (WTO), a nie według

możliwości realnego wykonania w ramach działań Agencji. Rozbieżności te wynikały

także z uruchomienia tzw. �dodatkowego� zakupu 940,4 tys. ton zboża (za ponad 612

mln zł). Zakup ten Agencja realizowała jako zadanie nałożone przez Radę

Ministrów,140 bez włączania go do planu finansowego ARR (według dyspozycji RM

z 27 listopada 2001 r.), a który został ujęty w rozliczeniach wykonania działań

interwencyjnych Agencji.

                                                
140 uchwałami z dnia 18 lipca i z dnia 21 sierpnia 2001 r.
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Agencja nie wykonała zadań określonych w �Rocznym programie działań

interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na 2001 r.� i dotyczyło to zarówno

wpływów ze sprzedaży produktów rolnych i żywnościowych (wykonanie wyniosło

13,5%), jak też wydatków (42,4%). Interwencyjny zakup produktów wykonano

w 10,9%, na co wpływ miało odstąpienie od zakupu 450 tys. ton pszenicy

za 280.000 tys. zł (w tym 250 tys. ton z importu za 175.000 tys. zł),  100 tys. ton żyta

za 36.600 tys. zł oraz 10 tys. ton półtusz wieprzowych za 59.800 tys. zł. Niskie było

wykonanie dopłat do cen skupu  zboża, a zwłaszcza żyta. Zrealizowano dopłaty

do 2.662,5 tys. ton pszenicy w wysokości 266.822 tys. zł wobec planowanych

3.500 tys. ton i 350.000 tys. zł oraz do 432,7 tys. ton żyta za 29.701 tys. zł wobec

planowanych 700 tys. ton i 49.000 tys. zł. Agencja nie wykorzystała również

możliwości subwencjonowania eksportu rzepaku (dopłaty wyniosły 345 tys. zł,

planowano 57.400 tys. zł).

NIK negatywnie oceniła rozszerzenie w 2001 r. skupu zbóż (uruchomionego

poza �Rocznym programem...� i przyjętym planem finansowym, a na podstawie

uchwał Rady Ministrów, ustalających dodatkowy skup 1 mln ton zbóż) w systemie ich

zakupu na rzecz Agencji, tj. interwencji rynkowej wymagającej prawie 7-krotnie

większych wydatków niż przy skupie zbóż przez przedsiębiorców. W skupie zbóż

przez przedsiębiorców Agencja ponosiła wydatki tylko w formie dopłaty �

w wysokości średnio 95 zł do tony, a dokonując zakupu bezpośredniego ARR płaciła

także za wartość skupionego zboża � średnio 650 zł za tonę. Wykonując uchwały

Rady Ministrów dotyczące zakupu 940,4 tys. ton zbóż, Agencja wydatkowała

612.120,6 tys. zł, podczas gdy w ramach �Rocznego Programu...� na dopłaty do cen

skupu 3.095,2 tys. ton zbóż poprzez przedsiębiorców wydatkowała 296.523 tys. zł.

Ponadto, mimo wprowadzenia skupu w systemie �na rzecz Agencji�, ARR nie

uzyskała planowanych efektów rzeczowych, bowiem zadania w zakresie ilości skupu

zbóż, wynikające z założeń �Rocznego programu...� zostały zrealizowane w 89,7%.

Inne nieprawidłowości dotyczyły głównie uchybień w zakresie sprawowania

nadzoru nad wykorzystaniem środków będących w dyspozycji Agencji, niepełnego

wykonania wniosków NIK po kontroli za 2000 r. oraz małej skuteczności

prowadzonych kontroli przy dość szerokim zakresie przedmiotowym i podmiotowym.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 451 osób i w porównaniu do 2000 r.

było wyższe o 101 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wyniosło 3.699 zł i w porównaniu do 2000 r. wzrosło o 241 zł, tj. o 7,0%.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (cz. 36 � Skarb Państwa),

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) wykonuje prawa

własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do mienia

Skarbu Państwa � Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Celem AWRSP jest

poprawa efektywności oraz lepsze wykorzystanie mienia rolnego Skarbu Państwa,

czemu służy przede wszystkim jego restrukturyzacja i prywatyzacja.

Agencja otrzymała w 2001 r. dotację z budżetu w wysokości 326 tys. zł,

tj. 85,6% kwoty planowanej. W porównaniu do 2000 r. dotacja była niższa o 157 tys. zł,

tj. o 32,5%, a realnie była niższa o 36,1%. Udział dotacji w przychodach Agencji

wyniósł 0,023%.

W ocenie NIK, dotacja dla Agencji została wykorzystana zgodnie

z przeznaczeniem, tj. na odpłatne przejmowanie nieruchomości rolnych na własność

Skarbu Państwa od rolników, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty.

W 2001 r. Odziały terenowe i filie Agencji przejęły od rolników nieruchomości rolne

o powierzchni ogółem 487,0338 ha i wypłaciły z tego tytułu 230,6 tys. zł, przy czym

z otrzymanej w 2001 r. dotacji pokryte zostały wydatki w wysokości 81,7 tys. zł, a kwotą

244,3 tys. zł, zrefundowano poniesione wydatki na ten cel w 2000 r.

Zrealizowane w 2001 r. przychody w wysokości 1.399.057 tys. zł były wyższe

od planowanych o 51.656 tys. zł, tj. o 3,8%. Zbliżone do planu były wpływy

ze sprzedaży mienia Zasobu (887.897 tys. zł, tj. 100,2%) i wpływy z odpłatnego

korzystania z mienia Zasobu (271.013 tys. zł, tj. 104,8%). O 109,5% wyższe niż

planowano były wpływy z innych źródeł (30.785 tys. zł), a o 1.466% były wyższe

wpływy z rozliczeń przejętych należności Zasobu (1.472 tys. zł). W 2001 r. Agencja

sprzedała grunty o łącznej powierzchni 147.004 ha, a 122.368 ha wydzierżawiła.
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Na koniec 2001 r. należności Agencji ogółem wyniosły 2.985.366 tys. zł, w tym

wymagalne 755.676 tys. zł (w 52,3% dotyczące należności z tytułu rozdysponowania

mienia Zasobu WRSP, a w 47,7% pozostałych należności, głównie dochodzonych

na drodze sądowej). W ocenie NIK, Agencja powinna przyspieszyć proces windykacji

należności, bowiem w porównaniu do 2000 r. należności wzrosły o 1,6%, w tym

wymagalne wzrosły o 20,4%.

Wydatki Agencji wyniosły 1.298.540 tys. zł i były niższe od planowanych

o 158.547 tys. zł, tj. o 10,9%. Największy udział miały wydatki na regulowanie

zobowiązań wobec budżetu państwa (375.615 tys. zł), udzielanie przez AWRSP

subwencji (220.386 tys. zł) oraz zamówienia i zlecenia (203.234 tys. zł).

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego

przez AWRSP za 2001 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie

mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Agencja z 4,5 miesięcznym opóźnieniem odprowadziła do budżetu państwa

kwotę 1.153 tys. zł, stanowiącą część zobowiązań wobec budżetu ustalonych

na podstawie art. 20a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu

Państwa141. Zapłacone odsetki za zwłokę wyniosły 161,6 tys. zł.

Jako nierzetelne i nielegalne, NIK oceniła udzielenie poręczenia za

zobowiązania jednej ze spółek w wysokości 2.650 tys. zł, tj. całej kwoty kredytu

(2.500 tys. zł) wraz z odsetkami (150 tys. zł), podczas gdy zgodnie z zarządzeniem

Prezesa AWRSP poręczenie mogło być udzielone tylko do wysokości 70%

wykorzystanej kwoty kredytu, tj. do wysokości 1.750 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 900 osób i było wyższe niż

w 2000 r. o 13 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wniosło 4.885 zł

i w porównaniu do 2000 r.(5.585 zł) było niższe o 700 zł, tj. o 12,5%.

                                                
141 DzU z 2001 r. Nr 57, poz. 603 ze zm.
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Polska Organizacja Turystyczna (cz. 40 � Turystyka)

Polska Organizacja Turystyczna otrzymała w 2001 r. z budżetu dotację

w wysokości 39.432 tys. zł, tj. 100,0% planu. W porównaniu do 2000 r., dotacja

ta była nominalnie niższa o 3.907 tys. zł, tj. o 9,0% a realnie niższa o 13,8%. Udział

dotacji w przychodach POT wynosił 94,5% (w 2000 r. 99,2%). Ponadto POT

w 2001 r. otrzymała z Ministerstwa Gospodarki dodatkowe środki  na realizację zadań

promocyjnych w kwocie 985 tys. zł.

POT zrealizowała w 2001 r. przychody w kwocie 41.719 tys. zł, tj. 100,3%

planu po zmianach. Przychody własne (1.302,7 tys. zł) wykonała w 111,1%, przy

czym wykonanie w pozycjach dochody z działalności gospodarczej i przychody

ze sprzedaży rzeczowych składników mienia wykonała odpowiednio w 43,2% i 43,5%

planu, a nie wykonała przychodów z wpłat przedsiębiorców. W porównaniu do 2000 r.

przychody były niższe o 1.962,2 tys. zł, tj. o 4,5%.

Wykonanie kosztów wyniosło 40.601,8 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,

z tego koszty realizacji zadań statutowych (promocja turystyki) � 34.295,3 tys. zł oraz

koszty realizacji wydatków operacyjnych (działalność POT) � 6.317,4 tys. zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. NIK stwierdziła

jednak uchybienia przy udzielaniu przez POT zamówień publicznych, tj. m.in. nie

sporządzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne o wartości 425 tys. zł,

prowadzenie negocjacji z kontrahentami przy udzieleniu zamówienia w trybie

zapytania o cenę o wartości 37,6 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 47 osób i w porównaniu do 2000 r.

było wyższe o 2 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.886 zł,

w tym w grupie kierowniczej 9.886 zł i w porównaniu do 2000 r. było wyższe o 841 zł,

tj. o 20,8%, w tym w grupie kierowniczej o 1.290 zł, tj. o 15,0%.

Zatrudnienie w placówkach zagranicznych wyniosło 12 osób, a średnie

miesięczne wynagrodzenie 7.509 zł.
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VIII.POWIĄZANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO Z BUDŻETEM PAŃSTWA

Podstawowe, ustrojowe znaczenie dla finansów sektora samorządowego mają

przepisy zamieszczone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  2 kwietnia

1997 r.142 Przepisy te w ramowy sposób określają pozycję finansową jednostek

samorządu terytorialnego w stosunku do państwa, ustalając, że jednostkom samorządu

terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio

do przypadających im zadań i że dochodami tymi są dochody własne jednostek

samorządu terytorialnego oraz subwencje ogólne i dotacje celowe.

Regulacje prawne określające źródła i szczegółową  konstrukcję dochodów

jednostek samorządu terytorialnego są zawarte w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 �2001.143  Ustawa

ta szczegółowo określa źródła dochodów, zasady gromadzenia dochodów, zasady

ustalenia subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych

i dotacji celowych z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego

oraz udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa.

W 2001 r. jednostkom samorządu terytorialnego przekazano:

a) udziały w podatkach:

- dochodowym  od osób fizycznych w wysokości  9.480.692,6 tys. zł (tj. wyższe

o 5,2% w ujęciu nominalnym i niższe o 0,3% w ujęciu realnym od przekazanych

udziałów w 2000 r.),

- dochodowym  od osób prawnych w kwocie 774.945 tys. zł (tj. niższe o 20,1%

w ujęciu nominalnym i o 24,4% w ujęciu realnym od przekazanych jednostkom

samorządu terytorialnego udziałów w 2000 r.),

                                                
142 DzU nr 78, poz. 483 ( rozdział VII).
143 DzU nr 150, poz. 983 ze zm.
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b) dotacje w kwocie 16.390.449 tys. zł (tj. wyższe o 6,6% w ujęciu nominalnym

i  o  1,0% w ujęciu realnym od przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego

dotacji w roku 2000),

c) subwencję ogólną w wysokości 29.434.366 tys. zł (tj. wyższą o 13,8% w ujęciu

nominalnym i o 7,9% w ujęciu realnym od kwoty  subwencji ogólnej przekazanej

jednostkom samorządu terytorialnego w 2000 r.).

Procentowy udział  samorządów województw, miast na prawach powiatu,

powiatów i gmin  w przekazanych z budżetu państwa do budżetów tych jednostek

środków z powyższych tytułów obrazuje poniższe zestawienie:

Z łącznej kwoty (100%) przekazano:Łączna kwota
przekazanych z budżetu

państwa środków
Środki przekazane
z budżetu państwa

(w tys. zł) %
samorządom
województw

miastom na
prawach powiatu powiatom gminom

1 2 3 4 5 6 7
z tytułu udziałów
w podatkach:
-od osób fizycznych
-od osób prawnych

9.480.692,6
774.945,0

100%
100%

4,9%
9,1%

40,0%
35,8%

1,9%
-

53,3%
54,1%

Dotacje celowe 16.390.449,0 100% 13,1% 27,1% 37,5% 22,4%

Subwencje ogólne 29.434.366,0 100% 5,4% 26,6% 22,1% 45,9%

Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego wynoszą:

- dla gminy 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

zamieszkałych na terenie gminy i 5% wpływów z podatku dochodowego od osób

prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,

posiadających siedzibę na terenie gminy. Stosownie do zapisów zawartych art. 7a

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z dniem 1 stycznia 2001 r.

podwyższony został - z 27,6% do 32,6% - udział gmin górniczych we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem, że na terenie tych

gmin prowadzona jest działalność objęta koncesją na wydobywanie węgla

kamiennego,
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- dla powiatu 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

zamieszkałych na terenie powiatu,

- dla województwa 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

zamieszkałych na terenie województwa  i 0,5% wpływów z podatku dochodowego

od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,

posiadających siedzibę na terenie województwa.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa subwencję

ogólną oraz dotacje celowe. Dotacje są przyznawane jednostkom samorządu

terytorialnego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych tych

jednostek. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego art. 43

ust.1 stanowi m.in., że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotację

celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem

wojewódzkim.

Dotacje celowe dla jednostek samorządowych ustala się według zasad
i  kryteriów kalkulacji, w których przeważają procedury przetargowe, wsparte
stosownymi założeniami polityki makroekonomicznej, limitami i wskaźnikami
budżetowymi.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wskazują,

że w kontrolowanych jednostkach samorządowych występuje szereg nieprawidłowości

w zakresie planowania i realizacji środków budżetowych, i tak:

1. Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola w 89 jednostkach
w zakresie uzyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z ich
majątku144 wykazała, że organy samorządowe zaniechały bądź nierzetelnie
przeprowadzały inwentaryzację posiadanych nieruchomości, nie ujmowały części
składników majątkowych w ewidencji księgowej. Brak pełnej informacji o stanie
mienia komunalnego utrudniał prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami
przez jednostki samorządu terytorialnego. W dysponowaniu nieruchomościami
stwierdzono naruszenia obowiązujących procedur przy odpłatnym zbywaniu

                                                
144 Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów

z majątku, Nr ew. 169/2001/P/00/183/DST.
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i udostępnianiu nieruchomości, zaniedbywanie windykacji należności oraz
niezgodne z prawem udzielanie ulg w spłacie tych należności. W zakresie
kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że nieprawidłowości
bądź uchybienia wystąpiły we wszystkich 89 kontrolowanych jednostkach
samorządu terytorialnego.

Ustalono między innymi, że:

a) w 54 kontrolowanych jednostkach (tj. 60,7% objętych kontrolą) stwierdzono
nierzetelne prowadzenie ewidencji księgowej nieruchomości, co powodowało
niezgodne ze stanem faktycznym przedstawianie sytuacji majątkowej
w sprawozdaniach i informacjach. Na koniec 2000 r. w ewidencji księgowej nie
ujęto 11,2% ogólnej wartości (8.522.347,4 tys. zł) nieruchomości stanowiących
własność tych jednostek,

b) niewłaściwie i nieskutecznie prowadzono windykację należności z tytułu
dysponowania nieruchomościami (43,8% kontrolowanych jednostek), a także
niezgodnie z prawem udzielano ulg w zapłacie należności z tytułu zbycia
i udostępniania nieruchomości (52,8% badanych jednostek). Bez zachowania
obowiązującego trybu zastosowano ulgi w spłacie należności w kwocie ogółem
9.062,2 tys. zł (tj. wobec 63,7% należności ogółem objętych ulgami),
co stanowiło 0,3% dochodów własnych. Ustalono także, że naliczone
i niewpłacone w obowiązujących terminach należności ze zbywania
i udostępniania nieruchomości nominalnie wzrosły na koniec 2000 r. o 12,3%
w stosunku do 1999 r. Najbardziej wzrosły niewpłacone w obowiązujących
terminach należności z tytułu czynszów najmu (o 62,8%) głównie przez
najemców lokali. Jako istotną przyczynę tego wzrostu wskazywano
nieskuteczność windykacji tych należności, spowodowaną pogarszającą się
sytuacją finansową najemców,

c) wystąpiły nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad
sprzedaży nieruchomości, polegające głównie na:

- nielegalnym zastosowaniu przy sprzedaży lokali mieszkalnych bonifikat
do udziału w nieruchomości wspólnej, co było niezgodne z art. 68 ust. 1 pkt 7
ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 3 i 8 ustawy
o własności lokali,
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- zbywaniu nieruchomości w formie zamiany, polegające na niewłaściwym

ustalaniu wartości zamienianych nieruchomości lub braku zgody organu

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na dokonanie zamiany,

- niewłaściwym ustalaniu i pobieraniu opłat za trwały zarząd oraz przestrzeganiu

zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd (w 16,9% kontrolowanych

jednostkach),

d) nie było planów wykorzystania zasobów nieruchomości (w 83,1% objętych

kontrolą jednostkach), które powinny być sporządzone przez zarządy tych

jednostek zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25, 25b i 25d ustawy

o gospodarce nieruchomościami. Wynika z tego, że jednostki te nie

przygotowały się należycie do prowadzenia planowanej gospodarki posiadanymi

nieruchomościami.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że dysponowanie mieniem komunalnym

stanowi znaczną rezerwę możliwych do pozyskania dochodów budżetowych

jednostek samorządu terytorialnego. Dla pełniejszego wykorzystania tego źródła

wpływów niezbędne jest uzupełnienie ewidencji składników majątkowych

i sporządzanie planów gospodarowania zasobem nieruchomości.

2. W trakcie kontroli Najwyższa Izba Kontroli zbadała realizację dochodów z podatku

od nieruchomości przez gminy.145 Badaniami kontrolnymi objęto okres

od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2001 r.

W 67 gminach objętych kontrolą dochody z tytułu podatku od nieruchomości,

w okresie objętym kontrolą, nominalnie wzrosły z łącznej kwoty 333.892,4 tys. zł

na koniec 1999 r. do kwoty 363.045,5 tys. zł na koniec 2000 r. (tj. o 8,7%).

Realizacja w I półroczu 2001 r. dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

w kontrolowanych gminach wyniosła 54% planu po zmianach (tj. 420.134,4 tys. zł).

                                                
145 Źródło: Informacja o wynikach kontroli realizacji dochodów z podatku od nieruchomości przez gminy,

Nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP.
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Na wysokość osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości wpływ miały

obniżki górnych stawek podatkowych, udzielone zwolnienia i ulgi w podatku

od nieruchomości, które w całym badanym okresie wyniosły łącznie 122.050,4 tys. zł,

(tj. 13,2%  zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości), z tego

największy udział miały między innymi:

- obniżenia górnych stawek podatkowych o 58.830,8 tys. zł, tj. 6,4%

zrealizowanych dochodów z podatku od nieruchomości,

- udzielone ulgi w podatku (umorzenia i zaniechania) w kwocie 41.048,7 tys. zł,

tj. 4,4% zrealizowanych dochodów z podatku od nieruchomości powodujące

zmniejszenie dochodów gmin.

Na poziom uzyskiwanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ

miały narastające zaległości. Z ustaleń kontroli wynika, że zaległości z tytułu

podatku od nieruchomości znacznie wzrosły i przewyższyły ponad dwukrotnie

wzrost dochodów z tego tytułu. Na koniec 1999 r. zaległości wyniosły

102.646,2 tys. zł, tj. 30,7% zrealizowanych dochodów z tego tytułu, na koniec

2000 r. � 126.048,5 tys. zł (nominalnie wzrosły o 22,8%), tj. 34,7% zrealizowanych

dochodów, a na koniec I półrocza � 141.270,3 tys. zł, tj. 62,2% zrealizowanych

dochodów. Na poziom realizacji dochodów z podatku od nieruchomości wpływ

miały:

- czynniki zewnętrzne, takie jak postawienie przedsiębiorstw w stan upadłości lub

likwidacji (w stosunku do nich nie podejmowano działań egzekucyjnych),

- nieprawidłowości przy egzekwowaniu zaległości, wynikające przede wszystkim

z opieszałości przy wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych,

co w konsekwencji spowodowało zmniejszającą się skuteczność egzekucji.

Ustalono, że w 45 gminach (tj. 67,2% objętych kontrolą) organy stanowiące nie

skorzystały z możliwości pozyskania dodatkowych dochodów z tytułu podatku

od nieruchomości, gdyż nie podjęły uchwał w sprawie wprowadzenia opłaty

prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Tym

samym jednostki te nie skorzystały z możliwości uzyskania dodatkowych
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dochodów, wynikających z tych opłat w przypadku udzielenia ulg w podatku,

polegających na odroczeniu terminu płatności podatku i rozłożeniu na raty

zaległości podatkowych.

W trakcie kontroli ustalono, że organy gmin nie weryfikowały danych

składanych przez podatników w wykazach nieruchomości i w deklaracjach

podatkowych, co miało wpływ na osiągane dochody z tego tytułu. Kontrola

Najwyższej Izby Kontroli wykazała, iż organy podatkowe gmin nie wywiązywały

się z ustawowego obowiązku przeprowadzania kontroli u podatników. W 16 gminach

nie przeprowadzono żadnej kontroli. W pozostałych 51 gminach kontrole objęły

tylko od 0,2% do 2% ogólnej liczby podatników danej gminy. Zaznaczyć należy,

że w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych przez organy podatkowe

gmin wymiar podatku od nieruchomości zwiększony został o 1.850,3 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w zakresie kontrolowanej działalności

wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia polegające na:

- nieokreśleniu stawek podatku od nieruchomości dla wszystkich kategorii

opodatkowania wymienionych w art. 5  ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych146,

- prowadzeniu nierzetelnej ewidencji księgowej w zakresie należności z tytułu

podatku od nieruchomości, tj. prowadzeniu ewidencji księgowej niezgodnie

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad

rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego147; nieprowadzeniu

ewidencji udzielonych zwolnień i ulg z podatku od nieruchomości,

- nieokreśleniu, przez rady gmin, wzorów wykazów nieruchomości i deklaracji

podatkowych w formie uchwały,

                                                
146 j. t. DzU z 2002 r. nr 9, poz. 84.
147 DzU nr 50, poz. 511 ze zm.
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- przeprowadzaniu czynności sprawdzających w sposób nierzetelny, ograniczając

je do pobieżnej analizy dokumentów i przyjmowaniu informacji od podatników

bez ich weryfikacji,

- naruszaniu przepisów ustawy � Ordynacja podatkowa. W szczególności

dotyczyło to nieprzeprowadzania postępowania dowodowego  przed udzieleniem

ulg w podatku, załatwiania spraw po terminie określonym w ustawie, wydawania

decyzji bez uzasadnienia prawnego i faktycznego,

- wydawaniu decyzji o zaniechaniu poboru podatku, w sytuacji gdy podstawa

prawna do udzielenia ulgi polegająca na zaniechaniu podatku  została uchylona.

3. Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli sprawdzającej w Ministerstwie

Edukacji Narodowej i Ministerstwie Finansów oraz kontroli koordynowanej,

przeprowadzonej w 25 jednostkach samorządu terytorialnego, zbadała

zagwarantowanie przez państwo środków dla jednostek samorządu terytorialnego

na sfinansowanie I i II etapu reformy wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonej

znowelizowaną Kartą Nauczyciela.

Skutki wdrożenia w 2000 r. nowelizacji  Karty Nauczyciela, sfinansowane

z budżetu państwa, wyniosły 2.023.044,5 tys. zł. Do końca 2000 r. na wdrożenie

nowego systemu wynagradzania nauczycieli Minister Finansów przekazał

jednostkom samorządu terytorialnego w ratach części oświatowej subwencji

ogólnej  na 2000 r. środki w wysokości 735.782,5 tys. zł oraz 708.285,7 tys. zł

z �dodatkowych środków�, w tym 153.068,7 tys. zł z części oświatowej subwencji

ogólnej i z rezerwy tej części148, 555.217 tys. zł w formie dotacji celowych

za pośrednictwem wojewodów. Pozostała do przekazania w 2001 r. kwota

578.976,3 tys. zł.

W ustawie budżetowej  na 2001 r. utworzona została rezerwa celowa na dotacje

dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświaty i wychowania

w kwocie 754.633 tys. zł. Decyzją z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian

                                                
148 W wyniku decyzji Ministra Finansów z grudnia 2000 r. została zwiększona część oświatowa subwencji

o niewykorzystane środki z części rekompensującej dla gmin, części wyrównawczej dla powiatów
i województw o 90.077,8 tys. zł
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w budżecie państwa na 2001 r., zgodnie z art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,149 Minister Finansów dokonał zmiany

przeznaczenia tej rezerwy i zwiększył część oświatową subwencji ogólnej

na 2001 r. o kwotę 754.633 tys. zł. W uzasadnieniu decyzji wskazano, �że środki

powyższe przeznaczone są na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu

wynagradzania nauczycieli w 2000 r., zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. �

Karta Nauczyciela.� Kwota 578.976,3 tys. zł została przekazana jednostkom

samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów w kwietniu 2001 r. wraz

z odsetkami za zwłokę w wysokości - 93.649,9 tys. zł. Odsetki zostały wyliczone

przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami.

Wyliczeń kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2000 r. i 2001 r. dla

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz wysokość skutków

finansowych wdrożenia znowelizowanej Karty Nauczyciela dokonało Ministerstwo

Edukacji Narodowej. Rola Ministra Finansów, dysponenta części 82 budżetu

państwa -  Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ograniczyła

się do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego kwot części oświatowej

subwencji ogólnej w terminach określonych ustawą o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego w wysokościach ustalonych przez MEN.

Skutki finansowe wdrożenia w 2000 r. nowelizacji Karty Nauczyciela na etat

nauczycielski (przeliczeniowy) w poszczególnych jednostkach samorządu

terytorialnego były zróżnicowane i wynosiły od 152,5 zł (w województwie

pomorskim) do 4.261,5 zł  (w województwach kujawsko - pomorskim,

mazowieckim) i w ok. 40% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie NIK, tak duża rozpiętość kwot skutków wdrożenia nowego systemu

wynagradzania nauczycieli na etat nauczycielski wskazuje na  brak precyzji

wyliczeń skutków finansowych dokonanych przez MEN.

                                                
149 DzU nr 155, poz. 1014 ze zm.
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Minister Edukacji Narodowej nie wywiązał się z obowiązku określenia,

w drodze rozporządzenia standardów zatrudnienia nauczycieli (do czego był

zobowiązany przepisami art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela150). Uniemożliwiło to dokładne określenie wysokości zobowiązań

państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wdrażania reformy

wynagrodzeń nauczycieli. Podwyżkę płac wynikającą z reformy otrzymali

nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Karta

Nauczyciela (tj. 6 kwietnia 2000 r.). Z budżetu państwa przekazane zostały

jednostkom samorządu terytorialnego środki na podwyżkę płac dla nauczycieli

w liczbie przyjętej przez MEN do wyliczenia kwoty niedoboru, tj. 544.733 tys. zł

nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

W wyniku kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego ustalono, że część

jednostek z własnych środków dofinansowała wdrożenie I etapu reformy

wynagrodzeń nauczycieli. Na 25 skontrolowanych jednostek tylko w 2 przypadkach

środki z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje) pokryły

w całości koszty wdrożenia w 2000 r.  nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela,

23 jednostki samorządu terytorialnego niedobór środków na wdrożenie nowego

systemu wynagradzania nauczycieli sfinansowały z dochodów własnych, w tym

6 jednostek na sfinansowanie pełnych skutków wdrożenia w 2000 r. nowelizacji

Karty Nauczyciela zaciągnęło kredyty. W pierwszej połowie 2001 r. kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej nie pokryły kosztów wdrożenia II etapu reformy

wynagrodzeń nauczycieli tylko w 3 skontrolowanych jednostkach. Jednak w drugiej

połowie 2001 r. 5 jednostek samorządu terytorialnego  planowało zaciągnąć kredyty

na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli.

Jednostki samorządu terytorialnego, w których została przeprowadzona

kontrola, nie zwiększyły wysokości wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom

gwarantowany przez państwo. W 24  skontrolowanych jednostkach  struktura

średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2000 r. nie odpowiadała wymogom

określonym w art. 30 ust. 5 pkt 1 znowelizowanej Karty Nauczyciela, tj. średnie

                                                
150 DzU nr 56, poz. 357 ze zm.
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wynagrodzenie zasadnicze nie stanowiło co najmniej 75% średniego wynagrodzenia.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach samorządu

terytorialnego, w których została przeprowadzona kontrola, zarówno w 2000 r. jak

i 2001 r., nie odpowiadała średnim wynagrodzeniom określonym znowelizowaną

ustawą � Karta Nauczyciela. Wdrożenie II etapu  reformy wynagrodzeń nauczycieli

w 17 skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego zostało dokonane

w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

22 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie

minimalnych stawek, w 8 jednostkach po terminie. Przyczyną opóźnienia, jak

wyjaśnili przewodniczący zarządów jednostek skontrolowanych, był brak środków

na realizację podwyżek nauczycieli wynikających z wdrażania II etapu nowego

systemu wynagradzania nauczycieli.

4. Istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa i interesu obywateli

ma kontrola wewnętrzna funkcjonująca w jednostkach samorządu terytorialnego,

obejmująca prawidłowość wykonywania przez te jednostki ich zadań oraz

prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi. Kontrola przeprowadzona

przez Najwyższą Izbę Kontroli w 46 jednostkach wykazała szereg

nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania tej kontroli151. W szczególności

nieprawidłowości te polegały na:

- braku regulacji dotyczących kryteriów jakimi powinno się kierować przy

doborze jednostek do kontroli w stosunku do zakresu i skali działalności

podległych jednostek,

- nieinformowaniu organów stanowiących o wynikach z przeprowadzanych

kontroli,

- nierzetelności przeprowadzanych kontroli, polegających na niestwierdzeniu

zaistniałych nieprawidłowości, pomimo ich występowania,

- niskiej obsady personalnej w komórkach kontrolnych.

                                                
151 Źródło: Informacja o wynikach kontroli kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego,

Nr ewid. 22/2002/P01/111/KAP.
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1. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2001 r.

przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
Struktura 2001 r.

Wyszczególnienie Dochody
2001 r.

Wykonanie
dochodów
2001/2000

%

Wydatki
2001 r.

Wykonanie
wydatków
2001/2000

%

Wynik
2001 r.

%
dochodów

ogółem

%
wydatków

ogółem
1 2 3 4 5 6 7 8

Ogółem
   z tego:

79.594.649 109,6 82.734.257 109,2 -3.139.608 100,0 100,0

województwa 4.599.534 124,2 4.737.055 125,1 -137.522 5,8 5,7

miasta na prawach
powiatu 23.667.118 108,7 25.136.515 108,9 -1.469.397 29,7 30,4

powiaty 14.041.104 111.8 14.292.712 112,9 -251.608 17,6 17,3

gminy 37.286.893 107,8 38.567.975 106,5 -1.281.082 46,9 46,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły

79.594.649 tys. zł i były wyższe o 9,6% w ujęciu nominalnym i o 3,9% w ujęciu

realnym od dochodów uzyskanych w 2000 r. Najwyższy wzrost dochodów w stosunku

do 2000 r. (o 24,2% w ujęciu nominalnym) osiągnęły województwa. Spowodowane

to zostało wzrostem o 105,9% przekazanych z budżetu państwa kwot dotacji celowych

na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone samorządom

województw ustawami. Powodem zwiększenia kwot tych dotacji  było przekazanie

samorządom województw nowych zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie

z art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1, art. 40 pkt 2 oraz art. 75 pkt 5 ustawy z dnia 21 stycznia

2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji

publicznej152 (zwanej dalej ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r.), dokonano zmiany

ustawy z dnia 30 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego153 (zwanej dalej ustawą

                                                
152 DzU nr 12, poz. 136 ze zm.
153 DzU nr 54, poz. 254 ze zm.
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z dnia 30 czerwca 1992 r.). W wyniku wprowadzonej zmiany z dniem 1 stycznia

2001 r. finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu stało się zadaniem samorządów województw.

Zgodnie ze zmianą  ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej154

(zwanej dalej ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej) oraz zmianą ustawy z dnia

5 grudnia 1996. o zawodzie lekarza155 (zwanej dalej ustawą o zawodzie lekarza)

od 1 stycznia 2001 r. organizacja i zapewnienie stażów podyplomowych absolwentów

szkół pielęgniarskich i szkół położnych oraz absolwentów studiów lekarskich

i lekarsko-stomatologicznych stało się zadaniem marszałka województwa z zakresu

administracji rządowej.

W strukturze łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego

największy udział (46,9%) miały dochody gmin, które wyniosły 37.286.893 tys. zł.

Dochody miast na prawach powiatów stanowiły 29,7%, powiatów 17,6%,

 województw 5,8% łącznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Łączne wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2001 r. wyniosły

82.734.257 tys. zł, co stanowiło 109,2% w ujęciu nominalnym i 103,5% w ujęciu

realnym wykonanych wydatków w 2000 r. Najwyższą dynamikę wykonania

wydatków osiągnęły województwa realizując wydatki w kwocie 4.737.055 tys. zł,

co stanowiło 125,1% (w ujęciu nominalnym) zrealizowanych wydatków w 2000 r.

W strukturze łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego  najwyższy

udział (46,6%) stanowiły wydatki gmin, które wyniosły 38.567.975 tys. zł. Wydatki

miast na prawach powiatów stanowiły 29,7%, powiatów 17,6% i województw 5,8%

łącznych wydatków jednostek samorządowych.

W 2001 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo

deficytem w wysokości 3.139.608 tys. zł, wobec 3.137.277 tys. zł deficytu w 2000 r.

(co stanowi wzrost o 0,1% w ujęciu nominalnym i spadek o 5,1% w ujęciu realnym

w stosunku do kwoty deficytu w 2000 r.). Deficyt wystąpił na wszystkich szczeblach

samorządu terytorialnego, podobnie jak w roku 2000. Łączne zadłużenie jednostek

                                                
154 DzU nr 91, poz. 410 ze zm.
155 DzU nr 28, poz. 152 ze zm.
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samorządu terytorialnego na koniec 2001 r. wyniosło 12.266.372 tys. zł (wobec

9.377.074 tys. zł na koniec 2000 r.). Stanowi to wzrost zadłużenia jednostek

samorządowych w stosunku do 2000 r. o 30,8% w ujęciu nominalnym i o 24,0%

w ujęciu realnym.  Wysokość łącznego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

w 2001 r. w stosunku do wykonanych przez nie dochodów wyniosła 15,5%

(w 2000 r. 12,9%).

Na pogorszenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

wpłynęły przede wszystkim niższe od planowanych dochody własne (w tym

niewykonanie planu dochodów z majątku oraz niższe niż zakładano wpływy z podatku

dochodowego od osób prawnych i fizycznych). Znaczne pogorszenie warunków

finansowania zadań wystąpiło w powiatach, w których wystąpił ponad dwukrotny

wzrost deficytu i przyrost zadłużenia o 40,5%. Jednostki samorządu terytorialnego

utrzymywały na poziomie roku 2000 wydatki na inwestycje. Jednocześnie,

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001156

(zwanego dalej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.),

zostały zablokowane wydatki na dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego

w łącznej kwocie 481.206 tys. zł, z tego na realizację zadań bieżących w kwocie

305.015 tys. zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 176.191 tys. zł.

Spowodowało to w konsekwencji zaciąganie przez jednostki samorządu

terytorialnego długoterminowych kredytów i pożyczek, emitowanie papierów

wartościowych na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji programów

inwestycyjnych.

Podobnie jak w roku ubiegłym dotowanie jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wykonania budżetu państwa w 2001 r. nie było prawidłowo realizowane

w zakresie planowania środków, podziału dotacji pomiędzy jednostki samorządu

                                                
156 DzU nr 125, poz. 1373 ze zm.
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terytorialnego, terminowości przekazywania środków na dotacje, kontroli wykorzystania

i rozliczania dotacji. Dokonywane na przestrzeni całego 2001 r. liczne zmiany

i korekty kwot dotacji i subwencji, łącznie z blokowaniem kwot powodowały,

że organy samorządu terytorialnego do końca roku nie znały ostatecznych kwot dotacji

i subwencji, a tym samym wysokości swoich dochodów. O skali tych zmian świadczą

zwiększenia dotacji w stosunku do ujętych w układzie wykonawczym budżetu.

W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r.157 planowane dotacje dla

jednostek samorządu terytorialnego zostały określone w łącznej wysokości

11.921.382 tys. zł (bez rezerw celowych). Na postawie ustawy z dnia 13 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy budżetowej na 2001158 zwiększono plan dotacji dla jednostek

samorządu terytorialnego do kwoty 12.716.585 tys. zł, tj. o 795.203 tys. zł (o 6,7%),

z przeznaczeniem na uregulowanie ich zobowiązań. W wyniku dokonywanych

w  2001 r. przeniesień, plan dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększył

się ostatecznie do kwoty 16.909.076 tys. zł (o kwotę 4.161.658  tys. zł), tj. o 41,8%

w stosunku do ustawy budżetowej z marca 2001 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w 85 jednostkach samorządu

terytorialnego wykazały, że w jednostkach tych występowały nieprawidłowości

w zakresie planowania i realizacji budżetów oraz w wykorzystaniu dotacji celowych

z budżetu państwa, jednak skala tych nieprawidłowości była niewielka.

Kontrole przeprowadzone w 16 urzędach wojewódzkich wykazały m.in.,

że jednostki samorządu terytorialnego sygnalizowały 15 wojewodom (oprócz

wojewody świętokrzyskiego) niedoszacowanie kwot dotacji, głównie na zadania

z zakresu pomocy społecznej i na zadania realizowane przez urzędy pracy. Wystąpiły

również przypadki dochodzenia przez jednostek samorządu terytorialnego kwot

należnych dotacji na drodze sądowej (województwa: śląskie, małopolskie, podlaskie,

łódzkie i dolnośląskie).

                                                
157 DzU nr 21, poz. 246.
158 DzU nr 147, poz. 1645.
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1.1. Wykonanie budżetów województw samorządowych

Wykonanie dochodów i wydatków budżetów samorządów województw
w 2001 r.  przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Dochody ogółem 4.879.495 4.599.534 94,3 100,0 124,2
    1.1. Dochody własne 636.829 615.827 96,7 13,4 104,0
    1.2. Dotacje celowe z budżetu
           państwa

2.418.946 2.185.046 90,3 47,5 127,9

    1.3. Pozostałe dotacje 241.546 216.423 89,6 4,7 118,2
    1.4. Subwencje ogólne 1.582.175 1.582.237 100,0 34,4 113,0
2. Wydatki ogółem 5.079.888 4.737.055 93,3 100,0 125,1
   2.1. Wydatki bieżące 3.640.257 3.409.802 93,7 72,0 126,9
   2.2. Wydatki majątkowe 1.439.631 1.327.253 92,2 28,0 120,7
3. Wynik finansowy -200.392 -137.522 68,6 x 166,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. dochody województw samorządowych wyniosły 4.599.534 tys. zł
i były niższe od odchodów planowanych o 279.961 tys. zł, tj. o 5,7%. Dochody te były
wyższe niż w 2000 r. nominalnie o 24,2% (realnie o 17,7%)159. Największy udział
w dochodach województw samorządowych stanowiły dotacje celowe z budżetu
państwa w kwocie 2.185.046 tys. zł, tj. 47,5% dochodów województw ogółem.
Subwencje ogólne wyniosły 1.582.237 tys. zł, a ich udział w dochodach ogółem
wyniósł 34,4%. Łączny udział dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwencji
ogólnych w dochodach województw samorządowych wyniósł 81,9%, a dochodów
własnych 13,4%  (w 2000 r. � odpowiednio 79,1% i 16,0%).

Wydatki województw samorządowych w 2001 r. wyniosły 4.737.055 tys. zł
i były o 6,7% niższe od planowanych. Największy udział w wydatkach województw
samorządowych miały wydatki bieżące w kwocie 3.409.802 tys. zł, co stanowiło
72,0% wydatków ogółem. W porównaniu do roku 2000 wydatki te wzrosły
nominalnie o 26,9% (realnie o 20,3%).

                                                
159 Wskaźnik realny został ustalony z przemnożenia danych z wykonania budżetu 2000 r. przez wskaźnik cen

towarów i usług wg GUS wynoszący 1,055.
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W 2001 r. budżety województw samorządowych zamknęły się łącznie
deficytem budżetowym w kwocie 137.522 tys. zł, przy planowanym deficycie
w kwocie 200.392 tys. zł. W odniesieniu do 2000 r. deficyt budżetowy województw
samorządowych zwiększył się nominalnie o 66,7% (realnie o 58,0%).

Zadłużenie województw na koniec 2001 r. wyniosło 277.788 tys. zł i wzrosło
w stosunku do roku 2000 nominalnie o 265,5% (realnie o 251,7%). Relacja zadłużenia
do dochodów ogółem wyniosła 6,0%. W ogólnej kwocie zadłużenia zobowiązania
z tytułów kredytów i pożyczek stanowiły 69,7%, a zobowiązania wymagalne 10,6%.
Wydatki na obsługę długu wzrosły w stosunku do 2000 r. ponad pięciokrotnie.

1.1.1. Dochody województw samorządowych

Dochody województw samorządowych w 2001 r. według źródeł ich

pochodzenia prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Dochody ogółem 4.879.495 4.599.534 94,3 100,0 124,2

    1.1. Dochody własne 636.829 615.827 96,7 13,4 104,0

           - podatek dochodowy od osób prawnych 78.970 68.961 87,3 1,5 76,0

           - podatek dochodowy od osób fizycznych 477.468 462.616 96,9 10,1 103,0

           - dochody z majątku województw 32.638 28.272 86,6 0,6 193,6

           - pozostałe dochody 47.753 55.978 117,2 1,2 149,3

    1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2.418.946 2.185.046 90,3 47,5 127,9

           - na zadania z zakresu administracji rządowej 1.141.388 1.082.606 94,8 23,5 305,9

          - na zadania własne 1.246.562 1.074.650 86,2 23,4 95,2

          - na zadania realizowane na podstawie
             porozumień z organami administracji
             rządowej

30.996 27.791 89,7 0,6 56,3

    1.3. Pozostałe dotacje 241.546 216.423 89,6 4,7 118,2
          - na zadania realizowane na podstawie
             porozumienia między jednostkami
             samorządu terytorialnego

177.752 161.501 90,9 3,5 98,1

           - otrzymane z funduszy celowych 63.794 54.922 86,1 1,2 347,7

    1.4. Subwencja ogólna 1.582.175 1.582.237 100,0 34,4 113,0

          - część oświatowa 452.719 452.782 100,0 9,8 106,7

          - część drogowa 872.361 872.361 100,0 19,0 116,6

          - część wyrównawcza 257.095 257.095 100,0 5,6 112,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Planowane dochody województw samorządowych w kwocie 4.879.495 tys. zł zostały

zrealizowane w wysokości 4.599.534 tys. zł, tj. w 94,3%. Dochody te były nominalnie

o 24,2% wyższe niż w 2000 r. (realnie o 17,7%). Przyczyną niezrealizowania

planowanych dochodów były głównie niższe niż zakładano wpływy z dochodów z

majątku (86,6% dochodów planowanych), z udziałów w podatku dochodowym od

osób fizycznych (87,3% dochodów planowanych) oraz dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa (90,3% planowanych wpływów).

Dochody własne województw w 2001 r. wyniosły 615.827 tys. zł i stanowiły

13,4% łącznej kwoty dochodów, wobec 16% w 2000 r.

Struktura dochodów własnych województw samorządowych była następująca:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 75,1%,

- podatek dochodowy od osób prawnych - 11,2%,

- pozostałe dochody -   9,1%,

- dochody z majątku województw -   4,6%.

Dotacje celowe z budżetu państwa w dochodach województw samorządowych

wyniosły 2.185.046 tys. zł i stanowiły 47,5% dochodów ogółem.

Dotacje pozostałe, tj. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje otrzymane z funduszy celowych,

wyniosły łącznie 216.423 tys. zł i stanowiły 4,7% dochodów ogółem.

Subwencje ogólne w dochodach województw samorządowych wyniosły

1.582.237 tys. zł i stanowiły 34,4% dochodów ogółem.

1.1.2. Wydatki województw samorządowych

Wydatki województw samorządowych prezentują dane zawarte w poniższym

zestawieniu:
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(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie
Plan Wykonanie Wskaźnik

3:2
Struktura

wykonania
Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Wydatki ogółem 5.079.888 4.737.055 93,3 100,0 125,1

    1.1. Wydatki bieżące, z tego: 3.640.257 3.409.802 93,7 72,0 126,9

           - wynagrodzenia 664.815 656.993 98,8 13,9 102,9

           - pochodne od wynagrodzeń 131.600 127.848 97,1 2,7 105,7

           - dotacje 1.620.442 1.497.045 92,4 31,6 182,8

           - wydatki na obsługę długu 22.633 19.534 86,3 0,4 520,3
           - wydatki z tytułu udzielonych poręcz.
             i gwarancji 2.350 - - - -

           - pozostałe wydatki 1.198.417 1.108.383 92,5 23,4 100,2

    1.2. Wydatki majątkowe, w tym: 1.439.631 1.327.253 92,2 28,0 120,7

           - inwestycyjne 1.428.427 1.317.849 92,2 27,8 121,1

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Planowane wydatki województw samorządowych w kwocie 5.079.888 tys. zł

zrealizowane zostały w wysokości 4.737.055 tys. zł, tj. w 93,3%. Wydatki były

nominalnie wyższe o 25,1% niż w 2000 r. (realnie o 18,6%). Na niższą realizację

planowanych wydatków w 2001 r. wpłynęły przede wszystkim niższe niż planowano

wydatki na inwestycje (o 7,8%) oraz dotacje (o 7,6%). Związane to było

z nieprzekazaniem środków z budżetu państwa w wyniku blokowania wydatków oraz

mniejszych (po rozstrzygnięciu przetargów) kosztów inwestycji.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły

72%, a wydatki majątkowe 28% (w 2000 r. odpowiednio 71% i 29%). W grupie

wydatków bieżących (3.409.802 tys. zł) najwyższy udział miały dotacje

(1.497.045 tys. zł, tj. 43,9% wydatków bieżących ogółem) i przeznaczone były między

innymi na dopłaty do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, utrzymanie

urządzeń melioracji wodnych, a w ochronie zdrowia na staże i specjalizacje medyczne

oraz zadania z zakresu medycyny pracy. Drugą pod względem wysokości pozycją

wydatków w grupie wydatków bieżących były pozostałe wydatki (1.108.383 tys. zł,

tj. 32,5% wydatków bieżących ogółem). W wydatkach tych ujęte zostały między

innymi wydatki z tytułu zakupu towarów i usług.
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Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 656.993 tys. zł, tj. 19,3% wydatków

bieżących ogółem.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki

poniesione w następujących działach:

600 - transport i łączność - 1.835.686 tys. zł,

85 - ochrona zdrowia - 709.441 tys. zł,

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 652.159 tys. zł,

010 - rolnictwo i łowiectwo - 441.847 tys. zł,

801 - oświata i wychowanie - 438.961 tys. zł.

Łącznie, wydatki w wymienionych 5 działach stanowiły 86,1% poniesionych

przez województwa samorządowe wydatków ogółem.

1.1.3. Ustalenia kontroli w województwach samorządowych

Kontrolą objęto 9 województw samorządowych, które uzyskały w 2001 r.

dochody w kwocie ogółem 2.538.591,5 tys. zł (tj. 55,2% ogółu dochodów

województw samorządowych) oraz poniosły wydatki w wysokości 2.622.933,8 tys. zł

(tj. 55,4% ogółu wydatków województw samorządowych). Objęte kontrolą jednostki

osiągnęły deficyt w kwocie 84.342,3 tys. zł (tj. 63,1% ogółu deficytu województw

samorządowych).

Na koniec 2001 roku  2  województwa samorządowe, spośród skontrolowanych

(śląskie i zachodniopomorskie), osiągnęły nadwyżkę w budżetach. W województwach,

które uzyskały ujemny wynik, pomiędzy kwotami dochodów i wydatków, źródłem

finansowania deficytu były przede wszystkim kredyty, pożyczki oraz nadwyżki

budżetowe z lat ubiegłych, a w jednym przypadku (województwo wielkopolskie)

wyemitowano na sfinansowanie deficytu obligacje na kwotę 54.000 tys. zł.

Przyczynami powstawania deficytu było między innymi nieosiąganie przez

województwa samorządowe planowanych dochodów, powstałych na skutek

nieprzekazywania dotacji w wyniku ich blokowania, np. Wojewoda Podkarpacki

zablokował kwotę 8.932,7 tys. zł dotacji na organizowanie i dotowanie regionalnych

przewozów kolejowych, samorząd województwa śląskiego nie otrzymał między
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innymi dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych w kwocie

25.912 tys. zł, tj. 8,8% dotacji na ten cel, a podlaskie województwo samorządowe nie

otrzymało dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.170,8 tys. zł (tj. 10,1% ogółu

dotacji), w tym ze względu na zablokowanie przez wojewodę kwoty dotacji celowej

w wysokości 4.855,4 tys. zł (59,4% kwoty nie otrzymanej).

W 7 kontrolowanych województwach na koniec 2001 r. wystąpiły zaległości

w realizacji dochodów łącznie w wysokości 710,1 tys. zł i były wyższe o 40,9% niż

w 2000 r. (503,8 tys. zł). Najwyższa wzrost zaległości (o 311,7% w stosunku

do 2000 r.) wystąpił w realizacji dochodów z najmu.

Na koniec 2001 r. zobowiązania wymagalne w 8 kontrolowanych

województwach samorządowych (oprócz podkarpackiego) wyniosły ogółem

19.909,5 tys. zł.

Z ustaleń kontroli w 9 województwach samorządowych wynika m.in., że:

- wszystkie zarządy województw samorządowych przedłożyły projekty budżetów

na 2001 r. przewodniczącym sejmików samorządowych do 15 listopada,

tj. w terminie określonym w art. 121 ustawy o finansach publicznych,

- w terminie 7 dni, określonym w art. 125 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

zarządy 8 województw samorządowych przekazały podległym jednostkom

informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Zarząd

województwa śląskiego nie dotrzymał ustawowego terminu przekazania informacji

3 podległym jednostkom organizacyjnym (opóźnienie wyniosło 20 dni),

- jednostki podległe 7 województwom samorządowym przekazały w terminie,

określonym w art. 125 ust. 2 ustawy o finansach publicznych projekty planów

finansowych. W 1 przypadku 4 spośród 50 jednostek podległych wojewodzie

małopolskiemu nie przekazało w terminie projektów planów finansowych.

Przekroczenie terminu wyniosła od 12 do 26 dni. W 1 przypadku jednostka

podległa samorządowemu województwu podlaskiemu (Zakłady Naprawcze Sprzętu

Medycznego  �SERWMED� w Białymstoku) w ogóle nie opracowała projektu

planu finansowego,
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- wszystkie sejmiki wojewódzkie uchwaliły budżety w terminie określonym

w art. 122 ustawy o finansach publicznych. W 8 jednostkach budżety zostały

uchwalone przed końcem 2000 r. W 1 przypadku sejmik województwa

małopolskiego uchwalił budżet w dniu 29 stycznia 2001 r.,

- układy wykonawcze budżetów i plany finansowe zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały opracowane przez

wszystkie 9 kontrolowanych województw samorządowych. Niedotrzymany

natomiast został, w trzech przypadkach, 21 dniowy termin przekazania podległym

jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków przez

zarządy województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i śląskiego).

Na przykład zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ww. informacje

przekazał po 37 dniach od uchwalenia uchwały budżetowej,

- układy wykonawcze zostały opracowane w szczegółowości określonej w art. 89

ust. 2 ustawy o finansach publicznych przez wszystkie kontrolowane województwa

samorządowe,

- w 1 przypadku został niedotrzymany (przez samorząd województwa warmińsko-

mazurskiego) termin przekazania informacji o kwotach wynikających z projektu

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego informacji

o kwotach dotacji celowych określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów

opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz

przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację

zadań160 (zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada

2000 r.),

- plany finansowe 9 kontrolowanych województw samorządowych sporządzone były

zgodnie z art. 126 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,

                                                
160 DzU nr 100, poz. 1077
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- zarządy województw samorządowych objętych kontrolą opracowały harmonogramy

realizacji dochodów i wydatków oraz poinformowały podległe jednostki

o harmonogramie, stosownie do art. 29 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd województwa podkarpackiego opracował harmonogram dochodów

i wydatków w czerwcu 2001 r., a przekazał podległym jednostkom w pierwszej

dekadzie lipca 2001 r.,

- wszystkie zarządy województw samorządowych dokonywały zmian w planie

dochodów i wydatków informując o tych zmianach samorządowe jednostki

organizacyjne,

W 2 województwach stwierdzono naruszenie terminów przekazywania

dochodów do budżetu państwa określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów

z dnia 10 listopada 2000 r. Na przykład w województwie podkarpackim ustalono

między innymi, że otrzymane w okresie od 31 stycznia 2001 r. do 29 czerwca 2001 r.

dochody z jednostki podległej (Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych),

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazano na rachunek

budżetu państwa z opóźnieniem od 11 do 166 dni.

W 4 województwach stwierdzono, że przy udzielaniu zamówień publicznych

naruszano zasady określone w ustawie o zamówieniach publicznych, np.:

- w województwie warmińsko-mazurskim zawarto 4 porozumienia z Ministrem

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w dziedzinie kultury

na łączną kwotę 449,5 tys. zł. W ramach realizacji jednego z porozumień jednostka

(Wojewódzka Biblioteka Publiczna) nadzorowana przez samorząd województwa

zakupiła nowości wydawnicze o wartości 303,5 tys. zł dla bibliotek publicznych

udzielając 3 zamówień publicznych (w trybie zapytania o kwotę 128 tys. zł, w trybie

negocjacji z zachowaniem konkurencji - 152,1 tys. zł, w trybie z wolnej ręki -

23,4 tys. zł) naruszając przepisy art. 3 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,

odnośnie dzielenia zamówienia na części, w celu uniknięcia procedur określonych

w ustawie,
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- w województwie podlaskim zawarto na czas nieokreślony umowę na świadczenie

usług prawnych z osobą fizyczną (radcą prawnym) bez przeprowadzenia  procedury

przetargowej i bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

co było niezgodne z art. 12a i art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych. Z tytułu

zawartej umowy (od 1 lipca 2000 r. do końca 2001 r.) wypłacono wynagrodzenie

radcy prawnemu w wysokości 82,7 tys. zł,

- w województwie małopolskim nie przestrzegano art. 26 ust. 1 ustawy

o zamówieniach publicznych dotyczącego prowadzenia dokumentacji w związku

z postępowaniem o zamówienia publiczne. Sporządzona dokumentacja podstawowych

czynności związanych z 4 postępowaniami w trybie zapytania o cenę, na kwotę

44,5 tys. zł, nie zawierała niektórych podstawowych informacji wymaganych art. 25

ust. 1 ww. ustawy, tj. nazwiska lub nazwy firmy, ceny każdej z ofert oraz

streszczenia złożonych ofert z ich porównaniem.

W trakcie kontroli ustalono, że wystąpiły przypadki wydatkowania środków

z naruszeniem art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W województwie

podlaskim między innymi wydatkowano kwotę 545,3 tys. zł z dotacji otrzymanej

na rozbudowę i modernizację oddziału w szpitalu zespolonym w Białymstoku,

zakupując wyposażenie, którego nie można było zainstalować na ówczesnym etapie

realizacji inwestycji. Na przykład w dniu 31 stycznia i 6 listopada 2001 r. zapłacono

odpowiednio 190,9 tys. zł i 230 tys. zł za centralę telefoniczną, którą uruchomiono

w dniu 2 lutego 2002 r. Na realizację inwestycji związanych z programem działań

osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia samorząd wykorzystał w 2000 r.

i 2001 r. dotację w kwocie 1.644,8 tys. zł, w tym w 2001 r. 437 tys. zł ze środków

niewygasających z upływem 2000 r., nie przeznaczając na realizację tych zadań

środków własnych, co było niezgodne z art. 44 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego.

W zachodniopomrskim urzędzie marszałkowskim stwierdzono, że

w  sprawozdawczości finansowej w zakresie dochodów i wydatków wystąpiły

nieznaczne nieprawidłowości polegające na wykazaniu kwot dochodów i wydatków

innych niż wynikało to z ewidencji księgowej. W sprawozdaniach sporządzonych
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za I i III kwartał 2001 r. (przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) nie wykazano

zobowiązań ogółem (wykazano jedynie zobowiązania wymagalne), co było niezgodne

z § 8 ust 2 pkt 4 �Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie

budżetów jednostek samorządu terytorialnego� (Załącznik Nr 2 rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej161).

W wielkopolskim urzędzie marszałkowskim w sprawozdaniach Rb-27S

o dochodach województwa za 2001 r. zaniżono o 259,3 tys. zł kwotę zaległości

z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych województwa.

W wielkopolskim urzędzie marszałkowskim ustalono, że wydatki w rozdziale

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie

54.143,5 tys. zł, tj. w 85,9% planowanej kwoty. Przyczyną niższej realizacji było

zawyżenie szacunku potrzeb. W grudniu 2001 r. i styczniu 2002 r. zwrócono część

niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na ten cel w kwocie 4.842,2 tys. zł.

W styczniu 2002 r. przewoźnicy dokonali ostatecznego rozliczenia poniesionych

kosztów z tytułu zrealizowanych przewozów w 2001 r., z którego wynikało,

że u 14 z nich nastąpiła niedopłata w wysokości ogółem 512,7 tys. zł (tj.10,6%

zwróconej kwoty). Kwota tej niedopłaty obciążyła budżet roku 2002, przy

jednoczesnym niewykorzystaniu środków w 2001 r.

W 5 województwach samorządowych organy stanowiące, na podstawie art. 34a

ustawy o finansach publicznych, określiły szczegółowe zasady i tryb umarzania

wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

ustawy � Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.

W 3 województwach  udzielano ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań,

które wyniosły w 2001 r. 303 tys. zł i były ponad pięciokrotnie wyższe niż w 2000 r.,

które to wyniosły  58,7 tys. zł. Na koniec 2001 r. zanotowano ponad pięciokrotny

wzrost w porównaniu do 2000 r. udzielonych ulg w § 083 - Wpływy z usług.

                                                
161 DzU nr 24, poz. 279.
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W 2001 r. kontrolowane województwa samorządowe otrzymały ogółem

257.897,8 tys. zł części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji

ogólnej, przeznaczona dla 4 na 9 objętych kontrolą województw samorządowych,

została zwiększona o kwotę 257,9 tys. zł (w tym odsetki, z tytułu nieprzekazania

do dnia 7 października 2000 r. całości środków finansowych wynikających

z nowelizacji Karty Nauczyciela, w kwocie 38,8 tys. zł) ze środków dodatkowych tej

części subwencji, przeznaczonych na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Środki te uwzględniały skutki finansowe powstałe w 2000 r. w wyniku zmian zasad

wynagradzania nauczycieli, określonych art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. � Karta Nauczyciela. Tylko 1 kontrolowane województwo samorządowe

(podkarpackie) poniosło w 2001 r. koszty (21,1 tys. zł) obsługi kredytu zaciągniętego

na finansowanie zadań wynikających ze skutków wprowadzenia w 2000 r. zmian

zasad wynagradzania nauczycieli.

1.2. Wykonanie budżetu miast na prawach powiatu

Wykonanie dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w 2001 r.

przedstawiono w poniższym zestawieniu:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6

1. Dochody ogółem 24.112.112 23.667.118 98,2 100,0 108,7

    1.1. Dochody własne 11.619.332 11.270.003 97,0 47,6 106.9
    1.2. Dotacje celowe z budżetu
       państwa 4.564.511 4.473.460 98,0 18,9 102,7

    1.3. Pozostałe dotacje 90.451 85.381 97,7 0,4 122,9

    1.4. Subwencje ogólne 7.834.817 7.838.274 100,0 33,1 115,3

2. Wydatki ogółem 26.282.247 25.136.515 95,6 100,0 108,9

    2.1. Wydatki bieżące 21.787.444 21.113.603 96,9 84,0 110,3

    2.2. Wydatki majątkowe 4.494. 803 4.022.912 89,5 16,0 102,0

3. Wynik finansowy -2.170.135 -1.469.397 67,6 X 111,5

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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W 2001 r. dochody miast na prawach powiatu wyniosły 23.667.118 tys. zł

i były niższe od dochodów planowanych o 444.994 tys. zł, tj. o 1,8%. Dochody

te nominalnie były o 8,7% wyższe niż w 2000 r. (realnie o 3,1%). Największy udział

w dochodach miast na prawach powiatu stanowiły dochody własne w kwocie

11.270.003 tys. zł, tj. 47,6% dochodów ogółem (w 2000 r. - 48,4%). Subwencje

ogólne wyniosły 7.838.274 tys. zł, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 33,1%

(w 2000 r. - 31,2%). Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 4.473.460 tys. zł,

tj. 18,9% dochodów ogółem (w 2000 r. - 20,0%). Łączny udział dotacji celowych

z budżetu państwa oraz subwencji ogólnych w dochodach miast na prawach powiatu

wyniósł 52,0%  (w 2000 r. � 51,2%).

Wydatki miast na prawach powiatu w 2001 r. wyniosły 25.136.515 tys. zł i były

o 1.145.732 tys. zł, tj. o 4,4% niższe od planowanych. W stosunku do 2000 r. nastąpił

wzrost wydatków o 8,9% w ujęciu nominalnym i o 3,2% w ujęciu realnym.

Największy udział w wydatkach miast na prawach powiatu miały wydatki bieżące

w kwocie 21.113.603 tys. zł, co stanowiło 84,0% wydatków ogółem (w 2000 r.

stanowiły 82,9% wydatków ogółem). W porównaniu do 2000 r. wydatki te wzrosły

nominalnie o 10,3% (realnie o 4,6%).

W 2001 r. budżety miast na prawach powiatu zamknęły się łącznie deficytem

budżetowym w kwocie 1.469.397 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie

2.170.135 tys. zł. W odniesieniu do 2000 r. deficyt budżetowy miast na prawach

powiatu zwiększył się nominalnie o 11,5%, a realnie o 5,7%.

Zadłużenie miast na prawach powiatu na koniec 2001 r. wyniosło

5.209.380 tys. zł i wzrosło w stosunku do roku 2000 nominalnie o 38,5% (realnie

o 31,3%). Relacja zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 22,0% (w 2000 r. relacja

ta wynosiła 17,3%). W ogólnej kwocie zadłużenia zobowiązania z tytułów kredytów

i pożyczek stanowiły 75,6%, a zobowiązania wymagalne 3,7%. Wydatki na obsługę

długu w 2001 r. wzrosły w stosunku do 2000 r. ponad dwukrotnie.
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1.2.1. Dochody miast na prawach powiatu

Dochody miast na prawach powiatu w 2001 r. według źródeł ich pochodzenia

prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Dochody ogółem 24.112.112 23.667.118 98,2 100,0 108,7
    1.1. Dochody własne 11.619.332 11.270.003 97,0 47,6 106,9
           - podatek dochodowy od osób prawnych 271.437 274.301 101,1 1,2 79,4
           - podatek dochodowy od osób fizycznych 3.969.364 3.786.499 95,4 16,0 110,6
           - podatek rolny 9.341 9.070 97,1 0,04 104,0
           - podatek od nieruchomości 2.929.217 2.980.184 101,7 12,6 124,4
           - podatek leśny 671 756 112,6 0,0 130,6
           - podatek od środków transportowych 134.145 136.599 101,8 0,6 107,6
           - wpływy z karty podatkowej 111.814 101.188 90,5 0,4 81,9
           - podatek od spadku i darowizn 70.821 76.802 108,4 0,3 111,1
           - podatek od czynności cywilnoprawnych 339.425 289.132 85,2 1,2 0
           - opłata skarbowa 250.384 228.499 91,3 1,0 32,9
           - opłata eksploatacyjna 40.392 42.145 104,3 0,2 0
           - opłata targowa 86.541 84.744 97,9 0,4 0
           - dochody z majątku 1.482.900 1.311.902 88,5 5,5 67,3
           - pozostałe dochody 1.922.880 1.948.184 101,3 8,2 138,9
    1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4.564.511 4.473.460 98,0 18,9 102,7
           - na zadania z zakresu adm. rządowej 3.256.117 3.221.685 98,9 13,6 110,6
           - na zadania własne 1.226.447 1.172.411 95,6 5,0 91,2
           - na zadania realizowane na podstawie
             porozumień z org. adm. rządowej 79.947 79.364 99,3 0,3 50,3

    1.3. Pozostałe dotacje 90.451 85.381 97,7 0,4 121,5
           - na zadania realizowane na podstawie
             porozumienia między jednostkami
             samorządu terytorialnego

51.602 50.585 98,0 0,2 127,5

           - otrzymane z funduszy celowych 38.849 34.796 97,3 0,1 113,6
    1.4. Subwencja ogólna 7.834.817 7.838.274 100,0 33,1 115,3
           - część oświatowa 6.400.898 6.401.184 100,0 27,0 114,8
           - część podstawowa 17.451 17.441 99,9 0,1 282,4
           - część rekompensująca 612.690 612.871 100,0 2,6 119,1
           - część drogowa 709.906 709.906 100,0 3,0 118,0
           - część wyrównawcza 96.872 96.872 100,0 0,4 97,6

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Dochody miast na prawach powiatu w 2001 r. wyniosły 23.667.118 tys. zł, co
stanowiło 98,2% dochodów planowanych. Ich realizacja w stosunku do 2000 r. była
wyższa nominalnie o 8,7% (realnie o 3,1%). Przyczyną niewykonania planowanych
dochodów były przede wszystkim niższe od planowanych dochody z majątku (88,5%),
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podatku od czynności cywilnoprawnych (85,2%) oraz z podatku dochodowego
od osób fizycznych (95,4%). Dochody własne stanowiły 47,6% ogółu dochodów.
Subwencja ogólna stanowiła 33,1% dochodów, a dotacje celowe z budżetu państwa
18,9%.

W ramach dochodów własnych (11.270.003 tys. zł) najwyższe wpływy
uzyskano: z podatku dochodowego od osób fizycznych � 3.786.499 tys. zł, tj. 33,6%
dochodów własnych (w 2000 r. dochody te stanowiły 32,5% dochodów własnych),
z podatku od nieruchomości � 2.980.184 tys. zł, tj. 26,4% (w 2000 r. � 22,7%).

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 4.473.460 tys. zł i stanowiły 18,9%
dochodów ogółem (w 2000 r. - 20%).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego (50.585 tys. zł) i dotacje z funduszy celowych (33.850 tys. zł) stanowiły
razem 0,4% dochodów ogółem miast na prawach powiatu (w 2000 r. - 0,3%).

Subwencje ogólne dla miast na prawach powiatów wyniosły ogółem
7.838.274 tys. zł, co stanowiło 33,1% dochodów ogółem tych miast (w 2000 r. -
31,2%).

1.2.2. Wydatki miast na prawach powiatu

Wydatki miast na prawach powiatu prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Wydatki ogółem 26.282.247 25.136.515 95,6 100,0 108,9

    1.1. Wydatki bieżące, z tego: 21.787.444 21.113.603 96,9 84,0 110,3
           - wynagrodzenia 9.056.842 8.956.270 98,9 35,6 108,2

           - pochodne od wynagrodzeń 1.583.749 1.545.781 97,6 6,1 108,1

           - dotacje 2.357.823 2.306.801 97,8 9,2 109,9

           - wydatki na obsługę długu 432.418 388.678 89,9 1,5 213,9
           - wydatki z tytułu udzielenia poręcz.
             i gwarancji

25.751 2.637 10,2 0,3 161,8

           - pozostałe wydatki 8.330.860 7.913.435 95,0 31,5 110,7
2. Wydatki majątkowe, w tym: 4.494. 803 4.022.912 89,5 16,0 102,0

     - inwestycyjne 4.303.890 3.846.574 89,4 15,3 103,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Planowane wydatki miast na prawach powiatu (26.282.247 tys. zł) zostały

zrealizowane w 95,6% i były nominalnie o 8,9% wyższe niż w 2000 r. (realnie

o 3,2%).

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły

84,0%, a wydatki majątkowe 16,0%.

W grupie wydatków bieżących najwyższe kwoty dotyczyły wydatków

na wynagrodzenia (35,6% wydatków ogółem) i pozostałych wydatków (31,5%

wydatków ogółem).

Miasta na prawach powiatu ponosiły również wydatki na dotacje, które

wynosiły 2.306.801 tys. zł (9,2% wydatków ogółem) oraz na obsługę długu

388.678 tys. zł (1,5% wydatków ogółem).

W strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu

najwyższy udział miały wydatki w działach:

801 - oświata i wychowanie - 7.417.244 tys. zł,

600 - transport i łączność - 3.522.028 tys. zł,

853 - opieka społeczna - 2.906.990 tys. zł,

754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.117.461 tys. zł,

854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 1.960.730 tys. zł.

W poniesionych przez miasta na prawach powiatu wydatkach ogółem, wydatki

wymienionych działów stanowiły 71,3%.

1.2.3. Ustalenia kontroli w miastach na prawach powiatu

W 2001 r. 3 miasta na prawach powiatu objęte kontrolą zaplanowały dochody

w wysokości 481.230,5 tys. zł, tj. w ujęciu nominalnym wyższe o 13,8%

(o  63.960,1 tys. zł) od wykonania w 2000 r. (realnie wyższe o 7,8%). Zrealizowane

dochody wyniosły 474.741,6 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach i były niższe od

dochodów zaplanowanych, w ujęciu nominalnym, o 6.488, 9 tys. zł, tj. o 1,3%.

Zrealizowane wydatki w kontrolowanych miastach wyniosły ogółem 533.582,3 tys. zł.
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Na koniec 2001 r. miasta na prawach powiatu objęte kontrolą osiągnęły ujemny
wynik finansowy ogółem w kwocie 58.840,7 tys. zł. (tj. 4,0% ogółu deficytu miast na
prawach powiatu). W 2000 r. miasta te osiągnęły także ujemny wynik finansowy
wynoszący ogółem 15.730,7 tys. zł. Przyczyną powstania deficytu budżetowego
w 2001 r. w jednostkach kontrolowanych były niższe niż planowano wpływy z udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów z majątku oraz dotacji
na zadania z zakresu administracji rządowej. Deficyt został sfinansowany poprzez
zaciągnięcie pożyczek (np. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) i kredytów bankowych oraz emisję obligacji.

Zaległości w dochodach na koniec 2001 r. (19.750,3 tys. zł) wyniosły 4,1%
dochodów ogółem (wzrost w stosunku do 2000 r. nominalnie o 3,4%), a największe
zaległości (13.278,7 tys. zł) wystąpiły w realizacji dochodów z tytułu podatku
od nieruchomości � 67,2% ogółu zaległości.

Na koniec 2001 r. zobowiązania wymagalne kontrolowanych miast wyniosły
ogółem 4.368,7 tys. zł. Zobowiązania dotyczyły głównie niewypłaconych dodatków
mieszkaniowych.

W 2 miastach na prawach powiatu zarządy naruszyły art. 125 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych nie przekazując w ciągu 7 dni (od dnia przekazania projektu
uchwały budżetowej organowi stanowiącemu) podległym jednostkom informacji
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych.

W 1 mieście na prawach powiatu podległe jednostki nie opracowały projektów
planów finansowych w terminie określonym w art. 125 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.

Wszystkie miasta na prawach powiatu opracowały, z zachowaniem
ustawowego terminu, układ wykonawczy budżetu w szczegółowości określonej
w art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Niezgodnie z postanowieniami art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r.
w 1 mieście na prawach powiatu (Grudziądz) nie opracowano planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jako
osobnego załącznika do uchwały budżetowej.
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W jednostkach objętych kontrolą dane wykazane w zbiorczym sprawozdaniu
o dochodach wynikały ze sprawozdań jednostek podległych oraz były zgodne
z danymi zawartymi w ewidencji księgowej.

Wykonanie dochodów budżetowych przez kontrolowane miasta na prawach
powiatu oraz podległe im jednostki organizacyjne, związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej, przebiegało prawidłowo z wyjątkiem nielicznych
przypadków opóźnień w przekazywaniu dochodów na konta właściwych jednostek.

We wszystkich miastach na prawach powiatu zarządy dokonywały zmian
w budżecie zgodnie z art. 128 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zmiany planu
dochodów następowały po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji jednostki samorządu
terytorialnego właściwej do spraw budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w 2001 r. 2.132,3 tys. zł
i wzrosły nominalnie w porównaniu do 2000 r. o 20,8% (pogarszająca się sytuacja
materialna podatników spowodowała, że organy stanowiące miast na prawach powiatu
skorzystały z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych). Skutki
udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru wyniosły na koniec
2001 r. 2.607,4 tys. zł i uległy obniżeniu w porównaniu do 2000 r. o 27,5%.

Wydatki zrealizowane przez kontrolowane miasta na prawach powiatu w 2001 r.
wyniosły 533.582,3 tys. zł, tj. 96,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2000 r.
wydatki, w ujęciu nominalnym, wzrosły o 100.581,2 tys. zł (o 23,2%). Wydatki
bieżące zrealizowano w kwocie 410.478,2 tys. zł, co stanowiło 76,9% wydatków
ogółem, zaś wydatki majątkowe w kwocie 123.104,1 tys. zł, tj. 23,1% wydatków
ogółem. Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia � 44,1%
(180.870,4 tys. zł), które w porównaniu do 2000 r. wzrosły, ujęciu nominalnym,
o 6,1%. W wydatkach majątkowych  wynoszących 123.104,1 tys. zł, najwyższy udział
miały wydatki inwestycyjne wynoszące 98,9%.

We wszystkich kontrolowanych miastach na prawach powiatu dane wykazane
w zbiorczym sprawozdaniu o wydatkach były zgodne z danymi zawartymi
w sprawozdaniach jednostkowych i z danymi w ewidencji księgowej.
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Dokonywane przez zarządy miast zmiany w planie wydatków związane były
ze zmianami kwot otrzymywanych dotacji i subwencji. Zmiany te były poprzedzone
opinią komisji jednostki samorządu terytorialnego właściwej do spraw budżetu.

Objęte kontrolą miasta na prawach powiatu realizowały zadania na ogół
zgodnie z opracowanymi harmonogramami wydatków, a wydatki były realizowane
w granicach kwot określonych w budżecie.

Wydatki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych wystąpiły w 2 miastach. Wydatki
te realizowano w sposób gospodarny i celowy.

Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty,
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przy czym
w trakcie kontroli stwierdzono, że zarząd miasta w Lesznie, zlecając wykonanie robót
malarskich (o wartości łącznej 31,2 tys. zł) w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 71
ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, realizował to zadanie na podstawie 4 oddzielnych zamówień,
czym naruszył art. 3 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

W 2001 r. 1 miasto na prawach powiatu korzystało z środków przyznanych
w ramach dotacji na usuwanie skutków powodzi. Natomiast miasto Grudziądz nie
występowało z wnioskiem o przyznanie dotacji na usuwanie skutków powodzi
w  2001  r. lecz z własnych środków wydatkowało kwotę 80,8 tys. na akcję
przeciwpowodziową. W obydwu przypadkach wydatki realizowano prawidłowo.

Subwencje i dochody pobierane przez urzędy skarbowe wpływały na rachunki
miast terminowo i rytmiczne proporcjonalnie do upływu czasu. Część oświatowa
subwencji ogólnej przeznaczona dla kontrolowanych miast na prawach powiatu,
została zwiększona w 2001 r. o kwotę 5.789,3 tys. zł (w tym odsetki, z tytułu
nieprzekazania do dnia 7 października 2000 r. całości środków finansowych
wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela, w kwocie 798 tys. zł) ze środków
dodatkowych tej części subwencji, przeznaczonych na finansowanie zadań szkolnych
i pozaszkolnych. Środki te uwzględniały skutki finansowe powstałe w 2000 r.
w wyniku zmian zasad wynagradzania nauczycieli określonych art. 30 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela. Kontrolowane miasta
(bez Grudziądza) poniosły w 2001 r. koszty (2.073,9 tys. zł) obsługi kredytu
zaciągniętego na finansowanie zadań wynikających ze skutków wprowadzenia
w 2000 r. zmian zasad wynagradzania nauczycieli.
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1.3.Wykonanie budżetów powiatów

Wykonanie dochodów i wydatków powiatów w 2001 r. przedstawiono

w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6

1. Dochody ogółem 14.175.155 14.041.104 99,1 100,0 111,8

    1.1. Dochody własne 1.213.260 1.211.064 99,8 8,6 122,0

    1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 6.313.122 6.191.833 98,1 44,1 112,9

    1.3. Pozostałe dotacje 146.393 134.335 91,8 1,0 154,0

    1.4. Subwencje ogólne 6.502.380 6.503.873 100,0 46,3 108,6

2. Wydatki ogółem 14.619.480 14.292.712 97,8 100,0 112,9

    2.1. Wydatki bieżące 13.218.207 13.035.482 98,6 91,2 111,2

    2.2. Wydatki majątkowe 1.401.273 1.257.230 89,7 8,8 132,9

3.Wynik finansowy -444.325 -251.608 56,6 X 229,3

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. dochody powiatów wyniosły 14.041.104 tys. zł i były niższe

od dochodów planowanych o 134.051 tys. zł, tj. o 0,9%. Dochody powiatów były

wyższe niż w 2000 r. nominalnie o 11,8% (realnie o 6,0%). Największy udział

w dochodach powiatów stanowiły subwencje ogólne w kwocie 6.503.873 tys. zł,

tj. 46,3% dochodów ogółem, wobec 47,7% w 2000 r. Dotacje celowe z budżetu

państwa wyniosły 6.191.833 tys. zł, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 44,1%.

Łączny udział dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwencji ogólnych

w dochodach powiatów wyniósł 90,4%, wobec 91,4% w 2000 r.

Wydatki powiatów w 2001 r. wyniosły 14.292.712 tys. zł i były o 326.768 tys. zł,

tj. o 2,2% niższe od planowanych. Największy udział w wydatkach powiatów miały

wydatki bieżące w kwocie 13.035.482 tys. zł, co stanowiło 91,2% wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2000 wydatki te wzrosły nominalnie o 11,3% (realnie o 5,4%).
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W 2001 r. budżety powiatów zamknęły się łącznie deficytem budżetowym
w kwocie 251.608 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie 444.325 tys. zł.
W odniesieniu do 2000 r. deficyt budżetowy powiatów zwiększył się nominalnie
o 129,3% (realnie o 117,3%).

Zadłużenie powiatów na koniec 2001 r. wyniosło 531.092 tys. zł i wzrosło
w stosunku do roku 2000 nominalnie o 40,5% (realnie o 33,2%). Relacja zadłużenia
do dochodów ogółem wyniosła 3,8%. W ogólnej kwocie zadłużenia zobowiązania
z tytułów kredytów i pożyczek stanowiły 66,3%, a zobowiązania wymagalne 12,6%.
Wydatki na obsługę długu wzrosły w stosunku do 2000 r. pięciokrtonie.

1.3.1. Dochody powiatów

Dochody powiatów w 2001 r. według źródeł ich pochodzenia prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

2001 r. %
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik

3:2
Struktura

wykonania
Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Dochody ogółem 14.175.155 14.041.104 99,1 100,0 111,8
    1.1. Dochody własne 1.213.260 1.211.064 99,8 8,6 122,0
           - podatek dochodowy od osób fizycznych 199.232 181.213 91,0 1,3 100,9
           - dochody z majątku powiatów 165.046 162.803 98,6 1,2 48,1
           - pozostałe dochody 848.982 867.047 102,1 6,2 182,8
    1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa
           ogółem, w tym:

6.313.122 6.191.833 98,1 44,1 112,9

           - na zadania z zakresu administracji
             rządowej

3.967.131 3.932.747 99,1 28,0 128,0

           - na zadania własne 2.335.943 2.249.119 96,3 16,0 113,5
           - na zadania realizowane na podstawie
             porozumień z organami administracji
             rządowej

10.048 9.967 99,2 0,1 2,3

    1.3. Pozostałe dotacje 146.393 134.335 91,8 1,0 154,0
           - na zadania realizowane na podstawie
             porozumień między jednostkami
             samorządu terytorialnego

95.521 88.004 92,1 0,6 154,8

           - otrzymane z funduszy celowych 50.872 46.331 91,1 0,3 152,5
    1.4. Subwencja ogólna 6.502.380 6.503.873 100,0 46,3 108,6
           - część oświatowa 5.060.402 5.061.895 100,0 36,1 108,0
          - część drogowa 1.092.361 1.092.361 100,0 7,8 113,1
          - część wyrównawcza 349.617 349.617 100,0 2,5 104,9

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Powiaty planowane dochody ogółem zrealizowały w 99,1%, a ich wykonanie
w stosunku do 2000 r. było wyższe nominalnie o 11,8% (realnie o 6,0%). Dochody
własne powiatów w 2001 r. wyniosły 1.211.064 tys. zł i stanowiły 8,6% dochodów
powiatów ogółem (w 2000 r. - 7,9%).

W strukturze dochodów ogółem największy udział miały dotacje celowe
z budżetu państwa i subwencje ogólne, które stanowiły łącznie 90,4% dochodów
ogółem.

Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa wyniosły 6.191.833 tys. zł,
stanowiły 44,1% dochodów ogółem i były niższe od planowanych o 0,9%. W stosunku
do 2000 r. dochody te wzrosły nominalnie o 12,9% (realnie o 7,0%).

Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego (88.004 tys. zł) i dotacje otrzymane z funduszy
celowych (46.331 tys. z) łącznie stanowiły 1,0% dochodów ogółem powiatów.

Subwencje ogólne dla powiatów wyniosły 6.503.873 tys. zł, stanowiły 33,1%
dochodów ogółem i wzrosły w stosunku do 2000 r. nominalnie o 8,6% (realnie
o 2,3%).

1.3.2. Wydatki powiatów

Wydatki powiatów prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

2001 r. %
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik

3:2
Struktura

wykonania
Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6
1. Wydatki ogółem 14.619.480 14.292.712 97,8 100,0 112,9

    1.1. Wydatki bieżące, z tego: 13.218.207 13.035.482 98,6 91,2 111,2

           - wynagrodzenia 6.985.200 6.958.318 99,6 48,7 109,1

           - pochodne od wynagrodzeń 1.089.935 1.079.980 99,1 7,6 107,9

           - dotacje 550.968 539.406 97,9 3,8 97,5

           - wydatki na obsługę długu 30.301 26.585 87,7 0,2 503,3

           - wydatki z tytułu udzielonych
             poręcz. i gwarancji 11.379 2.286 97,3 0.02 117,1

           - pozostałe wydatki 4.550.424 4.428.907 97,3 31,0 117,1

2. Wydatki majątkowe, w tym: 1.401.273 1.257.230 89,7 8,8 132,9

    - inwestycyjne 1.398.106 1.254.990 89,8 8,8 132,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Wydatki ogółem powiatów w 2001 r. wyniosły 14.292.712 tys. zł,

tj. 97,8% kwoty planowanej. Ich realizacja była wyższa od wydatków zrealizowanych

w 2000 r. nominalnie o 12,9% (realnie o 7,0%). Wydatki bieżące stanowiły 91,2%,

a wydatki majątkowe 8,8% wydatków ogółem.

W grupie wydatków bieżących najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły

wynagrodzeń (6.958.318 tys. zł), które stanowiły 48,7% wydatków ogółem (w 2000 r.

� 50,3%).

Wydatki inwestycyjne (1.254.990 tys. zł) stanowiły 99,8% wydatków

majątkowych.

W strukturze działowej wydatków powiatów przeważają wydatki w działach:

801 - Oświata i wychowanie - 4.309.862 tys. zł,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.278.450 tys. zł,

853 - Opieka społeczna - 2.260.782 tys. zł,

851 - Ochrona zdrowia - 1.697.825 tys. zł,

750 - Administracja publiczna - 1.335.971 tys. zł.

W 2001 r. wydatki tych 5 działów stanowiły razem 83,1%% wydatków

powiatów ogółem.

1.3.3. Ustalenia kontroli powiatów

W 2001 r. objęte kontrolą  32 powiaty zaplanowały dochody w wysokości

1.543.060,8 tys. zł, tj. nominalnie o 13,1% wyższe od wykonania w 2000 r. (realnie

o 7,2%). Zrealizowane dochody wyniosły 1.534.614,7 tys. zł. i były niższe

od dochodów zaplanowanych o 8.446,1 tys. zł, tj. o 0,6%. Niższe od planowanych

były dochody podatku dochodowego od osób fizycznych (90,9% planowanych

dochodów) oraz dotacji celowych (98,8% planowanych dochodów).

Zrealizowane wydatki przez kontrolowane powiaty wyniosły ogółem

1.546.671,8 tys. zł. Na koniec 2001 r. spośród 32 skontrolowanych powiatów dodatni

wynik finansowy osiągnęło 12 powiatów (na kwotę 5.900,1 tys. zł ), zaś 20 powiatów

osiągnęło ujemny wynik finansowy w kwocie 17.957,2 tys. zł. Łącznie
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32 kontrolowane powiaty uzyskały ujemny wynik finansowy w kwocie 12.057,1 tys. zł.

(tj. 4,8% ogółu deficytu powiatów). Przyczyną powstania deficytu budżetowego

w 2001 r. w jednostkach kontrolowanych były niższe niż planowano wpływy z udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz otrzymanie niewystarczających

środków na wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej (głównie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia

zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Powiaty sfinansowały deficyt

z nadwyżki budżetowej za 2000 r. oraz poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów

bankowych.

Spośród 32 powiatów zaległości w realizacji dochodów wystąpiły

w 24 powiatach. Na koniec 2001 r. łączne zaległości wyniosły 2.814,1 tys. zł

i w stosunku do 2000 r. wzrosły o 1.192,8 tys. zł (o 73,6%). Spośród 24 powiatów,

w których wystąpiły zaległości, w 21 powiatach nastąpił ich wzrost, w 3 powiatach

nastąpił spadek. Największy wzrost zaległości wystąpił w powiecie wielickim �

o 471,7 tys. zł.

Na koniec 2001 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły w 24 skontrolowanych

jednostkach na kwotę 12.136,9 tys. zł. Najwyższe zobowiązania w kwocie 9.650,8 tys. zł

wystąpiły w powiecie ostródzkim między innymi w związku ze zobowiązaniami

likwidowanego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. W ogólnej

kwocie zobowiązań wymagalnych zobowiązania z tytułu likwidacji jednostki wyniosły

9.397,2 tys. zł. W powiecie lęborskim na ogólną kwotę 1.654,3 tys. zł zobowiązań

wymagalnych, 508,5 tys. zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Wśród 32 jednostek objętych kontrolą w 4 powiatach zarządy tych powiatów

nie przestrzegały ustawowego terminu (najpóźniej do dnia 15 listopada roku

poprzedzającego rok budżetowy) przekazania do regionalnej izby obrachunkowej

celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz

z informacją o stanie mienia komunalnego, czym naruszyły art. 121 ust. 1 pkt 1

ustawy o finansach publicznych. Przekazanie projektów uchwał nastąpiło

z opóźnieniem od 1 do 7 dni.
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W 13 na 32 powiaty objęte kontrolą zarządy powiatów naruszyły art. 125 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, tj. nie przestrzegały ustawowego terminu (7 dni od
dnia przekazania projektu uchwały budżetowej) przekazania podległym jednostkom
informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych. Jednostki
podległe powiatom otrzymywały te informacje z opóźnieniem od 1 do 12 dni.
W dwóch powiatach (suski, brzeski) zarządy powiatów w ogóle nie przekazały
podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów
finansowych.

W 8 powiatach podległe jednostki nie opracowały projektów planów
finansowych w terminie określonym art. 125 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
(nie później niż do dnia 22 grudnia).

Wszystkie 32 powiaty opracowały układ wykonawczy budżetu w szczegółowości
określonej w art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W przypadku 2 powiatów
nie dotrzymano ustawowego terminu (najpóźniej 21 dni od dnia uchwalenia uchwały
budżetowej) opracowania układu wykonawczego budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Opracowanie układu wykonawczego przez zarząd powiatu
(ostródzkiego i brzeskiego) nastąpiło odpowiednio 6 i 7 dni po terminie.

W 3 powiatach zarządy tych powiatów nie przekazały podległym jednostkom
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz
wysokości dotacji i wpłat do budżetu, czym naruszono art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, natomiast w 7 powiatach opóźnienia w przekazaniu tych
informacji sięgały od 1 do 53 dni.

Skontrolowane jednostki opracowały, zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy
o finansach publicznych, plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 3 powiatach plan finansowy
opracowano po terminie od 7 do 53 dni. W dwóch powiatach przy opracowywaniu
planów finansowych nie uwzględniono wielkości dochodów związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. W jednym powiecie nie
opracowano, jako odrębnego załącznika do projektu uchwały budżetowej, planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, co było niezgodne z § 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r.
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W 5, na 32 powiaty objęte kontrolą, nie opracowano harmonogramu realizacji

dochodów i wydatków budżetu, czym naruszono art. 29 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych. Z 27 powiatów, które opracowały harmonogram, 8 powiatów nie

poinformowało podległych jednostek o harmonogramie, co było niezgodne z art. 29

ust. 3 ww. ustawy.

W 6 przypadkach udzielano ulg oraz dokonywano odroczeń, umorzeń,

zwolnień i zaniechań poboru dochodów, których skutki na koniec 2001 r. wyniosły

łącznie 227,1 tys. zł (wzrost o 271% w porównaniu do 2000 r.).

W 31 jednostkach, na 32 objęte kontrolą, dane wykazane w zbiorczym

sprawozdaniu o dochodach wynikały ze sprawozdań jednostek podległych oraz były

zgodne z danymi w ewidencji księgowej. W jednym powiecie dane wykazane

w sprawozdaniu Rb-Z były niezgodne w zakresie gwarancji i poręczeń z danymi

w ewidencji księgowej.

Wykonanie dochodów budżetowych, przez kontrolowane powiaty oraz podległe

im jednostki organizacyjne, związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej, przebiegało prawidłowo za wyjątkiem przypadków niedotrzymania

terminów przekazywania dochodów na konta właściwych jednostek.

We wszystkich powiatach objętych kontrolą zarządy dokonywały zmian

w budżecie na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Zmiany

planu dochodów następowały po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej

do spraw budżetu.

W 14 kontrolowanych powiatach rada powiatu nie określiła szczegółowych

zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie

stosuje się przepisów ustawy � Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu

tych należności na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zrealizowane przez 32 powiaty w 2001 r. wyniosły ogółem

1.546.671,8 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki

były wyższe o 170.096,6 tys. zł (nominalnie o 12,4%, a realnie o 6,5%).
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Dokonywane przez zarządy powiatów zmiany w planie wydatków związane

były ze zmianami kwot otrzymanych dotacji, subwencji i środków z rezerw celowych.

Zmiany te były, z jednym wyjątkiem, poprzedzone pozytywną opinią komisji

jednostki samorządu terytorialnego właściwej do spraw budżetu. Zarząd jednego

powiatu dwoma uchwałami dokonał przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

(kwota 117 tys. zł) bez opinii komisji do spraw budżetu (opinie komisja wydała

po upływie 7 i 1 dnia po podjęciu uchwały przez zarząd).

Wśród 32 jednostek kontrolowanych, 27 powiatów opracowało harmonogramy

wydatków, w tym 3 powiaty realizowały zadania niezgodnie z przyjętym

harmonogramem, co stanowiło naruszenie art. 29 ust. 4 ustawy o finansach

publicznych.

W 30 powiatach wydatki były realizowane w granicach kwot określonych

w budżecie. Wystąpiły 4 przypadki zakwalifikowania wydatków do niewłaściwych

paragrafów klasyfikacji, co było niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.162

W 4 powiatach, na 32 powiaty objęte kontrolą w 2001 r., realizowano wydatki

na współfinansowanie programów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

nie podlegających zwrotowi. Przy wydatkowaniu tych środków nie stwierdzono

nieprawidłowości.

We wszystkich kontrolowanych jednostkach, zlecanie zadań następowało na

zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach

publicznych. W 5 powiatach przy udzielaniu zamówień publicznych stwierdzono

naruszenia ww. ustawy polegające np. na:

                                                
162 DzU nr 59, poz. 688 ze zm.
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- rozpoczęciu prac remontowych przed przeprowadzeniem postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, czym naruszono art. 12a ustawy;

- niezawarciu pisemnej umowy z oferentem, który wygrał przetarg na dostawę

sprzętu komputerowego na łączną kwotę 14.743 zł, mimo wymogu wynikającego

z art. 74 ww. ustawy;

- nieokreśleniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisu kryteriów

i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od dostawców

i wykonawców, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,

co było niezgodne z art. 35 ust. 1 pkt 2 i 6 ww. ustawy.

Spośród 32 powiatów objętych kontrolą, na terenie 17 wystąpiła powódź,

w tym w 10 przypadkach w 2001 r. i w 7 przypadkach przed rokiem 2001 r. Zarządy

powiatów dotkniętych powodzią występowały z wnioskami o przyznanie środków na

usuwanie skutków powodzi. W 2001 r. 17 powiatów objętych kontrolą otrzymało

środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 8.546,1 tys. zł, z tego w 2001 r.

wydatkowały kwotę 7.369,1 tys. zł, a pozostałe środki powiaty wykorzystają w 2002 r.

W 2001 r. część oświatowa subwencji ogólnej, dla 31 powiatów,

na  32 kontrolowane, została zwiększona o kwotę 9.783,7 tys. zł (w tym odsetki,

z tytułu nieprzekazania do dnia 7.10.2000 r. całości środków finansowych

wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela, w kwocie 1.575,3 tys. zł) ze środków

dodatkowych tej części subwencji, przeznaczonych na finansowanie zadań szkolnych

i pozaszkolnych, z uwzględnieniem skutków finansowych powstałych w 2000 r.

w wyniku zmian zasad wynagradzania nauczycieli, określonych w art. 30 ust. 5 pkt 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela. W 6 powiatach w 2001 r.

zaciągnięto pożyczki i kredyty bankowe na zadania realizowane w oświacie na łączną

kwotę 4.009,6 tys. zł (tj. 41% zwiększonej kwoty subwencji), a koszty obsługi

pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań, wynikających ze skutków

wprowadzenia w 2000 r. zmian zasad wynagradzania nauczycieli, wyniosły 594,8 tys. zł.
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1.4. Wykonanie budżetów gmin

Wykonanie dochodów i wydatków gmin w 2001 r. przedstawiono w poniższym

zestawieniu:

(w tys. zł)
2001 r. %

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik
3:2

Struktura
wykonania

Wykonanie
2001/2000

1. Dochody ogółem 38.262.065 37.286.893 97,5 100,0 107,8

    1.1. Dochody własne 20.217.695 19.409.545 96,0 52,1 106,9

    1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3.867.663 3.737.645 96,6 10,0 90,0

    1.3. Pozostałe dotacje 672.169 631.764 94,0 1,7 105,6

    1.4. Subwencje ogólne 13.504.538 13.507.939 100,0 36,2 115,8

2. Wydatki ogółem 41.310.693 38.567.975 93,4 100,0 106,5

    2.1. Wydatki bieżące 32.495.279 31.103.951 95,7 80,6 108,5

    2.2. Wydatki majątkowe 8.815.414 7.464.025 84,7 19,4 98,9

3. Wynik finansowy -3.048.628 -1.281.082 42,0 X 78,7

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

W 2001 r. dochody gmin wyniosły 37.286.893 tys. zł i były niższe

od dochodów planowanych o 975.172 tys. zł, tj. o 2,5%. Dochody te były wyższe niż

w 2000 r. nominalnie o 7,8% (realnie o 2,2%). Największy udział w dochodach gmin

ogółem stanowiły dochody własne w kwocie 19.409.545 tys. zł, tj. 52,1% dochodów

ogółem (w 2000 r. - 52,5%). Subwencje ogólne wyniosły 13.507.939 tys. zł, a ich udział

w dochodach ogółem wyniósł 36,2%. Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły

3.737.645 tys. zł, tj. 10,0% dochodów ogółem. Łączny udział dotacji celowych

z budżetu państwa oraz subwencji ogólnych w dochodach gmin wyniósł 46,2%

(wobec 45,7% w 2000 r.).

Wydatki gmin ogółem w 2001 r. wyniosły 38.567.975 tys. zł i były o 6,6%

niższe od planowanych. Największy udział w wydatkach gmin miały wydatki bieżące

w kwocie 31.103.951 tys. zł, co stanowiło 80,6% wydatków ogółem. W porównaniu

do 2000 r. wydatki te wzrosły nominalnie o 8,5% (realnie o 2,8%).
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W 2001 r. budżety gmin zamknęły się łącznie deficytem budżetowym w kwocie

1.281.082 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.048.628 tys. zł.

W odniesieniu do 2000 r. deficyt budżetowy gmin zmniejszył się nominalnie o 21,3%

(realnie o 25,4%).

Zadłużenie gmin na koniec 2001 r. wyniosło 6.248.112 tys. zł i wzrosło

w stosunku do roku 2000 nominalnie o 21,7% (realnie o 15,4%). Relacja zadłużenia

do dochodów ogółem wyniosła 16,8% (w 2000 r. wyniosło 14,8%). W ogólnej kwocie

zadłużenia zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek stanowiły 84,9%,

a zobowiązania wymagalne 7,0%. Znacząco wzrosły w 2001 r. wydatki na obsługę

długu publicznego (o 56,2%).

1.4.1. Dochody gmin

Dochody gmin w 2001 r. według źródeł ich pochodzenia prezentują dane

zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)

2001 r. %
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik

3:2
Struktura

wykonania
Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6

1. Dochody ogółem 38.262.065 37.286.893 97,5 100,0 107,8

1.1. Dochody własne 20.217.695 19.409.545 96,0 52,1 106,9

   - podatek dochodowy od osób prawnych 458.180 416.938 91,0 1,1 76,0

   - podatek dochodowy od osób fizycznych 5.368.518 5.050.088 94,1 13,5 101,9

   - podatek rolny 835.707 782.642 93,7 2,1 109,9

   - podatek od nieruchomości 5.480.211 5.524.711 100,8 14,8 130,1

   - podatek leśny 106.612 107.612 100,9 0,3 112,3

   - podatek od środków transportowych 281.575 283.010 100,5 0,8 108,9

   - wpływy z karty podatkowej 174.264 158.647 91,0 0,4 82,9

   - podatek od spadku i darowizn 95.761 107.155 111,9 0,3 114,5

   - podatek od czynności cywilnoprawnych 648.256 586.906 90,5 1,6 -

   - opłata skarbowa 550.734 393.851 71,5 1,1 30,3

   - opłata eksploatacyjna 172.177 166.424 96,7 0,4 -

   - opłata targowa 163.503 158.281 96,8 0,4 -
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1 2 3 4 5 6
   - dochody z majątku 1.934.238 1.793.253 92,7 4,8 65,2

   - pozostałe dochody 3.947.958 3.880.025 98,3 10,4 129,0

1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3.867.663 3.737.645 96,6 10,0 90,0

   - na zadania z zakresu adm. rządowej 2.675.282 2.635.529 98,5 7,1 105,4

   - na zadania własne 1.107.021 1.034.729 93,5 2,8 67,6

   - na zadania realizowane na podstawie
       porozumień z org. adm. rządowej 85.360 67.387 78,9 0,2 56,3

1.3. Pozostałe dotacje 672.169 631.764 94,0 1,7 105,6

  - na zadania realiz. na podstawie porozum.
    między jedn. samorządu terytorialnego 376.285 364.838 97,0 1,0 87,6

   - otrzymane z funduszy celowych 295.884 266.925 90,2 0,7 147,0

1.4. Subwencja ogólna 13.504.538 13.507.939 100,0 36,2 115,8

   - część oświatowa 10.201.533 10.201.793 100,0 27,4 117,6

   - część podstawowa 1.834.847 1.834.379 100,0 4,9 103,9

   - część rekompensująca 1.468.158 1.471.767 100,2 3,9 119,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Planowane w 2001 r. dochody gmin zrealizowane zostały w 97,5%.

Dochody własne gmin wyniosły 19.409.545 tys. zł i stanowiły 52,1%
dochodów ogółem. W stosunku do planu dochody własne były niższe o 4,0%.
Przyczyniło się do tego głównie niskie wykonanie wpływów z podatku dochodowego
od osób fizycznych i od osób prawnych, wynoszące odpowiednio 94,1% i 91,0% oraz
z opłaty skarbowej (71,5%).

W strukturze dochodów własnych gmin największy udział miały dochody
z podatku od nieruchomości (28,5%), a dochody z podatku dochodowego od osób
fizycznych stanowiły 26,0% dochodów własnych.

Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa w 2001 r. wyniosły
3.737.645 tys. zł i stanowiły 10,0% dochodów ogółem. Były one niższe
od planowanych o 3,4%.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego (364.838 tys. zł) i dotacje z funduszy celowych (266.925 tys. zł) łącznie
stanowiły 1,7% dochodów ogółem gmin.

Subwencje ogólne dla gmin w 2001 r. wyniosły 13.507.939 tys. zł, tj. 36,3%
dochodów ogółem.
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1.4.2. Wydatki gmin

Wydatki gmin prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:
(w tys. zł)

2001 r. %
Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik

3:2
Struktura

wykonania
Wykonanie
2001/2000

1 2 3 4 5 6

1. Wydatki ogółem 41.310.693 38.567.975 93,4 100,0 106,5

    1.1. Wydatki bieżące, z tego: 32.495.279 31.103.951 95,7 80,6 108,5

            - wynagrodzenia 13.315.263 13.082.690 98,2 31,4 104,7

            - pochodne od wynagrodzeń 2.858.933 2.755.551 96,4 7,1 108,3

            - dotacje 2.316.278 2.265.387 97,8 5,9 113,9

            - wydatki na obsługę długu 493.855 419.127 84,9 1,1 156,2

            - wydatki z tyt. udziel. poręcz.

               i gwarancji
18.941 5.056 26,7 0,01 74,6

            - pozostałe wydatki 13.492.010 12.576.139 93,2 32,6 109,8

2. Wydatki majątkowe, w tym: 8.815.414 7.464.025 84,7 19,4 98,9

     - inwestycyjne 8.705.026 7.363.259 84,6 19,1 98,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów

Planowane na 2001 r. wydatki gmin w kwocie 41.310.693 tys. zł zostały

zrealizowane w wysokości 38.567.975 tys. zł, tj. w 93,4%. Ich realizacja była

nominalnie o 6,5% (realnie o 1,0%) wyższa od wydatków poniesionych w 2000 r.

Wydatki bieżące stanowiły 80,6%, a wydatki majątkowe 19,4% kwoty wydatków

ogółem.

W grupie wydatków bieżących (31.103.951 tys. zł) dominowały wydatki

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (38,5% wydatków ogółem), natomiast

w 2000 r. stanowiły 43,3% wydatków.

Wydatki inwestycyjne (7.363.259 tys. zł) stanowiły 98,6% wydatków

majątkowych.
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W strukturze działowej wydatków gmin przeważają wydatki w działach:

801 - Oświata i wychowanie - 14.185.823 tys. zł,

750 - Administracja publiczna - 4.657.758 tys. zł,

600 - Transport i łączność - 4.226.941 tys. zł,

853 - Opieka społeczna - 4.117.901 tys. zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.331.883 tys. zł,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.247.192 tys. zł

W 2001 r. wydatki tych 6 działów stanowiły łącznie 85,0% wydatków gmin

ogółem.

1.4.3. Ustalenia kontroli w gminach

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała wykonanie budżetów w 41 gminach.

Kontrolowane jednostki uzyskały w 2001 r. dochody w łącznej kwocie 531.329,9 tys. zł,

wydatki wyniosły 541.933,6 tys. zł.

Objęte kontrolą jednostki osiągnęły deficyt w kwocie 10.603,7 tys. zł (tj. 0,8%

ogółu deficytu gmin). Na koniec 2001 r. 16 gmin, tj. 39,0% objętych kontrolą,

osiągnęło dodatni wynik finansowy w łącznej kwocie 9.871,7 tys. zł (w 2000 r.

dodatni wynik finansowy osiągnęło tylko 11 kontrolowanych gmin, tj. 35,5% objętych

kontrolą). Jako źródło finansowania deficytu (na kwotę 20.475,4 tys. zł) w pozostałych

25 jednostkach wskazywano przede wszystkim nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych,

kredyty i pożyczki. Przyczynami powstania deficytu były: niższe niż zakładano

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 8,7% w stosunku do planu),

niewykonanie dochodów z uwagi na obniżenie górnych stawek podatku

od nieruchomości oraz niższe dotacje celowe z budżetu państwa.

Zaległości w realizacji dochodów na koniec 2001 r. wyniosły łącznie

48.404,2 tys. zł i były wyższe o 15.053,4 tys. zł niż w 2000 r. Skutki obniżonych

górnych stawek podatku oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień

i zaniechań poboru łącznie na koniec 2001 r. wyniosły 20.666,4 tys. zł (w 2000 r. �

16.698,7 tys. zł).
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Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 r. wyniosły 9.526,3 tys. zł.

Najwyższe zobowiązania wymagalne wystąpiły z tytułu dostaw i usług, np. w gminie

Walim, na łączną kwotę zobowiązań wymagalnych 664,4 tys. zł, zobowiązania

z tytułu dostaw i usług wyniosły 641,4 tys. zł, w gminie Pionki zobowiązania

wymagalne wyniosły 3.607,9 tys. zł, w tym z tytułu dostaw i usług 2.047,0 tys. zł.

W toku kontroli procedur uchwalania budżetów gmin i opracowywania planów

finansowych stwierdzono liczne naruszenia przepisów ustawy o finansach

publicznych, i tak:

- w 15 gminach zarządy gmin nie przekazały projektu uchwały budżetowej

do regionalnej izby obrachunkowej w ustawowym terminie, do czego

zobowiązywał art. 121 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Opóźnienia w

przekazaniu sięgały od 1 do 21 dni,

- w 11 przypadkach zarządy gmin nie przekazały w terminie 7 dni od dnia

przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu, informacji

niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych jednostek podległych,

co stanowiło naruszenie art. 125 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

- w 7 gminach podległe jednostki nie opracowały projektów planów finansowych

w terminie określonym w art. 125 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

- w 2 przypadkach zarządy gmin nie opracowały układu wykonawczego budżetu,

do czego zobowiązywał art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W 5 gminach układ wykonawczy został opracowany przez zarządy gmin

z opóźnieniem od 7 do 56 dni (np. gmina Jedlina-Zdrój układ wykonawczy

opracowała z opóźnieniem 56 dni),

- w 4 gminach zarządy gmin nie przekazały podległym jednostkom, w terminie

21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej, informacji o ostatecznych kwotach

dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

co stanowiło naruszenie art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
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- w 9 gminach zarządy gmin przy opracowywaniu planów finansowych zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

terytorialnego ustawami, naruszyły art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach

publicznych.

W kontrolowanych gminach udzielano ulg oraz dokonywano odroczeń,

umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru, których skutki na koniec 2001 r. wyniosły

łącznie 4.867,9 tys. zł (wzrost o 0,1% w porównaniu do 2000 r.).

W trakcie kontroli stwierdzono, że 32 gminy (tj. 78% kontrolowanych gmin)

nieterminowo odprowadzały uzyskane dochody na rachunek bieżący właściwego

wojewody, a opóźnienia sięgały od 2 do 95 dni.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w 11 gminach nie

przestrzegano ustawy o zamówieniach publicznych, np.:

- nie dokonano zwrotu wadium (w kwocie 10 tys. zł) Zespołowi Składnic Lasów

Państwowych w Radomiu, z którym zawarto umowę na wykonanie rozbudowy

gimnazjum, co stanowiło naruszenie w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o zamówieniach

publicznych;

- dokonano dodatkowego zamówienia, na roboty budowlane na kwotę 836,9 tys. zł,

w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez uzyskania zatwierdzenia tego trybu przez

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czym naruszono art. 71 ust. 1a ustawy

o zamówieniach publicznych;

- nie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu

nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych o łącznej

wartości 166,9 tys. zł (tj. o wartości przekraczającej 30 tys. EUR), a także

wyznaczono trzytygodniowy termin składania ofert (krótszy niż wymagane

6 tygodni), co stanowiło niedopełnienie obowiązków określonych w art. 29 ust. 1

ustawy o zamówieniach publicznych.;
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- zawarto umowę na modernizację systemu oświetlenia oraz jego konserwację (koszt

932,9 tys. zł) na okres 5 lat bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Zamówień

Publicznych, czym naruszono art. 73 ustawy o zamówieniach publicznych

(zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa

Urzędu);

- w 3 gminach nie przekazywano Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

informacji cenowej z postępowania oraz kopii oferty najkorzystniejszej, co było

niezgodne z art. 25 ust. 4 ww. ustawy.

Spośród 41 gmin objętych kontrolą, na terenie 14 wystąpiła powódź, w tym

w 12 gminach w 2001 r. i w 3 gminach przed 2001 r.

Na usuwanie skutków powodzi 13 gmin otrzymało środki z budżetu państwa

w łącznej kwocie 7.561,7 tys. zł, w tym dotacje przeznaczone na wypłatę zasiłków

osobom dotkniętym skutkami powodzi � 442,9 tys. zł.

W 2001 r. na usuwanie skutków powodzi gminy wydatkowały ogółem kwotę

10.890,5 tys. zł. Ze środków pochodzących z budżetu państwa zrealizowano �

7.502,4 tys. zł, tj. 68,9% ogółu wydatków.

W zakresie wykorzystania środków na usuwanie skutków powodzi wystąpiły

następujące nieprawidłowości:

- w jednej gminie nie opracowano kryteriów określenia wysokości świadczeń

społecznych zależnie od skali strat w poszczególnych gospodarstwach dotkniętych

skutkami powodzi, o co wnosił Minister Pracy i Polityki Społecznej, skutkiem

czego było wypłacenie zwiększonych zasiłków na łączną kwotę 6 tys. zł dla pięciu

rodzin,

- zarząd jednej gminy nie przedstawił wojewodzie informacji o wykorzystaniu

środków z tytułu dotacji na usuwanie skutków powodzi, czym naruszył § 5 ust. 1

pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia

wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe

na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi

oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji163,

                                                
163 DzU nr 71, poz. 735 ze zm.
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- w jednej gminie nie wprowadzono, przyznanych w ramach dotacji celowej

z Funduszu Prywatyzacji, środków w wysokości 363,4 tys. zł do planu dochodów

i wydatków urzędu gminy oraz nie ujęto ich w układzie klasyfikacji budżetowej,

co stanowiło naruszenie art. 126 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

- jedna gmina, udzielając zamówienia publicznego na remont placówek

oświatowych, w których wystąpiły szkody powodziowe, wybrała postępowanie

w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji. Podczas postępowania naruszono

art. 66 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż przed zaproszeniem

do złożenia ostatecznych ofert zawierających cenę przeprowadzający postępowanie

nie zaprosił oferentów do negocjacji.

W 2001 r. część oświatowa subwencji ogólnej dla 35, spośród

41 kontrolowanych gmin, została zwiększona o kwotę 2.860,9 tys. zł (w tym odsetki,

z tytułu nieprzekazania do dnia 7 października 2000 r. całości środków finansowych

wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela, w kwocie 458,9 tys. zł) ze środków

dodatkowych tej części subwencji, przeznaczonych na finansowanie zadań szkolnych

i pozaszkolnych, z uwzględnieniem skutków finansowych powstałych w 2000 r.

w wyniku zmian zasad wynagradzania nauczycieli, określonych art. 30 ust. 5 pkt 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela. W 13 gminach (tj. 31,7%

objętych kontrolą) w 2001 r. zaciągnięto pożyczki i kredyty bankowe na łączną kwotę

5.822,8 tys. zł, a koszty obsługi pożyczek i kredytów, zaciągniętych na finansowanie

zadań wynikających ze skutków wprowadzenia w 2000 r. zmian zasad wynagradzania

nauczycieli, wyniosły 594,8 tys. zł.

2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego ustalone

zostały przez Ministerstwo Finansów. Do opracowania projektów budżetów

zastosowano jednakowe, wynikające z �Założeń do projektu budżetu państwa

na 2001 r.� zasady wyznaczania limitów wydatków na 2001 r. Według tych zasad

określono i uwzględniono m.in. środki na:
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- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (bezrobotnych nie pobierających

zasiłku; dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli). Wydatki

na te składki określono na poziomie 107,6% planowanych wydatków w 2000 r.,

- zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej,

- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych realizowane

przez ośrodki pomocy społecznej i wypłacane dla funkcjonariuszy Policji

i Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki na powyższe zasiłki w 2001 r. określone

zostały na poziomie 90% planowanych wydatków, w oparciu o stawki tych

świadczeń obowiązujące w grudniu 2000 r.

W opracowanych przez Ministerstwo Finansów �Zasadach wyznaczania

limitów wydatków do opracowywania projektów budżetu państwa na 2001 r.�

określono, że przy ustalaniu dotacji  dla jednostek samorządu terytorialnego

przestrzegać należy zasad kalkulowania kosztów analogicznych, jak w administracji

rządowej. W zasadach ustalono, że wielkości:

- środków na wynagrodzenia zostaną zwiększone o 6,5% w porównaniu do roku 2000,

- bieżących wydatków pozapłacowych wyniosą 77,25% kwoty zaplanowanej

w ustawie budżetowej na rok 2000, pomniejszonej o wydatki o charakterze

jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja została zakończona w 2000 r.,

- limitów wydatków inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego nie

uwzględniają inwestycji wieloletnich. Dotacje na inwestycje wieloletnie, podobnie

jak i na inwestycje w dziale � Ochrona zdrowia, zostały ujęte w rezerwie celowej.

Nie określono wielkości wydatków inwestycyjnych w dziale - Oświata

i wychowanie z uwagi na nierozdysponowanie ich przez ministra właściwego

do spraw oświaty i wychowania,

- środków w rezerwach celowych wyniosą  9.316.423 tys. zł. Na etapie

opracowywania �Zasad� rozdysponowanie tej kwoty pomiędzy dysponentów części

budżetowych było niemożliwe.
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W projekcie ustawy budżetowej z listopada 2000 r. dotacje dla jednostek
samorządu terytorialnego określono w wysokości 11.411.102 tys. zł, z tego na zadania
bieżące 11.047.616 tys. zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 363.486 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. planowane dotacje
dla jednostek samorządu terytorialnego zostały określone w łącznej wysokości
11.921.382 tys. zł (bez rezerw celowych) i w stosunku do projektu ustawy z listopada
2000 r. zostały zwiększone o 510.280 tys. zł (tj. o 4,3% w stosunku do projektu),
z tego na zadania bieżące o 453.095 tys. zł (tj. o 3,9%) oraz na zadania inwestycyjne
o 57.185 tys. zł  (tj. o 13,6%).

Na postawie ustawy z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej
na 2001 rok zwiększono plan dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego do kwoty
12.716.585 tys. zł, tj. o 795.203 tys. zł (tj. o 6,7%) z przeznaczeniem na uregulowanie
ich zobowiązań, powstałych m.in. wskutek nieprzekazania części dotacji należnej
w 2000 r.

W wyniku dokonanych przeniesień  w 2001 r. plan dotacji zwiększył się
do kwoty 16.909.076 tys. zł (tj. o kwotę 4.161.658 tys. zł), co stanowiło wzrost o 41,8%
w stosunku do ustawy budżetowej. Dokonane zmiany były wynikiem przeniesień z:

- części 42 � Sprawy wewnętrzne � kwoty    233.950 tys. zł,
- części 81 � Rezerwa ogólna � kwoty      15.828 tys. zł,
- części 83 � Rezerwy celowe � kwoty 3.911.879 tys. zł.

Ponadto dysponenci części budżetowych (na podstawie art. 96 ustawy
o finansach publicznych) w wyniku przeniesień zwiększyli dotacje o kwotę
30.833 tys. zł.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.
zostały zablokowane wydatki na dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego
w łącznej kwocie 481.206 tys. zł, z tego na realizację zadań bieżących w kwocie
305.015 tys. zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 176.191 tys. zł.
Wielkości zablokowanych kwot wynosiły dla: województw � 211.746 tys. zł
(na wydatki bieżące - 157.397 tys. zł oraz  inwestycyjne 54.349 tys. zł), powiatów �
161.029 tys. zł (na wydatki bieżące - 91.324 tys. zł oraz inwestycyjne � 69.705 tys. zł),
gmin -108.431 tys. zł (na wydatki bieżące - 56.294 tys. zł oraz inwestycyjne �
52.137 tys. zł).
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Realizację wydatków na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

(w tys. zł)
2001 r.

Wyszczególnienie Wykonanie
2000 r. Ustawa

z 1 marca
Ustawa

z 13 grudnia
Plan po

zmianach Wykonanie
6:2 6:3 6:4 6:5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotacje ogółem 15.376.159 11.921.382 12.716.585 16.909.076 16.390.449 106,6 137,5 128,9 96,9

I. Dotacje celowe dla gmin
 ogółem 5.298.083 3.411.067 3.465.176 4.929.537 4.817.298 90,9 141,2 139,0 97,7

1. Dotacje celowe na zadania
    z zakresu administracji rządowej
    zlecone gminom, z tego:

2.974.596 3.086.857 3.139.874 3.533.787 3.469.535 116,6 112,4 110,5 98,2

    - zadania bieżące 2.971.306 3.036.857 3.089.276 3.472.182 3.423.226 115,2 112,7 110,8 98,6
    - zadania inwestycyjne 3.290 50.598 50.598 61.605 46.309 1407,6 91,5 91,5 75,2
2. Dotacje celowe na zadania
    własne, z tego: 1.998.514 309.484 308.682 1.379.860 1.333.025 66,7 430,7 431,8 96,6

    - zadania bieżące 1.352.406 157.760 156.974 829.508 819.854 60,6 519,7 522,3 98,8
    - zadania inwestycyjne 646.108 151.724 151.708 550.352 513.171 79,4 338,2 338,3 93,2
3. Dotacje celowe na zadania
    realizowane na podstawie
    porozumień,    z tego:

14.457 14.726 16.620 15.891 14.738 101,9 100,1 88,7 92,7

    - zadania bieżące 13.047 14.234 16.225 14.936 13.787 105,7 96,9 85,0 92,3
    - zadania inwestycyjne 1.410 492 395 955 951 67,4 193,3 240,8 99,6
II. Dotacje dla powiatów
     ogółem 8.547.483 7.787.427 8.263.011 9.657.576 9.479.546 110,9 121,7 114,7 98,2

1. Dotacje celowe na zadania
    z zakresu administracji rządowej
    zlecone powiatom, z tego:

5.211.763 5.489.195 5.962.249 6.411.970 6.344.837 121,7 115,6 106,4 99,0

    - zadania bieżące 5.155.923 5.439.644 5.912.702 6.360.827 6.298.542 122,2 115,8 106,5 99,0
    - zadania inwestycyjne 55.840 49.551 49.547 51.143 46.295 82,9 93,4 93,4 90,5
2. Dotacje celowe na zadania
    własne, z tego: 2.750.631 2.214.571 2.215.066 3.165.054 3.054.744 111,1 137,9 137,9 96,5

    - zadania bieżące 2.145.970 2.135.389 2.136.360 2.475.771 2.435.913 113,5 114,1 114,0 98,4
    - zadania inwestycyjne 604.661 79.182 78.706 689.283 618.831 102,3 781,5 786,3 89,8
3. Dotacje celowe na zadania
    realizowane na podstawie
    porozumień,    z tego:

585.090 83.661 85.696 80.553 79.965 13,7 95,6 93,3 99,3

    - zadania bieżące 585.090 83.661 85.696 80553 79.965 13,7 95,6 93,3 99,3
    - zadania inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Dotacje celowe dla
      województw ogółem 1.530.593 722.888 988.398 2.321.964 2.093.604 136,8 289,6 211,8 90,2

1. Dotacje celowe na zadania
    z zakresu administracji rządowej
    zlecone powiatom, z tego:

357.070 600.148 862.108 1.139.444 1.080.264 302,5 180,0 125,3 94,8

    - zadania bieżące 104.110 534.711 796.671 950.039 899.462 863,9 168,2 112,9 94,7
    - zadania inwestycyjne 252.960 65.437 65.437 189.405 180.802 71,5 276,3 276,3 95,5
2. Dotacje celowe na zadania
    własne, z tego: 1.150.645 108.882 109.295 1.153.779 987.290 85,8 906,8 903,3 85,6

    - zadania bieżące 635.791 85.195 85.116 534.623 412.397 64,9 484,1 484,5 77,1

   - zadania inwestycyjne 514.854 23.687 24.179 618.156 574.893 111,7 2.427,
0 2.377,7 93,0

3. Dotacje celowe na zadania
    realizowane na podstawie
    porozumień,    z tego:

22.878 13.858 16.995 29.741 26.049 113,9 188,0 153,3 87,6

    - zadania bieżące 22.578 13.858 16.995 17.541 17.049 75,5 123,0 100,3 97,2
    - zadania inwestycyjne 300 0 0 12.200 9.000 3.000,0 0 0 73,8

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów
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Zrealizowane wydatki w 2001 r. wyniosły 16.390.449 tys. zł, tj. 96,9% planu

po zmianach.

Dotacje dla województw samorządowych stanowiły 12,8% (w 2000 r. - 10,0%;

wzrost o 2,8% w stosunku do 2000 r.),  dotacje dla powiatów 57,8% (w 2000 r. �

55,8%; wzrost o 2,0% w  stosunku do 2000 r.), a dotacje dla gmin stanowiły 29,4%

(w 2000 r. � 34,5%; spadek o 5,1% w stosunku do 2000 r.) łącznej kwoty wydatków

na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

W 2001 r. wydatki na dotacje dla jednostek samorządu realizowano

w 23 działach klasyfikacji budżetowej, a najwyższe wydatki, w łącznej kwocie

12.770.037 tys. zł, tj. 77,9% ogółu wykonanych dotacji z budżetu państwa, dotyczyły

3 działów, tj.:

1. Działu 853 � Opieka społeczna � gdzie przekazano kwotę 6.146.084 tys. zł

(98,8% planu po zmianach) i 37,5% ogólnych wydatków budżetu państwa

na dotacje dla samorządów. Z kwoty tej finansowano między innymi:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie

2.030.784 tys. zł, tj. 33,0% wydatków w tym dziale,

- działalność domów pomocy społecznej w kwocie 1.238.257 tys. zł, tj. 20,1%

wydatków w tym dziale (z tego: wydatki bieżące 1.188.666 tys. zł, a wydatki

inwestycyjne � 49.591 tys. zł),

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 548.466 tys. zł,

tj. 8,9% wydatków w tym dziale.

2. Działu 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa � gdzie

przekazano kwotę 4.150.030 tys. zł (tj. 99,3% planu po zmianach) i 25,3%

ogólnych wydatków budżetu państwa na dotacje celowe dla samorządów. Z kwoty

tej finansowano między innymi:

- działalność komend powiatowych Policji w łącznej kwocie 3.118.236 tys. zł,

tj. 75,1% wydatków w tym dziale,
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- na działalność komend powiatowych Państwowej Straż Pożarnej w kwocie

1.028.395 tys. zł, tj. 24,8% wydatków w tym dziale.

3. Działu 851 � Ochrona zdrowia � gdzie przekazano kwotę 2.473.923 tys. zł

(tj. 95,9% planu po zmianach) i 15,1% ogólnych wydatków budżetu państwa

na dotacje celowe dla samorządów. Z kwoty tej finansowano między innymi:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku oraz ich

dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby

podlegającej ubezpieczeniu  w łącznej kwocie 1.128.832 tys. zł, tj. 45,6%

wydatków w tym dziale,

- działalność szpitali ogólnych w kwocie 727.622 tys. zł, tj. 29,4% wydatków

w tym dziale. 

W 2001 r. największe wydatki na dotacje celowe dla jednostek samorządowych

poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami w łącznej kwocie 10.894.636 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmianach (oraz

66,5% ogółu dotacji wykonanych). Wydatki na dotacje celowe na zdania własne

jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 5.375.059 tys. zł, tj. 94,3% planu

po zmianach (oraz 32,8% ogółu dotacji wykonanych), a  wydatki na dotacje celowe

realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

wyniosły 120.753 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach (oraz 0,7% ogółu dotacji

wykonanych).

Podobnie jak w 2000 r., dotowanie jednostek samorządu terytorialnego,

w trakcie wykonania budżetu państwa w 2001 r., nie było prawidłowo realizowane

w zakresie planowania środków, podziału dotacji pomiędzy jednostki samorządu

terytorialnego, terminowości przekazywania środków na dotacje, kontroli

wykorzystania i rozliczania dotacji.

Dokonywane na przestrzeni całego 2001 r. liczne korekty kwot dotacji

i subwencji łącznie z  blokowaniem kwot spowodowały, że organy samorządu

terytorialnego do końca roku nie znały ostatecznych kwot dotacji i subwencji, a tym

samym wysokości swoich dochodów.
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Z ustaleń kontroli w 16 urzędach wojewódzkich wynika m.in., że:

- 15 wojewodów (z wyjątkiem Wojewody Śląskiego) przekazywało jednostkom

samorządu terytorialnego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej w terminach określonych w art. 88  ustawy o finansach

publicznych, tj. do 25 października. Natomiast wszyscy wojewodowie informowali

jednostki samorządu terytorialnego o pozostałych kwotach dotacji, w terminie

21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej, tj. zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia

Ministra Finansów  z dnia 10 listopada 2000 r.,

- 5 wojewodów nie powiadamiało niezwłocznie Ministra Finansów, ministra

właściwego do spraw administracji publicznej oraz jednostek samorządu

terytorialnego o dokonanych zmianach kwot dotacji celowych, co było niezgodne

z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wojewoda Kujawsko-pomorski

informował Ministra Finansów i  ministra właściwego do spraw administracji

publicznej o zmianach kwot dotacji w terminach od 1 do 56 dni po wprowadzonych

zmianach. Wojewoda Świętokrzyski w 5 przypadkach poinformował Ministra

Finansów w terminach od 1 do 85 dni po dokonanych zmianach. Wojewoda

Małopolski informował o zmianach kwot dotacji jednostki samorządu terytorialnego

(6 gmin i powiatów) w terminie od 4 do 26 dni po zmianach. Wojewoda Lubelski

informował ministrów w terminach od 3 do 22 dni po dokonanych zmianach,

Wojewoda Zachodniopomorski informował Ministra Finansów oraz ministra

właściwego do spraw administracji publicznej w terminach od 1 do 30 dni

po dokonaniu zmian,

- 2 wojewodów dokonało zmian wysokości kwot dotacji na zadania zlecone

po 15 listopada i wysokości kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych

po 30 listopada, co było  niezgodne z art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wojewoda Świętokrzyski dokonał 141 zmian kwot dotacji, w tym w 14 przypadkach

po ww. terminach, a Wojewoda Lubelski dokonał 2 zmian kwot dotacji w grudniu

2001 r.,
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- wojewodowie dokonywali przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji wydatków w wysokości nie większej niż o 5%. Wyjątek stanowił
Wojewoda Zachodniopomorski, który dokonał zmian zwiększając plan wydatków
o 10,1% w rozdziale 80110 Gimnazja, co było niezgodne z art. 96 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych,

- jednostki samorządu terytorialnego sygnalizowały 15 wojewodom niedoszacowanie
kwot dotacji (oprócz jednostek samorządu terytorialnego z województwa
świętokrzyskiego). Niedoszacowanie kwot dotyczyło głównie zadań  z zakresu
pomocy społecznej, finansowania urzędów pracy (np. na 184 jednostki
z województwa śląskiego 148 sygnalizowało niedoszacowania kwot dotacji
na kwotę ogółem 130.405 tys. zł),

- jednostki samorządu terytorialnego dochodziły na drodze sądowej należnych
dotacji. Pozwy złożyły jednostki samorządu terytorialnego z województwa
śląskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Dotyczyły one
m.in. zadań z zakresu pomocy społecznej, oświetlenia dróg, dopłat do biletów
ulgowych w pasażerskich przewozach autobusowych. Postępowania do czasu
zakończenia kontroli nie zostały zakończone prawomocnym wyrokiem sądu,

- 14 wojewodów (z wyjątkiem Wojewody Lubelskiego i Lubuskiego) ustaliło zasady
i kryteria podziału środków na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadanie własne
do czasu podpisania kontraktów wojewódzkich, co było zgodne z art. 44 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- wojewodowie przekazywali dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych
porozumień, przy czym Wojewoda Wielkopolski nie określił w porozumieniu
zawieranym z 33 starostwami powiatowymi terminów przekazywania dotacji,
Wojewoda Pomorski w porozumieniach zawartych z gminami nie określił terminów
przekazywania dotacji, czym naruszono art. 48 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. Wojewoda Podkarpacki nie określił
zasad kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych na podstawie porozumień,
co stanowiło naruszenie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rządowej w województwie164,

                                                
164 tj. DzU z 2001 r. nr 85, poz. 973.
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- niedostateczny nadzór i kontrolę nad przebiegiem realizacji budżetu w zakresie

dotacji celowych;

- zwroty niewykorzystanych dotacji miały miejsce we wszystkich województwach,

z tego np. w województwie świętokrzyskim - 4.290,9 tys. zł, podkarpackim �

1.101.9 tys. zł, lubelskim � 2.241,7 tys. zł. Przyczynami niewykorzystania dotacji

były między innymi: przekazanie wyższych kwot środków finansowych niż

wynikało to z oszacowanych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz brak

możliwości efektywnego wydatkowania kwot dotacji w związku z późnym

(w grudniu) ich otrzymaniem,

- niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji przez jednostki samorządu

terytorialnego stwierdzono w województwach śląskim i świętokrzyskim,

np. w województwie świętokrzyskim kwotę 808,7 tys. zł (tj. 51,5% ogółu dotacji),

wykorzystano na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej podczas

powodzi, zamiast na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin dotkniętych powodzią.

Wojewoda Świętokrzyski ustalając układ wykonawczy nie rozdysponował

dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11.776 tys. zł, które

dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez

powiaty, inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin i powiatów, co było niezgodne

z art. 89 ustawy o finansach publicznych.

Ustalono, że kontrakty wojewódzkie zostały podpisane ze wszystkimi

16 samorządami województw w czerwcu 2001 roku.

W ciągu 2001 r. limity środków finansowych przyznanych na realizację zadań

ujętych w kontraktach wojewódzkich, ulegały zmianom w zakresie angażowania

środków zarówno ze strony rządowej, jak i samorządowej. Na przykład:

- w województwie kujawsko-pomorskim na zadania ujęte w kontrakcie zaplanowano

na 2001 r. limit wydatków w kwocie ogółem 262.919 tys. zł. Strona rządowa

zobowiązała się do udostępnienia 121.663 tys. zł (tj. 46,3% kwoty ogółem), a strona
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samorządowa 141.256 tys. zł (tj. 53,7% kwoty ogółem), w tym ze środków

własnych 128.842 tys. zł oraz  innych funduszy celowych 12.414 tys. zł.  W ciągu

2001 roku strona rządowa zwiększyła środki na zadania ujęte w kontrakcie o kwotę

1.100 tys. zł (z rezerw celowych na zadania inwestycyjne w domach pomocy

społecznej). Jednocześnie strona samorządowa zmniejszyła wielkość udziału

środków własnych o kwotę 12.295 tys. zł.  Po zmianach wartość zadań, ujętych

w kontrakcie, wynosiła ogółem 251.724 tys. zł, w tym z budżetu państwa

122.763 tys. zł, jednostek samorządu terytorialnego 116.547 tys. zł i innych

12.414 tys. zł. W 2001 r. wielkość przekazanych jednostkom samorządu

terytorialnego środków na sfinansowanie zadań wyniosła 95.074 tys. zł (tj. 98,2%

ogółu środków będących w dyspozycji wojewody). W wyniku blokady wydatków,

wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.,

wojewoda nie przekazał kwoty 26.427 tys. zł (tj. 21,5% środków z budżetu

państwa). Ponadto, Minister Finansów nie przekazał środków finansowych

w kwocie 1.262 tys. zł, pomimo składania wniosków przez wojewodę,

- w województwie podkarpackim zaplanowane na 2001 r. środki w kontrakcie

wynosiły ogółem 239.072,3 tys. zł (budżet państwa 194.982,3 tys. zł, jednostki

samorządu terytorialnego 31.556 tys. zł, inne źródła publiczne 12.534 tys. zł oraz

źródła zagraniczne 20.091,5 tys. EUR). W trakcie roku, w wyniku nowelizacji

kontraktu, planowane środki krajowe uległy zwiększeniu do kwoty 240.340,7 tys. zł,

tj. o 0,5% (o kwotę 1.268,4 tys. zł i dotyczyły w całości środków z budżetu

państwa). Faktycznie na realizację zadań, ujętych w kontrakcie wydatkowano

w 2001 r. kwoty: 286.288,4 tys. zł i 3.503,1 tys. EUR (z tego: z budżetu państwa �

152.637,2 tys. zł, tj. 77,8% planu po zmianie, z jednostek samorządu terytorialnego

� 108.766,3 tys. zł, tj. 344,7% planu, z innych środków publicznych � 23.085,2 tys. zł,

tj. 184,2% planu, ze środków prywatnych �1.800,2 tys. zł nie planowanych).

Wykonanie wydatków wyższych (niż planowane) na realizację zadań, ujętych

w kontrakcie, spowodowane było większym zaangażowaniem środków własnych

jednostek samorządu terytorialnego, pozyskaniem (przez jednostki samorządów)

wyższych środków finansowych z innych źródeł publicznych, a także udział

nieplanowanych środków prywatnych,
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- w województwie świętokrzyskim na realizację zadań ujętych w kontrakcie

planowano limit wydatków na 2001 r. w wysokości 227.747,7 tys. zł i 21.529 tys. EUR.

Strona rządowa zobowiązała się udostępnić 147.882,7 tys. zł i 4.116 tys. EUR,

strona samorządowa 61.651 tys. zł. Ponadto w kontrakcie planowano środki

z innych źródeł 18.214 tys. zł oraz środki ze wspólnoty europejskiej 17.413 tys. EUR.

Po zmianie kontraktu udział strony rządowej zmniejszył się do kwoty 111.694 tys. zł

(tj. o 24,5% w porównaniu planu). W 2001 r. faktycznie wydatkowano na realizację

zadań ujętych w kontrakcie, kwotę 137.624,7 tys. zł, tj. 71,8% planowanych

środków krajowych.

- w województwie dolnośląskim wartość zadań ujętych w kontrakcie na 2001 r.

planowano finansować ze środków budżetu państwa w wysokości 91.470 tys. zł

(po zmianach 98.081 tys. zł) i 103.845,1 tys. zł z budżetów jednostek samorządu

terytorialnego. Na koniec 2001 r. środki przekazane z budżetu państwa wyniosły

87.322 tys. zł (tj. 89% środków przewidzianych na 2001 r.), a z budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 106.281,5 tys. zł, tj. 102,3% zaplanowanych na ten rok.

Ustalono, że powodem nieosiągnięcia w 2001 r. pełnych efektów w zawartych

kontraktach były między innymi:

- blokady wydatków w budżecie na 2001 r. Działanie to spowodowało,

że np. w województwie mazowieckim na realizację 13 inwestycji wieloletnich, dla

których w 2001 r. przewidziano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie

366,9 mln zł przekazanych zostało 317,7 mln zł, tj. 87,0% kwoty,

- rezygnacja przez jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadań zawartych

w kontrakcie, np. w województwie dolnośląskim w 2001 r. 5 jednostek samorządu

terytorialnego zrezygnowało całkowicie z dotacji na kwotę 990 tys. zł,

a 15 podmiotów (bez realizujących inwestycje wieloletnie) zrezygnowało

w części z dotacji na kwotę 2.100 tys. zł. W województwie mazowieckim

15 samorządów zrezygnowało z realizacji zadań i nie podpisało 35 umów,
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- sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych niezgodnych z warunkami

kontraktu. Przypadki takie miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim,

gdzie jednostki samorządu terytorialnego odstąpiły od 4 umów z powodu

nierealizowania warunków kontraktu,

- niezapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego wymaganych środków

własnych na realizację planowanych inwestycji. Na przykład w województwie

mazowieckim 11 samorządów nie zapewniło wymaganego kontraktem udziału

własnego środków finansowych.

Wojewodowie w ramach swoich obowiązków powoływali komitety

monitorujące kontrakty wojewódzkie. Ustalono, że niektóre komitety były

powoływane po terminach określonych w kontraktach, np.:

- Wojewoda Małopolski miał obowiązek powołać komitet w terminie 1 miesiąca

od daty zatwierdzenia kontraktu, a powołał członków komitetu (jako przedstawicieli

wojewody) w 2,5 miesiąca po terminie. Przedstawiciele ministerstw branżowych

zostali powołani w okresie od 1 do 6 miesięcy po terminie,

- Wojewoda Łódzki powołał członków komitetu jako przedstawicieli wojewody,

samorządów powiatowych i gminnych oraz podmiotów uprawnionych po upływie

1 miesiąca od terminu określonego w kontrakcie.

W ramach swoich uprawnień wojewodowie nadzorowali sposób realizacji

kontraktów. Niedostateczny nadzór nad realizacją kontraktów stwierdzono

w województwie: świętokrzyskim, pomorskim i podlaskim. Na przykład w województwie

świętokrzyskim nie przeprowadzono żadnych kontroli i inspekcji zadań realizowanych

w ramach kontraktu, stosownie do ustaleń zawartych w kontrakcie w związku z § 24

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia

Programu wsparcia na lata 2001-2002165 .

                                                
165 DzU nr 122, poz. 1326.
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Z kontroli przeprowadzonej w podlaskim urzędzie wojewódzkim wynika,

że nieprawidłowo zostały wykorzystane kwoty na realizację kontraktów dotyczące

przyznania w nadmiernej wysokości środków w wysokości 71,1 tys. zł miastu

Augustów na zadanie pn. Budowa Centrum Sportów Wodnych i Rehabilitacji oraz

przekazania 148 tys. zł na restrukturyzację Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Suwałkach pomimo uchwały Rady Miejskiej o postawieniu

jednostki w stan likwidacji.

2.1. Dotacje dla województw samorządowych

W 2001 r. dotacje celowe dla 9 kontrolowanych województw samorządowych
wyniosły ogółem 1.161.206,2 tys. zł, z tego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej � 568.610,6 tys. zł,
- zadania własne województw � 576.116,1 tys. zł,
- zadania realizowane przez województwa samorządowe na podstawie porozumień

zawartych z organami administracji rządowej � 16.479,5 tys. zł.

Wśród województw samorządowych objętych kontrolą otrzymane dotacje

celowe z budżetu państwa w 2001 roku stanowiły  45,7% osiągniętych przez nie

dochodów, zaś w 2000 roku - 40,0%. W porównaniu do 2000 r. dotacje te wzrosły

w ujęciu nominalnym o 42,4% (realnie o 35,0%). Wzrost dotacji był związany m.in.

z przekazaniem samorządom województw nowych zadań z zakresu administracji

rządowej. Na podstawie art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1, art. 40 pkt 2 oraz art. 75 pkt 5

ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r., dokonano zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 1992 r.

o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego

transportu zbiorowego. W wyniku wprowadzonej zmiany z dniem 1 stycznia 2001 r.

finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu stało się zadaniem samorządów województw.

Zgodnie ze zmianą  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zmianą ustawy

o zawodzie lekarza od 1 stycznia 2001 r. organizacja i zapewnienie stażów

podyplomowych absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych oraz

absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych stało się zadaniem

marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.
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Przekazywanie dotacji było nierytmiczne i nie umożliwiało terminowej
realizacji zadań, np. marszałek  województwa opolskiego dotacje na zadania z zakresu
administracji rządowej w kwocie 16.194 tys. zł (tj. 42,9% dotacji ogółem) otrzymał
w grudniu 2001 r., w tym kwota 15.794 tys. zł wpłynęła 21 grudnia 2001 r.
W województwie zachodniopomorskim w grudniu 2001 r. otrzymano 34.247 tys. zł
dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, co stanowiło 29,4%
ogółem dotacji.

Marszałkowie województw samorządowych zwracali się do wojewodów
w sprawie wysokości i terminowości przekazywania dotacji np.: Marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego pismem z marca 2001 r. poinformował
wojewodę, że z należnej dotacji w kwocie 28.222 tys. zł do końca lutego wpłynęło
4.485,9 tys. zł, co zmusza do zaciągnięcia kredytu na wydatki bieżące. W piśmie
z 5 lipca 2001 r. stwierdził natomiast, że wykonanie dotacji w I półroczu wynosi
31,6%, w tym 7,5% na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Marszałek
województwa podkarpackiego pismem z dnia 6 kwietnia 2001 r. zwrócił się
do wojewody o przekazanie dotacji z działu 853 � Opieka społeczna (wojewódzkie
urzędy pracy) podając, że przyznane kwoty nie zabezpieczają wydatków niezbędnych
do funkcjonowania urzędu, gdyż nie zostały uregulowane składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne. Wojewoda zwiększył kwoty dotacji.

Łączna kwota niewykorzystanych dotacji wyniosła 18.460,1 tys. zł i została
przekazana na rachunki właściwych urzędów wojewódzkich. Najwyższe kwoty
zwrotów wystąpiły w województwie samorządowym: wielkopolskim � 5.157,7 tys. zł,
śląskim � 4.739,5 tys. zł, opolskim - 1.768,0 tys. zł, kujawsko-pomorskim � 1.425,6 tys. zł,
małopolskim � 1.410,8 tys. zł.

Największe zwroty niewykorzystanych dotacji miały miejsce:

- w dziale 600 � Transport i łączność, rozdział 60003 � Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe, np. w województwie: wielkopolskim - 4.842,2 tys. zł,
śląskim � 3.717,0 tys. zł, kujawsko-pomorskim 1.004,4 tys. zł,

- w dziale 851 � Ochrona zdrowia, rozdział 85157- Staże i specjalizacje medyczne,
np. w województwie: małopolskim - 770,0 tys. zł, kujawsko-pomorskim - 349,2 tys. zł,
podlaskim - 319,6 tys. zł, warmińsko-mazurskim - 81,5 tys. zł.
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2.2. Dotacje dla miast na prawach powiatu

W 2001 r. dotacje celowe dla 3 kontrolowanych miast na prawach powiatu

wyniosły łącznie 123.377,5 tys. zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej � 73.912,6 tys. zł,

tj. 59,9% kwoty ogółem,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych � 49.372,4 tys. zł,

tj. 40,0% kwoty ogółem,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej � 92,5 tys. zł, tj. 0,1% kwoty ogółem.

W stosunku do 2000 r. dotacje te wzrosły nominalnie o 19,4% (realnie

o 13,1%).

W roku 2001 dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej kontrolowane miasta na prawach powiatu realizowały w różnych działach,

np.: miasto na prawach powiatu Leszno realizowało w 9 działach klasyfikacji

budżetowej (010 - Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 700 - Gospodarka

mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 750 - Administracja publiczna,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 - Ochrona zdrowia,

853 - Opieka społeczna, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska); miasto

Żory realizowało zadania w 8 działach  (tj. w 7 ww. działach oprócz 010 - Rolnictwo

i łowiectwo i 020 - Leśnictwo) oraz w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Otrzymane dotacje nie pokrywały kosztów realizacji zadań, co stwierdzono

np. w urzędzie miasta Żory, gdzie zaangażowane własne środki stanowiły 14%

otrzymanej z budżetu państwa dotacji (oraz 12,3% ogółu poniesionych kosztów).

Największe wydatki ze środków własnych miasto poniosło między innymi w dziale

853 � Opieka społeczna � 538,8 tys. zł (tj. 14,7% ogółu wydatkowanych środków)

oraz w dziale 750 � Administracja publiczna, rozdział 75011 � Urzędy wojewódzkie �

520,6 tys. zł (tj. 59,7% środków wydatkowanych w tym rozdziale).



416

Wykorzystanie dotacji celowych przez miasta na prawach powiatu objęte

kontrolą realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miasta na prawach powiatu zwracały niewykorzystane dotacje na rachunki

właściwych urzędów wojewódzkich w terminach określonych przepisami.

W 2001 r. dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

zrealizowane przez 3 miasta na prawach powiatu wyniosły ogółem 49.372,3 tys. zł,

co stanowiło 97,9% planu po zmianach. W stosunku do 2000 r. dotacje te uległy

zwiększeniu, w ujęciu nominalnym o 25,6% (realnie o 19%).

Kontrolowane miasta otrzymywały dotacje na ogół w terminach

umożliwiających realizację zadań. W przypadku 2 miast na prawach powiatu

otrzymane kwoty dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych były

niższe od kwot wynikających z wniosków przedstawianych wojewodzie. Nie

stwierdzono przypadków wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

W 2001 r. dotacje celowe realizowane przez 3 miasta na prawach powiatu

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły ogółem 92,5 tys. zł,

co stanowiło 100% planu po zmianach. W stosunku do 2000 r. dotacje te były niższe

w ujęciu nominalnym o 95,8% (realnie o 96,0%).

W 2001 r. kontrolowane miasta na prawach powiatu realizowały zadania

na  podstawie porozumień w 3 działach (710 � Działalność usługowa, 750 �

Administracja publiczna, 853 � Opieka społeczna). Miasta otrzymywały dotacje

w terminach umożliwiających realizację zadań oraz wykorzystały na cele określone

w zawartych porozumieniach.

2.1. Dotacje dla powiatów

W 2001 r. dotacje celowe dla 32 objętych kontrolą powiatów wyniosły łącznie

695.244,5 tys. zł (w 2000 r. wyniosły 614.580,7 tys. zł), z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 455.846,2 tys. zł,

tj. 65,6% kwoty ogółem,
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- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu -

238.556,8 tys. zł, tj. 34,3% kwoty ogółem,

- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej � 841,5 tys. zł, tj. 0,1% kwoty ogółem.

W 2001 r. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

zrealizowane przez 32 powiaty wyniosły ogółem 455.846,2 tys. zł, co stanowiło

99,3% planu po zmianach i były przeznaczone na zadania w 8 działach

(010 - Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

710 - Działalność usługowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 - Ochrona zdrowia, 853 - Opieka

społeczna). W stosunku do 2000 r. dotacje te wzrosły nominalnie o 25,1% (realnie

o  18,6%).

W trakcie kontroli stwierdzono, że w 10 powiatach (tj. 31,3% jednostek

kontrolowanych) dotacje wpływały nieterminowo i nierytmicznie. Ustalono,

że Starostwo Powiatowe w Białogardzie dotację przeznaczoną na opłacanie składek

na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.278 tys. zł (tj. 44,7% ogólnej kwoty

przekazanej na ten cel) otrzymało 24 grudnia 2001 r. Brak środków spowodował

wydatkowanie kwoty 210,2 tys. zł na odsetki naliczone przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych z tytułu nieterminowego odprowadzania tych składek.

Otrzymane dotacje nie pokrywały kosztów realizacji zadań, co stwierdzono

w 8 powiatach, przykładowo:

- powiat suski � otrzymane środki na zadania Powiatowego Urzędu Pracy nie pokryły

kosztów jego działalności. Brak dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego doprowadził do powstania zobowiązania wymagalnego na dzień

31 grudnia 2001 r. w kwocie 35,7 tys. zł oraz zapłacenia odsetek w kwocie 96,7 tys. zł

(z tytułu nieterminowego otrzymywania dotacji na zadania realizowane przez

ww. Urząd),
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- powiat rzeszowski � środki na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

nie pokryły kosztów realizacji tych zadań. Przykładowo w dziale 710 � Działalność

usługowa, rozdział 71012 � Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

przyznana dotacja wynosiła 117 tys. zł, co stanowiło 20% poniesionych kosztów

(895,5 tys. zł). Łączne wydatki powiatu związane z dofinansowaniem zadań

z zakresu administracji rządowej, wyniosły 812,9 tys. zł, tj. 7% otrzymanej dotacji.

Zarządy 8 powiatów interweniowały u wojewody w sprawie wysokości dotacji,

natomiast nie korzystały z przysługującego prawa, określonego w art. 52 ust. 5 ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodzenia należnych kwot

w postępowaniu sądowym. Interwencje władz powiatów w sprawie wysokości dotacji

powodowały zwiększenia kwoty dotacji, lecz na ogół w kwotach niższych

od wnioskowanych.

W 2001 r. dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

zrealizowane przez 32 powiaty wyniosły ogółem 238.556,8 tys. zł, tj. 97,9% planu

po zmianach. W stosunku do 2000 r. dotacje te uległy zwiększeniu, w ujęciu

nominalnym o 16% (realnie o 10,0%).

Powiaty otrzymywały dotacje na ogół w terminach umożliwiających realizację

zadań. Tylko w 2 przypadkach władze powiatu interweniowały u wojewody w sprawie

wysokości dotacji, co skutkowało zwiększeniem kwot dotacji, lecz na ogół w kwotach

niższych od wnioskowanych, np. starostwo powiatu grójeckiego wnioskowało

u wojewody o zwiększenie dotacji w dziale 853 � Opieka społeczna, rozdział 85202 �

Domy pomocy społecznej o kwotę 205 tys. zł. Ostatecznie dotacja została zwiększona

o kwotę 45 tys. zł ( tj. o 21,9%).

Wśród 32 skontrolowanych powiatów, 29 nie otrzymało w 2001 r. pełnej kwoty

przyznanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie ogółem 5.142 tys. zł, tj. 2,2%

ogółu przekazanej dotacji.

Powiaty na ogół terminowo zwracały do budżetu wojewodów nie wykorzystane

w 2001 r. dotacje celowe.
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Otrzymane przez 32 powiaty w 2001 r. dotacje celowe na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej wyniosły ogółem 841,5 tys. zł,

co stanowiło 92,0% planu po zmianach. W stosunku do 2000 r. dotacje te zmniejszyły

się nominalnie o 96,9% (realnie o 97,1%).

Realizacja zadań w zawartych porozumieniach odbywała się w 6 działach.

Najwyższy udział miały dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań w dziale

854 � Edukacyjna opieka wychowawcza (37,5% ogółu dotacji) oraz w dziale

750 � Administracja publiczna (34,6% ogółu dotacji).

Przekazywanie środków odbywało się na ogół zgodnie z ustaleniami zawartymi

w porozumieniu. Stwierdzono, że powiat rzeszowski otrzymywał środki na realizację

zadania w terminach innych, niż określało to zawarte porozumienie.

W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono przypadków wykorzystania

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

2.4. Dotacje dla gmin

W 2001 r. dotacje dla 41 skontrolowanych gmin wyniosły ogółem 58.059,5 tys. zł,

z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

42.874 tys. zł, tj. 73.8% kwoty ogółem,

- dotacje celowe na zadania własne gmin 14.646,5 tys. zł, tj. 25,2% kwoty ogółem,

- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 539 tys. zł, tj. 0,9% kwoty ogółem.

Dotacje te były niższe niż w 2000 r. o 7,4% w ujęciu nominalnym oraz realnie

o 12,2%.

Wśród gmin objętych kontrolą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa

w 2001 r. stanowiły 10,9% osiągniętych przez nie dochodów ogółem, natomiast

w 2000 r. dotacje te stanowiły odpowiednio 13%.
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W przypadku dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

stwierdzono zmniejszenie dotacji w 29 kontrolowanych gminach, co stanowiło 70,7%

jednostek objętych kontrolą. Zmniejszenia dotyczyły działów: 750 - Administracja

publiczna, 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 853 - Opieka

społeczna oraz 900 � Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W przypadku dotacji celowych na zadania własne stwierdzono zwiększenie

dotacji w 1 podmiocie. Zwiększenie to dotyczyło działów: 801- Oświata

i  wychowanie i 853 � Opieka społeczna.

Z 41 kontrolowanych gmin, 19 otrzymywało dotacje celowe na zadania

realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W 3 kontrolowanych gminach (7,3% objętych kontrolą) uzyskane kwoty dotacji na te

zadania były niższe o 5,2 tys. zł, tj. o 3,1% od planowanych.

Dotacje uzyskane na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami w kontrolowanych gminach nie zawsze pokrywały

poniesione przez gminy wydatki, np.:

- gmina Jawornik Polski na realizację zadań (w działach: 750 � Administracja

publiczna, 853 � Opieka społeczna, 900 � Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska) otrzymała o 102 tys. zł (tj. o 14,3%) mniej od rzeczywistych kosztów

poniesionych na realizację zadań zleconych, a gmina Głogów Małopolski otrzymała

o 273 tys. zł (tj. o 31,2%) mniej od faktycznie poniesionych wydatków,

- gmina Ostróda otrzymała na zadania realizowane w dziale 750 � Administracja

publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie kwotę 75,5 tys. zł, tj. o 124 tys. zł

mniej od rzeczywistych kosztów poniesionych na to zadanie,

- w gminie Świeszyno na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

wydatkowano środki w kwocie 152,7 tys. zł. Otrzymana dotacja pokryła w 56,7%

wydatki. Gmina zaangażowała własne środki w kwocie 66,1 tys. zł (43,3% kosztów

ogółem).
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Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego gminie, wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami, są przyznawane dotacje z budżetu państwa na realizację

tych zadań, a ich przekazywanie powinno następować w trybie umożliwiającym pełne

i terminowe wykonanie zleconych zadań.

Wśród kontrolowanych jednostek, w 3 gminach stwierdzono przypadki

nieterminowego przekazywania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

z  zakresu administracji rządowej. Na przykład w gminie Cisek część dotacji

na oświetlenie ulic (powiatowych i wojewódzkich) w kwocie 39 tys. zł wpłynęła

w  lutym 2002 r. Gmina Łęczyca, refundację wydatków związanych z oświetleniem

ulic zaczęła otrzymywać dopiero we wrześniu 2001 r. Natomiast za wykonane

i rozliczone w grudniu 2001 r. zadanie, gmina otrzymała środki 28 stycznia 2002 r.

W toku kontroli ustalono, że 11 gmin interweniowało u wojewodów w sprawie

zwiększenia kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania

zlecone ustawami. Np. urząd gminy Zielonki występował o zwiększenie dotacji

w  łącznej kwocie 839,2 tys. zł, a otrzymał 550,8 tys. zł, tj. 65,6% wnioskowanej

kwoty.

Dotacje celowe uzyskane na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

w 9 gminach (22,0% kontrolowanych) nie pokryły zgłaszanych potrzeb. Dotacja

w 6 gminach na dodatki mieszkaniowe wystarczyła na pokrycie od 34,5% do 70,8%

wydatków na to świadczenie.

3. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r., NIK przeprowadziła

kontrolę w zakresie dysponowania przez Ministra Finansów wydatkami części 82 �

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

W ustawie budżetowej na 2001 r., w części 82 - Subwencje ogólne dla

jednostek samorządu terytorialnego ustalono wydatki w wysokości  28.774.530 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego wydatki te zostały zwiększone z rezerw celowych
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o kwotę 734.633 tys. zł, przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań powstałych

na koniec roku 2000, z tytułu niedoszacowania skutków wdrożenia w 2000 r. nowego

systemu wynagradzania nauczycieli. Plan po zmianach dla części 82 wynosił

29.509.163 tys. zł. W części 82 nie wystąpiła blokada wydatków wynikająca

z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001166.

Wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28, zrealizowane za 2001 r. wydatki

wyniosły 29.434.366 tys. zł i stanowiły 99,7% planu po zmianach. W porównaniu

do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.574.209 tys. zł,

tj. o 13,8%, a realnie wzrosły o 7,9%. Niewykorzystane w 2001 r. środki w wysokości

74.797 tys. zł zostały zwrócone na rachunek budżetu państwa.

NIK zwraca uwagę, że sprawozdanie Rb-28 o wydatkach budżetu państwa

w  części 82, nie odzwierciedla rzeczywistej wysokości zrealizowanych wydatków,

które zostały zawyżone o 22,5 tys. zł w wyniku nieprawidłowego zaksięgowania

zwrotu nienależnie pobranej na 2001 r. przez gminę Jaświły kwoty części

podstawowej subwencji ogólnej.  Środki te odprowadzono na dochody budżetu

państwa, a powinny być zwrócone do budżetu państwa na subkonto rachunku

bieżącego wydatków i pomniejszać wydatki w rozdziale 75802 � Część podstawowa

subwencji ogólnej dla gmin. Powyższe działanie stanowiło naruszenie przepisów

art. 42 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach

1999-2001 oraz § 14 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia

2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek

budżetowych (...).167

Subwencje ogólne, jako wydatki bieżące budżetu państwa, stanowią zarazem

dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio: gminy � art. 3,

pkt. 4, powiatu � art. 8, pkt. 2, województwa � art. 11, ust. 2 ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego.

                                                
166 DzU nr 125, poz. 1373.
167 DzU nr 122, poz. 1333.



423

Strukturę zrealizowanych w latach 2000 - 2001 wydatków w części 82 �
Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, dział 758 � Różne rozliczenia
prezentują dane zawarte w poniższej tabeli:

2000 r. 2001 r.
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie

(w tys. zł)
Struk-
tura
%

Plan po
zmianach
(w tys. zł)

Wykonanie
w tys. zł

Struk-
tura
%

6:3
%

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dział 758 � Różne rozliczenia,

(w 2000 r. dział  97) , w tym rozdział: 25.860.157 100,0 29.509.163 29.434.366 100,0 113,8

1.1.
75801 - Część oświatowa subwencji
              ogólnej dla j.s.t.
(w 2000 r. dział  97010)

19.367.363 74,9 22.117.633 22.117.633 75,1 114,2

1.2.
75802 - Część podstawowa subwencji
              ogólnej dla gmin
(w 2000 r. dział  9711)

1.769.899 6,8 1.851.197 1.851.076 6,3 104,6

1.3.
75803 - Część wyrównawcza subwencji
              ogólnej dla powiatów
(w 2000 r. dział  9703)

432.727 1,7 446.489 446.489 1,5 103,2

1.4.
75804 � Część wyrównawcza subwencji
              ogólnej dla województw
(w 2000 r. dział  9704)

227.876 0,9 257.095 257.095 0,9 112,8

1.5. 75805 - Część rekompensująca
              subwencji ogólnej dla gmin
(w 2000 r. dział  9709)

1.746.292 6,7 2.161.316 2.086.641 7,1 119,5

1.6. 75806 � Część drogowa subwencji
              ogólnej dla powiatów
              i województw
(w 2000 r. dział  9710)

2.316.000 9,0 2.674.628 2.674.628 9,1 115,5

1.7. 75818 � Rezerwy ogólne i celowe - - 805 805 - -

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 21.383.000 tys. zł, tj. 13,3% planowanych dochodów budżetu państwa
(161.065.257 tys. zł) została, po wyłączeniu 1% rezerwy, podzielona przez Ministra
Finansów między 2.489 gmin (12.624.717,1 tys. zł), 373 powiaty (8.093.250,7 tys. zł)
i 16 województw (451.198,6 tys. zł). W trakcie realizacji budżetu część oświatowa
subwencji ogólnej została zwiększona do kwoty 22.117.633 tys. zł. Zwiększenia
o 3,4% planowanych wydatków Minister Finansów dokonał przez przeniesienie
z rezerw celowych 734.633 tys. zł168, przekazując z tych środków do 878 jednostek
samorządu terytorialnego kwotę 672.626,3 tys. zł na sfinansowanie zobowiązań
powstałych na koniec roku 2000, z tytułu niedoszacowania skutków wdrożenia
w 2000 r. nowego systemu wynagradzania nauczycieli.
                                                
168 W dniu 3 kwietnia 2001 r. decyzją Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2001 r.

wydatki w części 82 � Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone poprzez
przeniesienie z rezerw celowych (poz. 61) do części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 754.633 tys. zł.
Decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie korekty decyzji z dnia 3 kwietnia 2001 r.
kwota ta została zmniejszona o 20.000 tys. zł, tj. do wysokości 734.633 tys. zł.
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Środki 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększone w wyniku

dokonanych w ciągu roku korekt części oświatowej subwencji ogólnej, w wysokości

ogółem 225.350,2 tys. zł, Minister Finansów przyznał (na wnioski Ministra Edukacji

Narodowej) jednostkom samorządu terytorialnego na odprawy dla zwalnianych

nauczycieli i urlopy zdrowotne dla nauczycieli - 71.189,8 tys. zł, sfinansowanie

w 2001 r. skutków wdrożenia Karty Nauczyciela (korekty bazy roku 2000) -

74.962,3 tys. zł, pozostałe zwiększenia (wzrost zadań, zdarzenia losowe, błędy

statystyczne) � 79.198,1 tys. zł

Część podstawową subwencji ogólnej dla gmin określono w ustawie

budżetowej na kwotę 1.851.446 tys. zł. Planowane na 2001 r. wydatki w rozdziale

75802 zostały w trakcie realizacji budżetu zmniejszone, decyzjami Ministra Finansów,

o łączną kwotę 249,2 tys. zł. Środki te zostały przeniesione do utworzonego w części

82 rozdziału 75818 � Rezerwy ogólne i celowe i przeznaczone na pomoc gminom

w przypadkach losowych. W wyniku dokonanych zmian, wydatki w zakresie części

podstawowej subwencji ogólnej dla gmin wyniosły 1.851.076 tys. zł.169

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów oraz dla województw

została zaplanowana na kwoty odpowiednio 456.111 tys. zł i 260.352 tys. zł.

W efekcie dokonanych przez Ministra Finansów zmian w budżecie podzielono

i przekazano do powiatów 446.488,8 tys. zł, a do województw 257.094,8 tys. zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowana w ustawie

budżetowej w wysokości 2.148.993 tys. zł, została w efekcie dokonanych przez

Ministra Finansów zmian w planie wydatków ustalona na kwotę 2.161.316,3 tys. zł,

z teego przekazano gminom 2.086.640,6 tys. zł, tj. 96,5%, w tym jako rekompensującą

dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków

transportowych (tzw. część drogowa - 1.610.945 tys. zł) oraz 29.000 tys. zł

rekompensującą dochody utracone z tytułu opłaty eksploatacyjnej dla gmin

górniczych. Natomiast na sfinansowanie dochodów utraconych z tytułu ustawowych

ulg i zwolnień podzielono i przekazano gminom 446.695,6 tys. zł.

                                                
169 Faktycznie zrealizowane wydatki w części podstawowej subwencji ogólnej wyniosły 1.851.053,1 tys. zł.

Różnica w wysokości 22,5 tys. zł wynika z nieprawidłowego zaksięgowania zwrotu nienależnie pobranej
części subwencji.
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Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw ustalono
w ustawie budżetowej w wysokości 2.674.628 tys. zł. Po wyłączeniu 10% rezerwy
w wysokości 276.162 tys. zł, podzielono i przekazano środki w łącznej kwocie
2.398.466 tys. zł, z tego między powiaty i miasta na prawach powiatu podzielono -
1.548.637,3 tys. zł, a między województwa - 849.828,7 tys. zł, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji
ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatów i województw170.

Podziału 10% rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dokonano
na podstawie propozycji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, po uzyskaniu
opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Środkami z rezerwy
dofinansowano zadania realizowane przez powiaty i miasta na prawach powiatu
w kwocie 253.630 tys. zł oraz województwa samorządowe w kwocie 22.532 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do podjętych przez Ministra Finansów
działań w zakresie utworzenia, zgodnie art. 42 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2001, w trakcie roku budżetowego 2001,
w części 82 � Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdziału
75818 � Rezerwy ogólne i celowe, jak również do przeniesienia do tego rozdziału
wydatków w kwocie 805,2 tys. zł stanowiących oszczędności w rozdziałach 75802
i 75805. Środki te rozdysponowano dla 8 gmin, przeznaczając je na dofinansowanie
remontów budynków i dróg zniszczonych w trakcie ulewnych deszczy lub wylania
rzek oraz na remont uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej mostu.

Informacje, o planowanych i ostatecznych kwotach przyznanych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2001 r. części subwencji ogólnej oraz o planowanej
i ostatecznej kwocie wpłat gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji
ogólnej zostały przekazane przez Ministra Finansów w terminach określonych
w art. 40 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Raty
poszczególnych części subwencji przekazywane były jednostkom samorządu
terytorialnego w terminach określonych w art. 41 ustawy.

                                                
170 DzU nr 157, poz. 1033.
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IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podstawowe ustalenia wynikające z kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r.

Do podstawowych nieprawidłowości i problemów związanych z realizacją

budżetu państwa w 2001 r. należy, zdaniem NIK, zaliczyć:

1. Budżet państwa został opracowany na bazie nierealnych założeń. Dochody

budżetu państwa zostały w znaczący sposób przeszacowane. Z kolei nowelizacje

ustawy budżetowej były spóźnione i zbyt płytkie.

2. Dochody budżetu państwa nie zostały wykonane. Główną tego przyczyną było

niewykonanie dochodów podatkowych. Niski stopień realizacji dochodów

podatkowych, oprócz oparcia prognozy tych dochodów na nierealnych

założeniach makroekonomicznych, wynikał z przyjęcia do prognozy zawyżonej

wielkości przewidywanego ich wykonania w 2000 r. oraz z przeszacowania

wartości zmian systemowych i niewykonania zakładanych wskaźników

ściągalności.

3. Pozostałe do zapłaty należności podatkowe i niepodatkowe były na koniec 2001 r.

o 13% wyższe niż w roku poprzednim. Kwota nieuregulowanych należności

podatkowych wobec budżetu państwa wzrosła aż o 25,8%. Najwyższa kwota

nieuregulowanych należności wystąpiła w podatku od towarów i usług.

Podstawową przyczyną wzrostu zaległości podatkowych było postępujące w ciągu

2001 r. pogorszenie warunków gospodarczych. Wzrost ten wynikał również

z nieprawidłowego działania urzędów skarbowych. Wskaźnik ściągalności

egzekucyjnej dla zaległości podatkowych zmniejszył się z 48,9% w roku 2000

do 34,5% w 2001 r.

4. Wydatki budżetu państwa były niższe o 6,8% od kwoty przewidzianej w ustawie

budżetowej po zmianach. Realizacja wydatków w tej wysokości była możliwa

dzięki zwiększeniu planowanego deficytu i ograniczeniu niektórych wydatków,

a nie w wyniku przedsięwzięć wymuszających ich racjonalizację. W największym

stopniu zredukowano wydatki inwestycyjne, a ich udział w wydatkach ogółem

obniżył się do nienotowanego dotąd poziomu 3,7%.
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W ramach ograniczenia wydatków dokonano blokady części planowanych

wydatków w kwocie 8.457,1 mln zł oraz nie przekazano środków na sfinansowanie

niektórych zadań, np. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na tle trudności w realizacji budżetu, szczególnie negatywnie należy ocenić

nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych. W 6 częściach budżetu

państwa wystąpiły przypadki wydatkowania środków z naruszeniem prawa.

Niecelowo i niegospodarnie dokonywano niektórych wydatków w 9 częściach.

5. Przeprowadzone w 2001 r. nowelizacje ustawy budżetowej spowodowały,

że wykonany deficyt budżetu państwa był wyższy o 110,2% od wykonania roku

poprzedniego, a relacja deficytu do PKB zwiększyła się dwukrotnie. Skutkiem

zwiększonych potrzeb w zakresie finansowania deficytu budżetu państwa był

ponadplanowy wzrost długu Skarbu Państwa i państwowego długu publicznego.

Finansowanie zwiększonych potrzeb pożyczkowych, przy mniejszych niż zakładano

wpływach z prywatyzacji odbyło się głównie przy pomocy zwiększonych emisji

skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym. Zwiększenie podaży

skarbowych papierów wartościowych miało negatywny wpływ na poziom

rynkowych stóp procentowych. Natomiast angażowanie się banków w finansowanie

deficytu ograniczało dostępność kredytów dla reszty gospodarki.

6. Państwowy dług publiczny wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,7%.

Relacja państwowego długu publicznego, powiększonego o kwotę przewidzianych

wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, do PKB wyniosła na koniec 2001 r. � 42,3%.

Główną pozycją tego długu był dług Skarbu Państwa, który w porównaniu do roku

2000 wzrósł o 6,4%, w tym dług krajowy aż o 26,7%. Zwraca uwagę wysoka

dynamika wydatków na obsługę długu, w tym szczególnie długu krajowego

(w 2001 r. wzrost o 24,6%). Dopuszczenie w 2001 r. do zwiększenia udziału

w długu zadłużenia w bonach skarbowych, będzie negatywnie oddziaływało

na koszty obsługi długu krajowego w 2002 r.

7. Zobowiązania wymagalne państwowych jednostek budżetowych, w stosunku

do stanu tych zobowiązań w roku 2000, zmniejszyły się o 62,9%. Pomimo

dwukrotnego przesuwania terminu obowiązywania umowy z Bankiem Handlowym
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S.A., w  sprawie obsługi wierzytelności wynikających z nieuregulowanych

zobowiązań jednostek ochrony zdrowia, proces wykupu tych zobowiązań nadal nie

został zakończony. Wciąż aktualnym problemem pozostaje sprawa ujmowania

w ewidencji finansowo-księgowej, a następnie w sprawozdawczości budżetowej

zobowiązań wynikających z ustaw regulujących rozliczenia między budżetem

państwa i jednostkami samorządu terytorialnego, realizującymi zadania

finansowane w formie dotacji.

8. Planowane wpływy z prywatyzacji na rok 2001 zostały zmniejszone w wyniku

nowelizacji ustawy budżetowej o 43,7%. Pomimo to, wykonanie przychodów

z prywatyzacji wyniosło 64,0% kwoty planowanych w ustawie po zmianach. Duże

rozbieżności pomiędzy planowaniem przychodów z prywatyzacji a ich realizacją

wynikały z nierzetelnego planowania, niedochowania należytej staranności

w doborze kontrahentów i zabezpieczeń należności Skarbu Państwa w umowach

prywatyzacyjnych oraz z braku staranności w terminowym egzekwowaniu

należnych przychodów. Przychody z prywatyzacji w większym stopniu wynikały

z realizacji procesów prywatyzacyjnych rozpoczętych w latach poprzednich, niż

z prywatyzacji rozpoczętych w 2001 r.

9. Osiągnięte przychody państwowych funduszy celowych były o 31,8% wyższe niż

w roku ubiegłym. Udział dotacji dla państwowych funduszy celowych stanowił

23,2% wydatków budżetu państwa. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono

we wszystkich 12 państwowych funduszach celowych. Niekorzystnym zjawiskiem

był utrzymujący się kolejny rok wzrost zobowiązań (w 2001 r. � o 35,7%).

Zobowiązania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) stanowiły 89,8% całej

kwoty zobowiązań. Nie jest znany rzeczywisty stan zobowiązań tego Funduszu,

gdyż jego zobowiązania wobec otwartych funduszy emerytalnych mogą być tylko

szacowane. Nadal brak jest rozwiązań gwarantujących racjonalne gospodarowanie

środkami publicznymi przez państwowe fundusze celowe.

10. W porównaniu do 2000 r. pogorszyły się wyniki finansowe zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, o czym
świadczą niższe przychody i niższe wpłaty do budżetu. Zwiększył się również
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udział dotacji w przychodach tych jednostek. Wprowadzenie możliwości
ustawowego tworzenia środków specjalnych z dowolnych dochodów publicznych
spowodowało, że tworzenie z mocy ustawy nowych środków specjalnych stało się
źródłem dodatkowych wpływów, przeznaczonych często, jak przedstawiają to
wyniki kontroli, na dofinansowanie wydatków bieżących. Część środków
specjalnych stanowi także stałe źródło dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników
danej jednostki budżetowej. Wynagrodzenia te nie są objęte limitami określonymi
w  ustawach budżetowych. Ponadto niektóre środki specjalne noszą wszelkie cechy
funduszy celowych, a ich gospodarka finansowa podlega nawet mniejszym
rygorom, niż gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych.

11. W 2001 r. nastąpił znaczny wzrost dotacji z budżetu państwa przekazanych
agencjom i fundacjom. W porównaniu do poprzedniego roku dotacje te wzrosły
o 25,5%. Zasadnicza część środków skierowana została do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (54,4%) oraz do Agencji Rynku Rolnego (28,4%).
Po raz kolejny stwierdzono nieprawidłowości w działaniach agencji, polegające na
przyjmowaniu do planów nierealnych założeń, zarówno w zakresie finansowym,
jak i rzeczowym. Ponadto ujawniono brak dbałości o pozyskiwanie przychodów
oraz małą skuteczność i zaniedbania w egzekwowaniu należności, a w zakresie
wykonania wydatków przypadki niegospodarności.

12. W stosunku do lat poprzednich, jak wykazały wyniki kontroli, nie nastąpiła
poprawa w sposobie realizacji inwestycji wieloletnich. Stwierdzono
m.in.  niewłaściwe przygotowanie i planowanie tych inwestycji, przypadki
niegospodarnego wykorzystania środków publicznych przez inwestorów i brak
właściwego nadzoru ze strony dysponentów stosownych części budżetowych.

13. Niekorzystny stan finansów publicznych, który ujawnił się w 2001 r., w mniejszym
stopniu dotknął budżety jednostek samorządu terytorialnego niż budżet państwa.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2000 r., wzrosły
o 9,6%, podczas gdy dochody budżetu państwa były wyższe tylko o 3,6%.
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 9,2%, wobec wzrostu
o 14,5% w budżecie państwa. Zbiorczy deficyt jednostek samorządu
terytorialnego wzrósł tylko o 0,1%, podczas gdy deficyt budżetu państwa był
o 110,2% wyższy niż w 2000 r. Wyniki kontroli w 85 jednostkach samorządu
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terytorialnego wykazały, że występowały w nich nieprawidłowości w zakresie
planowania i realizacji budżetów oraz w wykorzystaniu dotacji celowych z budżetu
państwa, jednak skala tych nieprawidłowości była niewielka.

14. Wynik finansowy sektora publicznego na koniec 2001 r. był ujemny. Deficyt
wyniósł 37.996,9 mln zł, a jego relacja do PKB osiągnęła 5,3%, wobec 3,2%
na koniec 2000 r. Deficyt budżetu państwa w kwocie 32.358,3 mln zł stanowił
85,1% deficytu sektora finansów publicznych. Ujemny wynik uzyskały również
państwowe fundusze celowe (-3.614,5 mln zł), jednostki pozabudżetowe
budżetu państwa (-421,9 mln zł) i budżety jednostek samorządu terytorialnego
(-3.138,7 mln zł).

15. W trakcie kontroli sprawdzono rzetelność sprawozdawczości budżetowej, a więc
zgodność danych ujętych w sprawozdaniach z danymi zawartymi w ewidencji
księgowej, a także czy ewidencja księgowa prowadzona była na właściwych
kontach w oparciu o dowody księgowe i zasady rachunkowości.

Z ustaleń kontroli wynika, że sprawozdawczość budżetowa za 2001 rok,
z reguły sporządzana była przez dysponentów środków budżetowych na podstawie
zapisów w księgach rachunkowych, a księgi rachunkowe prowadzone były
na podstawie dokumentów księgowych. Rażące nieprawidłowości stwierdzono
w części 46 � Zdrowie, w której zakładowy plan kont zatwierdzony został dopiero
11 stycznia 2002 r. Brak było instrukcji obiegu dokumentów. W księgach nie były
ujęte zobowiązania Skarbu Państwa w kwocie 74 mln zł.

16. Formalny, tj. określony w ustawie o finansach publicznych nadzór i kontrola
dysponentów części budżetowych nad całością gospodarki finansowej podległych
im jednostek wykonywane były prawidłowo. Nieprawidłowości i uchybienia
w tym zakresie wystąpiły m.in. u dysponentów 4 części budżetu państwa. Polegały
one na:

- braku bieżącej analizy i oceny funkcjonowania instytucji podległych,
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji (Ministerstwo Kultury),

- ograniczeniu działań jedynie do analizowania sprawozdawczości budżetowej
(Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu),
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- znacznym zmniejszeniu kontroli w placówkach zagranicznych (Ministerstwo

Spraw Zagranicznych),

- niesporządzaniu kwartalnych ocen realizacji budżetu (Wojewoda Świętokrzyski).

Zasadniczym problemem pozostaje jednak nadal skuteczność działań

kontrolnych i nadzorczych, która jak wykazują wyniki kontroli wykonania

budżetu państwa za  rok 2001 wymaga poprawy.

17. Najwyższa Izba Kontroli w toku kontroli wykonania budżetu państwa za 2001 r.,

stwierdziła 248 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

podczas gdy w 2000 r. było 408 takich przypadków. W 2001 r. odnotowano,

w porównaniu do 2000 r., wzrost z 81 do 123 przypadków naruszeń zasad, formy

lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Wnioski

Na podstawie analizy wykonania budżetu państwa w 2001 r., Najwyższa Izba

Kontroli uważa za niezbędne:

1. Poprawienie metod prognozowania wskaźników makroekonomicznych, na których

opiera się konstrukcja budżetu, w tym szczególnie tych wskaźników na podstawie

których szacuje się dochody o charakterze podatkowym.

2. Urealnienie planowania dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz

przychodów z prywatyzacji.

3. Zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych oraz egzekucji

administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

4. Poprawienie efektywności zarządzania środkami publicznymi poprzez wdrożenie

kwartalnego systemu monitoringu budżetu państwa, który będzie uwzględniał

analizę wskaźników zaawansowania, w celu właściwej oceny możliwości

realizacji dochodów w ciągu roku budżetowego.

5. Podział przez dysponentów części budżetowych na podległe jednostki pełnych

kwot wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
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6. Wzmożenie nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych przez dysponentów

środków publicznych.

7. Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowości w zakresie planowania, podziału

oraz przekazywania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

8. Wzmocnienie nadzoru i kontroli nad realizacją dochodów i wydatków budżetu

państwa, w tym przez wykonywanie zadań nałożonych na audytorów

wewnętrznych.

9. Zgłaszanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

wyłącznie wydatków realnych do wykorzystania w roku następnym.

10. Wyeliminowanie wskazanych w niniejszej analizie nieprawidłowości w realizacji

inwestycji wieloletnich.

11. Zakończenie weryfikacji i wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez Skarb

Państwa zadłużenia byłych państwowych jednostek ochrony zdrowia, w tym

działań których celem ma być wzajemne zniesienie wierzytelności i zobowiązań

pomiędzy urzędami skarbowymi i organami administracji państwowej, z tytułu

potrąceń zobowiązań podatkowych.

12. Ujmowanie w ewidencji finansowo-księgowej i w sprawozdaniach budżetowych

wszelkich zobowiązań, w tym wynikających z ustaw regulujących rozliczenia

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a budżetem państwa.

13. Doprowadzenie do spójności danych o zobowiązaniach wymagalnych,

wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 i sprawozdaniach o stanie

zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-Z.

14. Ujednolicenie ewidencji długu Skarbu Państwa przez ujmowanie w nim całej

kwoty zobowiązań jednostek budżetowych, a nie tylko zobowiązań wymagalnych.

15. Stosowanie w umowach pożyczek udzielanych ze środków Skarbu Państwa, stopy

ich oprocentowania przynajmniej na poziomie odpowiadającym oprocentowaniu

skarbowych papierów wartościowych.
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16. Dokonywanie okresowych przeglądów przebiegu realizacji kredytów zaciągniętych

w imieniu Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych,

w celu określenia działań umożliwiających poprawę ich wykorzystania oraz

obniżenie kosztów obsługi.

17. Obniżenie udziału przychodów ze sprzedaży bonów skarbowych w źródłach

finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

18. Opracowanie w uzgodnieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa procedur,

odnoszących się do zbycia akcji/udziałów, obejmowanych przez Ministra

Finansów w wyniku działań windykacyjnych i przekazanych na zasób majątkowy

Skarbu Państwa.

19. Dokonanie szczegółowej analizy zasadności działania państwowych funduszy

celowych.

20. Zamieszczanie w ustawach budżetowych planów finansowych agencji rządowych

oraz w większej szczegółowości planów finansowych środków specjalnych, które

uzyskują największe przychody.

21. Opracowanie i przekazanie do Sejmu kompleksowej nowelizacji ustawy

o finansach publicznych.

22. Wypełnienie przez Ministra Edukacji Narodowej dyspozycji, wynikającej z art. 30

ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela, przez określenie

w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporządzenia,

standardów zatrudnienia nauczycieli.
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CZĘŚĆ DRUGA

A N A L I Z A
WYKONANIA ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ

W 2001 ROKU
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I. UWARUNKOWANIA I CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2001 R.

Realizacja polityki pieniężnej w 2001 r. przebiegała w warunkach

odmiennych od zakładanych przez Narodowy Bank Polski na etapie ustalania

Założeń polityki pieniężnej na rok 2001. W szczególności błędne okazały się

prognozy NBP dotyczące najważniejszych uwarunkowań realizacji polityki

pieniężnej, tj. wzrostu gospodarczego oraz relacji deficytu obrotów bieżących

do produktu krajowego brutto (PKB). NBP założył, że wzrost PKB w 2001 r.

wyniesie ok. 5%, tymczasem ukształtował się on na poziomie 1,0%. Relacja

deficytu obrotów bieżących do PKB, według prognoz NBP, miała wynieść ok. 7%,

tymczasem osiągnęła poziom 4,0%.

Należy podkreślić, że wyniki powyższych prognoz NBP nie odbiegały

znacząco od wyników prezentowanych w tym okresie przez Ministerstwo Finansów

oraz inne ośrodki badawcze (takie jak np. Instytut Badań nad Gospodarką

Rynkową, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych oraz Centrum Analiz

Społeczno-Ekonomicznych).

Ponadto odmiennie od przewidywań Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

kształtowały się zewnętrzne uwarunkowania polityki pieniężnej. RPP zakładała,

że w 2001 r. w krajach Unii Europejskiej utrzymywać się będzie względnie wysoka

dynamika wzrostu gospodarczego, tymczasem rok ten był okresem

systematycznego pogarszania się koniunktury. W strefie euro tempo wzrostu

gospodarczego obniżyło się z 2,8% w IV kwartale 2000 r. do 0,6% w IV kwartale

2001 r., a w najważniejszej dla Polski gospodarce niemieckiej z 2,5% do 0%.

Przewidywany przez RPP wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej i w gospodarce

światowej miał doprowadzić do utrzymania się na wysokim poziomie cen ropy

naftowej i surowców przemysłowych. Ceny te jednak kształtowały się korzystniej

z punktu widzenia ograniczania skali procesów inflacyjnych. Ceny ropy naftowej

uległy w 2001 r. obniżeniu o 14,1%, a surowców nieenergetycznych o 6,6%.
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W Założeniach polityki pieniężnej na 2001 rok RPP zwracała uwagę

m.in. na potrzebę zwiększenia restrykcyjności polityki fiskalnej. Tymczasem

deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych126 w badanym okresie

ukształtował się na poziomie 4,8% PKB, tj. o 3 pkt. proc. wyższym niż zakładany

przez Rząd w uzasadnieniu do autopoprawki do projektu ustawy budżetowej na rok

2001 i o 2,6 pkt. proc. wyższym niż poziom tego deficytu w 2000 r. Kwestie

związane z  kształtowaniem się deficytu budżetu państwa oraz deficytu sektora

finansów publicznych zostały szczegółowo omówione w I części �Analizy

wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 r.�.

Wszystkie wymienione uwarunkowania miały istotny wpływ na realizację

Założeń polityki pieniężnej w 2001 r.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim127 (zwaną

dalej �ustawą o NBP�) jako podstawowy cel działalności NBP określiła utrzymanie

stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej

Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Poprzez takie

sformułowanie ustawodawca podkreślił nadrzędność dążenia banku centralnego

do ograniczania skali procesów inflacyjnych nad innymi celami jego działalności.

Rada Polityki Pieniężnej, przyjmując w dniu 23 września 1999 r. uchwałę

w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003128,

podjęła decyzję, iż w swym działaniu będzie bezpośrednio kierowała się powyższą

zasadą. Znalazło to odzwierciedlenie w przyjęciu do realizacji na okres trwania

                                                
126 Na deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych składa się suma deficytów poszczególnych

segmentów sektora finansów publicznych (w ujęciu kasowym), w tym deficytów budżetu państwa, funduszy
celowych, jednostek samorządu, kas chorych oraz gospodarki pozabudżetowej, powiększona o kwotę
rekompensat wypłaconych z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty
niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent oraz pomniejszona o składki emerytalne przekazane
przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych. W autopoprawce do projektu budżetu państwa na rok 2000
deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych został określony jako �Negatywny skutek dla
oszczędności� w gospodarce.

127 DzU nr 140, poz. 938 ze zm.
128 MP nr 36, poz. 500.
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obecnej kadencji RPP, w tym także na rok 2001, strategii bezpośredniego celu

inflacyjnego. Strategia ta zakłada odejście od ustalania pośrednich celów polityki

pieniężnej oraz koncentrację na wyznaczeniu i realizacji przede wszystkim celu

inflacyjnego. W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2001 Rada ustaliła,

że tempo wzrostu cen, mierzone przez porównanie cen z grudnia 2001 r. do cen

z grudnia 2000 r., powinno kształtować się w przedziale 6%-8%. Wszystkie inne

cele i założenia wskazane w omawianym dokumencie (w tym także parametrycznie

określona wielkość przyrostu podaży pieniądza) miały charakter uzupełniający. Ich

realizacja została podporządkowana realizacji celu podstawowego, czyli

bezpośredniego celu inflacyjnego.
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II. CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO

1. Podmiot uprawniony do ustalania polityki pieniężnej

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.129 przyznaje wyłączne prawo ustalania

i realizowania polityki pieniężnej Narodowemu Bankowi Polskiemu (art. 227 ust. 1)

oraz określa, iż założenia tej polityki  ustala corocznie organ NBP - Rada Polityki

Pieniężnej (art. 227 ust. 6).

Radę, zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji i art. 13 ust. 1 ustawy o NBP,

tworzą: Prezes NBP, jako jej przewodniczący oraz 9 członków - powoływanych

na 6 lat w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat - spośród specjalistów

z zakresu finansów.

Skład Rady został ustalony w styczniu i lutym 1998 r. Pierwsze jej posiedzenie

odbyło się w dniu 21 lutego 1998 r.

2. Tryb ustalania założeń polityki pieniężnej

Założenia polityki pieniężnej są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej

w formie uchwały (art. 16 ust. 3 ustawy o NBP).

Projekt uchwały Rady, ustalającej założenia polityki pieniężnej (podobnie jak

innych uchwał podlegających rozpatrzeniu przez Radę), powinien być rozpatrzony

uprzednio przez Zarząd NBP, który przygotowuje swoją opinię do projektu. Opinia

ta przedstawiana jest na posiedzeniu Rady (§ 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Zarządu NBP130

i § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Polityki Pieniężnej131).

Opracowane przez Radę projekty założeń polityki pieniężnej, Prezes NBP,

w imieniu Rady, przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów (art. 23 ust. 1

pkt 2).

                                                
129 DzU nr 78, poz. 483.
130 Uchwała Zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 1998r. w sprawie Regulaminu Zarządu Narodowego Banku

Polskiego (MP nr 12, poz. 203).
131 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998r. (MP nr 7, poz. 159 ze zm.).
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Przedstawiciel Rady Ministrów ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

Nie może on brać udziału w głosowaniu, jednakże może przedstawiać wnioski

do rozważenia przez Radę (art. 15 ustawy o NBP).

Uchwały Rady, ustalające założenia polityki pieniężnej, podlegają ogłoszeniu

w Monitorze Polskim, a stanowiska zajęte przez członków Rady w głosowaniu -

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 16 i 53 ustawy o NBP).

W dniu 23 września 1998 r. Rada uchwaliła Średniookresową strategię polityki

pieniężnej na lata 1999 �2003 (zwaną dalej także �Średniookresową strategią�).

Średniookresowa strategia po raz pierwszy przedstawiła najważniejsze zamierzenia

NBP w zakresie realizacji celów polityki pieniężnej w perspektywie dłuższej niż jeden

rok. Założenia polityki pieniężnej na rok 2001, uchwalone przez Radę w dniu

20 września 2000 r. zostały zatem podporządkowane kierunkom określonym

w Średniookresowej strategii.

W art. 21 pkt 1 ustawa o NBP nałożyła na Radę Polityki Pieniężnej obowiązek

przekazywania ustalonych założeń polityki pieniężnej organom państwa. Ustawa

o NBP nie precyzuje jednak, jakich organów dotyczy ten obowiązek, ani w jakim

terminie powinien być wypełniony.

Na Radę Polityki Pieniężnej został nałożony konstytucyjny obowiązek

przedłożenia ustalonych założeń polityki pieniężnej do wiadomości Sejmowi (art. 227

ust. 6 Konstytucji RP). Założenia te Rada obowiązana jest przekazać Sejmowi

równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,

tj. najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego132, czyli do dnia

30 września. Założenia polityki pieniężnej na rok 2001 zostały przekazane Sejmowi

RP w dniu 21 września 2000 r.

                                                
132 Zgodnie z art. 222 Konstytucji RP tylko w wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie

Sejmowi RP projektu ustawy budżetowej.
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3. Cel podstawowy polityki pieniężnej

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP Narodowy Bank Polski odpowiada
za wartość polskiego pieniądza.

Art. 3 ust. 1 ustawy o NBP stanowi, że podstawowym celem działalności NBP
jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. RPP dała temu
wyraz zarówno w Średniookresowej strategii, jak i Założeniach polityki pieniężnej
na rok 2001, podkreślając, że priorytetowym celem działania NBP w średnim
i krótkim okresie będzie �kontynuowanie procesu obniżenia inflacji, a w dalszej
perspektywie stabilizacja cen�.

W związku z tym, że polityka pieniężna jest powiązana z polityką gospodarczą
państwa, bank centralny, na podstawie art. 21 ustawy o NBP, w dążeniu
do zapewnienia należytej realizacji założeń polityki pieniężnej, został zobowiązany
do współdziałania z właściwymi organami państwa w kształtowaniu i realizacji
polityki gospodarczej.

4. Realizacja polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej

Realizacja polityki pieniężnej należy do Narodowego Banku Polskiego (art. 227
ust. 1 Konstytucji RP).

Ustawa o NBP w rozdziale 6 (art. 38-50) określiła następujące instrumenty
polityki pieniężnej:

1) gromadzenie przez NBP rezerw obowiązkowych banków (art. 38 ust. 1);

W zakresie tego instrumentu ustawa o NBP upoważnia:

a) Radę Polityki Pieniężnej do ustalania zasad i stóp rezerwy obowiązkowej
banków (art. 12 ust. 2 pkt 2),

b) Zarząd NBP do:

- ustalania zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerw obowiązkowych
w NBP oraz określania wysokości zapasu gotówki w złotych, którego
utrzymanie w kasach bankowych będzie równoznaczne z utrzymywaniem
rezerw w NBP (art. 40);
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- uchwalania stawki odsetek za naruszenie obowiązku naliczania
i utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP (art. 41 ust. 1 i 2);

- zwalniania banków z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej
w okresie realizacji przez bank programu postępowania naprawczego (art. 39
ust. 3);

2) udzielanie przez NBP kredytu refinansowego bankom (art. 42);

Ustawa o NBP upoważniła:

a) Radę Polityki Pieniężnej do ustalania wysokości stóp procentowych kredytu
refinansowego (art. 12 ust. 2 pkt 1),

b) Zarząd NBP do określania formy kredytu refinansowego, udzielanego bankom
(art. 42 ust. 4 pkt 3).

3) przyjmowanie przez NBP od banków weksli do dyskonta i redyskonta (art. 44);

Ustawa o NBP upoważniła:

a) Radę Polityki Pieniężnej do ustalania stóp dyskontowych i redyskontowych
weksli (art. 12 ust. 2 pkt 1),

b) Zarząd NBP do określania rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP
do dyskonta i redyskonta oraz uchwalania zasad i trybu ich dyskonta i redyskonta
(art. 44 ust. 2).

4) przyjmowanie przez NBP papierów wartościowych do przechowania i administrowania
oraz jako przedmiot zastawu (art. 50).

5) udzielanie przez NBP kredytu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (art. 43).

6) emitowanie i sprzedawanie przez NBP papierów wartościowych, sprzedawanie
i kupowanie przez NBP skarbowych papierów wartościowych w operacjach
otwartego rynku, organizowanie przez NBP obrotu papierami wartościowymi,
których jest emitentem, oraz skarbowymi papierami wartościowymi (art. 48);
W tym zakresie ustawa o NBP upoważniła Radę Polityki Pieniężnej do ustalania
zasad operacji otwartego rynku (art. 12 ust. 2 pkt 6). W 2001 r. RPP, ustalając
zasady operacji otwartego rynku, określała minimalną stopę rentowności, z jaką
Zarząd NBP może sprzedawać 28-dniowe bony pieniężne emitowane przez bank
centralny. Stopa ta jest zwyczajowo nazywana stopą referencyjną.
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Ponadto na podstawie art. 51 ustawy o NBP, Narodowy Bank Polski, prowadzi
rachunki banków, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
budżetu państwa, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz za zgodą Prezesa NBP
także innych osób prawnych. Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków
określa, w drodze uchwały, Zarząd NBP (art. 51 ust. 2). Na podstawie tego przepisu
ustawy, w 2001 r. została wprowadzona możliwość składania przez banki w NBP
jednodniowych lokat terminowych.

5. Dodatkowe instrumenty polityki pieniężnej

Dodatkowymi instrumentami polityki pieniężnej są dwa uprawnienia Rady
Polityki Pieniężnej, przyznane jej na podstawie art. 46 ustawy o NBP, z których może
ona skorzystać wyłącznie w razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej.
Są to uprawnienia do:

1) ograniczenia wielkości środków pieniężnych oddawanych przez banki do
dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców,

2) wprowadzenia obowiązku utrzymywania nie oprocentowanego depozytu w NBP
od  zagranicznych środków wykorzystywanych przez banki i krajowych
przedsiębiorców.

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe133, uprawnienie
wymienione w pkt 2 zostało przyznane Radzie Ministrów. Zgodnie z art. 17 ust. 1 tej
ustawy, w razie zagrożenia realizacji założeń polityki pieniężnej, Rada Ministrów,
może - w drodze rozporządzenia wydanego zgodnie z wnioskiem Rady Polityki
Pieniężnej - wprowadzić ograniczenia w stosunku do rezydentów i nierezydentów
dokonujących obrotu kapitałowego innego niż inwestycje bezpośrednie, polegające
na obowiązku utrzymywania przez nich nieoprocentowanego depozytu na specjalnie
w tym celu założonym rachunku bankowym w Narodowym Banku Polskim. Od czasu
uchwalenia Prawa dewizowego nie dokonano porządkującej nowelizacji art. 46 pkt 2
ustawy o NBP. W związku z tym wystąpiła kolizja norm prawnych. Zgodnie z jedną
z reguł kolizyjnych (�lex posterior derogat legi priori�) � obecnie obowiązuje jedynie
norma określona przez Prawo dewizowe, uchwalone później niż ustawa o NBP.

                                                
133 DzU nr 160, poz. 1063 ze zm.
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Ponadto na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o NBP Rada Polityki Pieniężnej,

kierując się założeniami polityki pieniężnej:

- określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek

i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych;

- zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP;

- przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP.

6. Polityka walutowa i kursowa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o NBP politykę walutową ustala Rada

Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej. Realizacja tej polityki należy

do NBP.

Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej ustala zasady

ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych (art. 24 ust. 2 ustawy o NBP).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy o NBP, realizowanie zadań z zakresu

polityki kursowej należy do zakresu działania Zarządu NBP. NBP ogłasza bieżące

kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych (art. 24 ust. 3 ustawy

o NBP).

7. Ocena realizacji polityki pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej dokonuje ocen działalności Zarządu NBP w zakresie

realizacji polityki pieniężnej, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o NBP.

Z wykonania założeń polityki pieniężnej przez NBP Rada zobowiązana jest

składać Sejmowi sprawozdania, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego

(art. 227 ust. 6 Konstytucji).

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 Konstytucji RP Najwyższa Izba Kontroli

przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej.
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III. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANALIZY

1. Cel inflacyjny

W 2001 r., po raz trzeci z rzędu, wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych ukształtował się poza przedziałem określającym roczny cel polityki

pieniężnej, wyznaczany przez Radę Polityki Pieniężnej w Założeniach polityki

pieniężnej na dany rok134. Zgodnie z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej z dnia

20 września 2000 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2001135,

celem tej polityki w 2001 r., było obniżenie tempa wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych, tak aby w końcu 2001 r. mieściło się ono w przedziale 6%-8%

w porównaniu z końcem 2000 r.

Według danych GUS, tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

w grudniu 2001 r. wyniosło 3,6%. Było ono o 4,9 pkt. proc. niższe niż w grudniu

2000 r. i jednocześnie najniższe od 1989 r. W ten sposób z dwuletnim wyprzedzeniem

inflacja została obniżona do poziomu, przewidzianego - w ramach Średniookresowej

strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003 - do osiągnięcia w końcu 2003 r. Po raz

pierwszy od 1998 r. inflacja ukształtowała się poniżej przedziału ustalonego przez

Radę jako cel inflacyjny.

Zdaniem NIK, odchylenie rzeczywistego wskaźnika inflacji od dolnej granicy

przedziału określającego cel inflacyjny NBP, wynoszące 2,4 pkt. proc. (tj. 40%) było

znaczące. RPP zastrzegła wprawdzie w Założeniach, że jeżeli oddziaływanie

czynników podażowych przebiegać będzie w 2001 r. w sposób odmienny od jej

przewidywań i doprowadzi do inflacji niższej od dolnej granicy celu inflacyjnego,

RPP kształtować będzie stopień restrykcyjności polityki pieniężnej, mając na uwadze

realizację celu średniookresowego.

                                                
134 W 1999 r. inflacja ukształtowała się na poziomie 9,8%, tj. o 2 pkt. proc. wyższym niż ustalony przez RPP cel

inflacyjny (6,6%-7,8%). W 2000 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 8,5%
i był o 1,7 pkt proc. wyższy niż założony przez RPP (5,4%-6,8%). W obu przypadkach górna granica
przedziału ustalonego przez Radę została przekroczona o ok. 25%.

135 MP nr 31, poz. 652
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W 2001 r. bardzo korzystnie z punktu widzenia polityki antyinflacyjnej

kształtowała się sytuacja w zakresie:

- cen paliw, które podążając za zmianami cen na rynkach światowych136, uległy

obniżeniu o 10,9% (wobec wzrostu o 11% przed rokiem),

- cen artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych, które w warunkach

wysokiej podaży produktów rolnych, wynikającej z dobrych zbiorów137, wzrosły

zaledwie o 1,6% (wobec 8,5% w 2000 r.)138.

Należy zauważyć, że znaczny spadek inflacji z 8,5% w 2000 r. do 3,6% w 2001 r.

był jednak nie tylko efektem korzystnego oddziaływania ww. czynników podażowych,

ale także czynników popytowych, kształtujących się m.in. pod wpływem restrykcyjnej

polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny w latach 2000-2001. Świadczą

o tym w szczególności wskaźniki inflacji bazowej, które - według NBP - pozwalają

na określenie zakresu faktycznego wpływu polityki monetarnej na kształtowanie się cen

konsumpcyjnych139. Na koniec 2001 r. wszystkie miary inflacji bazowej kształtowały się

poniżej 6%. Najniższy wskaźnik - inflacji bazowej po wyłączeniu z CPI140 cen

kontrolowanych - wyniósł 3,1%, a najwyższy - wskaźnik inflacji �netto�,

tj. po wyłączeniu z CPI cen żywności i cen paliw 5,1%.

Kształtowanie się cen w poszczególnych grupach towarów i usług

konsumpcyjnych oraz wskaźników inflacji bazowej w latach 2000-2001 przedstawia

tabela:

                                                
136 Średnia cena ropy BRENT na rynkach światowych w 2001 r. wyniosła ok. 24 USD i była o 14,1% niższa niż

w 2000 r. RPP na etapie ustalania Założeń przewidywała średnią cenę na poziomie ok. 25 USD, tj. o 4,1%
wyższym niż rzeczywisty. Rada zakładała również że nastąpi deprecjacja złotego względem dolara USA �
w rzeczywistości złoty umocnił się wobec tej waluty o 5,8%, co także wpłynęło na spadek cen paliw
importowanych.

137 Zbiory zbóż w 2001 r. były o 20,7% wyższe niż rok wcześniej, owoców z drzew o 57.3%, ziemniaków
o 20,0%, buraków cukrowych o 11,3%. Wg informacji z Agencji Rynku Rolnego podaż mięsa drobiowego
na rynku krajowym wzrosła o 13,5% a podaż masła o 8,6%.

138 Dynamika wzrostu cen żywności silnie spadła w II półroczu, schodząc wyraźnie poniżej dynamiki ogólnego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Był to efekt wcześniejszego niż przed rokiem sezonowego
spadku cen żywności, który ponadto okazał się głębszy i trwał dłużej, niż prognozowała RPP, przy
wyznaczaniu celu inflacyjnego.

139 Zob. NBP. RPP. Raport o inflacji 1998, str. 16
140 CPI � ogólny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
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Struktura wag
(%)

Wskaźnik wzrostu cen
XII/XII

Udział w ogólnym
wzroście cen

 (w pkt. proc.) / (w%)Wyszczególnienie

2000 2001 2000 2001 2000 2001
Towary i usługi konsumpcyjne
ogółem (CPI) 100,00 100,00 8,5 3,6 8,5/100 3,6/100,0

Żywność i napoje
bezalkoholowe 30,4 30,1 8,5 1,6 2,5/29,4 0,5/13,9

Art. o cenach
kontrolowanych 25,1 25,7 9,5 4,5 2,4/28,2 1,2/33,3

w tym: - paliwa 2,8 3,5 11,0 -10,9 0,3/3,5 -0,4/-11,1
Art. nieżywnościowe po
wyłączeniu kontrolowanych 28,3 27,1 5,9 3,0 1,7/20,0 0,8/22,2

Usługi po wyłączeniu
kontrolowanych 16,2 17,1 11,3 6,3 1,8/21,1 1,1/30,6

Wskaźnik inflacji bazowej po
wyłączeniu z CPI cen
kontrolowanych

74,9 74,3 8,3 3,2 6,2/72,9 3,1/86,1

Wskaźnik inflacji bazowej po
wyłączeniu z CPI cen o
największej zmienności

84,5 84,1 8,6 3,1 7,3/85,9 2,6/72,2

Inflacja �netto� (po wyłączeniu
z CPI cen żywności i paliw)

66,8 66,3 8,2 5,1 5,5/64,7 3,4/94,4

Źródło: Dane GUS i NBP

Z przedstawionej tabeli wynika, że w 2001 r., podobnie jak w 2000 r.,

największy wzrost cen nastąpił w grupie usług. Zjawisko takie, ze zmiennym

nasileniem, utrzymuje się w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych. Stanowi

to potwierdzenie teorii, zgodnie z którą, w sytuacji gdy gospodarka zwiększa swą

produktywność, szybciej rosną ceny w tych jej sektorach, które - tak jak w przypadku

większości usług - nie podlegają wymianie międzynarodowej i przez to nie

są poddawane zewnętrznej presji konkurencyjnej.141

Zdaniem NIK, obniżenie wskaźnika inflacji w 2001 r. do poziomu 3,6% można

uznać za pozytywne, o ile będzie miało charakter trwały, a utrzymanie osiągniętej

stabilności cen nie będzie wymagało długotrwałego utrzymywania silnie restrykcyjnej

polityki pieniężnej, skutkującej ograniczaniem aktywności gospodarczej. W przeciwnym

razie należy uznać, że takie osiągnięcie było przedwczesne i doprowadziło

do nadmiernych obciążeń gospodarki kosztami dezinflacji (m.in. w postaci spadku

dynamiki PKB oraz wzrostu bezrobocia).

                                                
141 Tzw. teoria Haroda-Balassy-Samuelsona.
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2. Podaż pieniądza

Narodowy Bank Polski w 2001 r. w dalszym ciągu stosował, wprowadzoną

w  1998 r., strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Strategia ta zakłada

niewyznaczanie pośrednich celów polityki pieniężnej. Bank centralny nie koncentruje

się dzięki temu na pojedynczym wskaźniku, lecz stara się uwzględniać wszystkie

czynniki zagrażające realizacji celu inflacyjnego, wykorzystując możliwość

elastycznego stosowania wszelkich instrumentów polityki pieniężnej do neutralizacji

potencjalnych zaburzeń zewnętrznych i wewnętrznych.142,143

Mimo, iż bank centralny stosuje strategię BCI i nie wyznacza celów pośrednich

polityki pieniężnej, RPP w Założeniach na 2001 r. podała prognozowany przyrost

podaży pieniądza (M2)144, wynoszący 40-46 mld zł. NIK pozytywnie ocenia fakt,

że po raz pierwszy w kadencji RPP, przyrost M2, zrealizowany w 2001 r., mieścił się

w przedziale określonym w Założeniach.145 Według danych banku centralnego,

w okresie objętym kontrolą podaż pieniądza zwiększyła się z 294,4 mld zł

do 334,8 mld zł, tj. o 40,4 mld zł, czyli nominalnie o 13,7%. Realnie przyrost podaży

wyniósł 9,7% i był aż o 6,7 pkt. proc. wyższy niż w 2000 r. oraz o 8,6 pkt. proc.

wyższy niż wzrost PKB.

Niemniej, w ocenie NIK, w całym 2001 r. tempo przyrostu podaży pieniądza

pozostawało pod kontrolą NBP. W związku z tym, zdaniem Izby, RPP przez cały

2001 r. słusznie uznawała, że czynniki monetarne nie stanowią zagrożenia dla procesu

ograniczania inflacji.

                                                
142 Por. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003.
143 Na ograniczenia w stosowaniu strategii BCI w polskich warunkach NIK wskazywała w Analizie założeń

polityki pieniężnej w 1999 r., s. 488.
144 Podstawową miarą podaży pieniądza stosowaną przez NBP w 2001 r. był agregat M2. Kategoria ta obejmuje:

pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) oraz złożone w bankach depozyty osób prywatnych,
podmiotów gospodarczych sektora niefinansowego i niebankowych instytucji finansowych. Szczegółową
definicję M2 zawierają m.in. publikowane w 2001 r. Biuletyny Informacyjne NBP oraz Biuletyny
Statystyczne GUS. W marcu 2002 r. miara podaży pieniądza M2 została zastąpiona miarą M3, w pełni
zharmonizowaną ze standardami Europejskiego Banku Centralnego. W efekcie tej zmiany z podaży
pieniądza wyłączone zostały instrumenty z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 2 lat, zaś zaliczone
środki zdeponowane w bankach przez instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych.

145 W latach 1998-1999 przyrost M2 kształtował się powyżej prognozy NBP, zaś w 2000 r. poniżej wielkości
zakładanych przez bank centralny
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Udział poszczególnych czynników we wzroście podaży pieniądza przedstawia
zamieszczona tabela:

Stan na koniec
(w mld zł) Przyrost w 2001 r.Wyszczególnienie

2000 r. 2001 r. w mld zł w %
Podaż pieniądza (M2) 294,4 334,8 40,4 13,7

składowe M2
A. Podaż pieniądza krajowego 251,4 281,8 30,4 12,1

1. Gotówka w obiegu
(poza kasami banków) 34,1 38,2

4,1 12,0

2. Zobowiązania złotowe sektora
bankowego wobec osób prywatnych
i podmiotów gospodarczych

217,3 243,5 26,2 12,1

- w tym: wobec osób prywatnych 154,0 172,0 18,0 11,7

wobec podmiotów gosp. 63,3 71,5   8,2 13,0
B.Zobowiązania walutowe  sektora

bankowego wobec osób prywatnych
i podmiotów gospodarczych

43,0 53,0 10,0 23,3

czynniki kreacji  M2
A. Aktywa zagraniczne netto 132,1 134,7   2,6   2,0

B. Aktywa krajowe netto 162,3 200,1 37,8 23,3

1. Należności sektora bankowego
od osób prywatnych i podmiotów
gospodarczych

206,4 222,0
15,6   7,6

- w tym: od osób prywatnych 48,2 55,3   7,1 14,7

od podmiotów gosp. 158,2 166,7   8,5   5,4

2. Zadłużenie netto sektora
budżetowego w sektorze bankowym 50,7 67,9

17,2 33,7

3. Saldo pozostałych pozycji netto -94,8 -89,8   5,0   5,3

Źródło: Wyniki kontroli w NBP

O wzroście M2 w wysokości 40,4 mld zł w największym stopniu zadecydował
wzrost zobowiązań złotowych sektora bankowego w stosunku do osób prywatnych
(głównie z tytułu depozytów) o 18,0 mld zł. Pozytywna tendencja wzrostu tej kategorii
została zahamowana w IV kwartale 2001 r. W listopadzie ub.r. po raz pierwszy
od 1992 r. nastąpił spadek sumy tego rodzaju zobowiązań (o ok. 1,4 mld zł). NIK
uznaje jednak, że sytuacja ta nie była bezpośrednim skutkiem działań podejmowanych
przez NBP. Wobec zmian w przepisach podatkowych, wprowadzających
m.in. opodatkowanie dochodów z lokat bankowych, część deponentów zdecydowała
bowiem o zmianie form oszczędzania na takie, które pozwolą uniknąć obciążenia tym
podatkiem.
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NIK zwraca uwagę na niekorzystną z punktu widzenia pobudzania wzrostu

gospodarczego zmianę struktury źródeł kreacji pieniądza. W 2001 r. wśród czynników

kreacji pieniądza największe znaczenie miał wzrost zadłużenia netto sektora

budżetowego w sektorze bankowym o 17,2 mld zł, tj. nominalnie o 33,7% (podczas,

gdy w 2000 r. nastąpił spadek tej kategorii o 13,8 mln zł, tj. 21,4%). Wzrost

zadłużenia netto sektora budżetowego był związany ze zwiększonym w 2001 r.

deficytem budżetu państwa, finansowanym w przeważającej części poprzez emisję

skarbowych papierów wartościowych.146

W warunkach wysokich realnych stóp procentowych oraz pogorszenia ogólnej

sytuacji gospodarczej w 2001 r., zanotowane zostało najniższe od początku lat

dziewięćdziesiątych tempo przyrostu kredytów udzielanych przez banki, zarówno

podmiotom gospodarczym (5,4%), jak i osobom prywatnym (14,7%). W stosunku

do 2000 r. spadek tempa przyrostu tych kategorii wyniósł odpowiednio 8,1 pkt. proc.

oraz 17,0 pkt. proc., a w stosunku do 1996 r., w którym dynamika kredytów była

najwyższa � 29,7 pkt. proc. oraz 93,0 pkt. proc. Wydatki budżetowe zasadniczo

w mniejszym stopniu niż wydatki przedsiębiorstw przyczyniają się do przyrostu

zdolności produkcyjnych w gospodarce. Z tego względu dla wzrostu gospodarczego

korzystniejsze jest zwiększenie kredytów dla przedsiębiorstw niż zwiększenie

wydatków budżetowych. Przyrost kredytów stwarza podstawy do przyspieszenia

procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Z kolei przyrost należności kredytowych

od ludności stwarza warunki do pobudzenia popytu wewnętrznego oraz zwiększa

prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu sprzedaży oraz produkcji podmiotów

gospodarczych.

3. Polityka stóp procentowych

Narodowy Bank Polski, zgodnie z przyjętymi Założeniami, jako zasadniczy

instrument polityki pieniężnej w 2001 r., wykorzystywał stopy procentowe. Według

Założeń, stopa kredytu lombardowego miała pełnić m.in. funkcję stopy maksymalnej,

określającej krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym.

                                                
146 Szerzej na ten temat w Analizie wykonania budżetu państwa w 2001 r. w rozdziale poświęconym deficytowi

budżetu państwa i źródłom jego finansowania.
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NIK stwierdziła, że w niektórych dniach 2001 r. założenie to nie było realizowane.

Średnio raz na dziesięć dni stopy rynku międzybankowego dla pożyczek na najkrótsze

terminy były wyższe niż stopa kredytu lombardowego. Zdaniem NIK, sytuacja ta nie

była spowodowana jednak działaniami banku centralnego. Wynikała ona z braku

możliwości zaciągnięcia przez niektóre banki kredytu lombardowego, w sytuacji gdy

nie posiadały one odpowiedniego zabezpieczenia. Banki te były zmuszone regulować

swą płynność na rynku międzybankowym przez co stopy oprocentowania pożyczek

na tym rynku były windowane ponad stopę oprocentowania kredytu lombardowego.

W okresie objętym kontrolą stopy procentowe NBP kształtowały się następująco:

 Uchwały  Data wejścia  Wysokość stóp procentowych NBP
 Rady Polityki Pieniężnej  w życie zmiany  lombardowa  redyskonta

weksli
 referencyjna

 Stan na 1 stycznia 2001 r.  31 sierpnia 2000 r.  23,0  21,5  19,0
 Nr 1/2001
 z dnia 28 lutego 2001 r.  1 marca 2001 r.  22,0  20,5  -

 Nr 2/2001
 z dnia 28 lutego 2001 r.  1 marca 2001 r.  -  -  18,0

 Nr 3/2001
 z dnia 28 marca 2001 r.  29 marca 2001 r.  21,0  19,5  -

 Nr 4/2001
 z dnia 28 marca 2001 r.  29 marca 2001 r.  -  -  17,0

 Nr 8/2001
 z dnia 27 czerwca 2001 r.  28 czerwca 2001 r.  19,5  18,0  -

 Nr 9/2001
 z dnia 27 czerwca 2001 r.  28 czerwca 2001 r.  -  -  15,5

 Nr 10/2001
 z dnia 22 sierpnia 2001 r.  23 sierpnia 2001 r.  18,5  17,0  -

 Nr 11/2001
 z dnia 22 sierpnia 2001 r.  23 sierpnia 2001 r.  -  -  14,5

 Nr 15/2001
 z dnia 25 października 2001 r.  26 października 2001 r.  17,0  15,5  -

 Nr 16/2001
 z dnia 25 października 2001 r.  26 października 2001 r.  -  -  13,0

 Nr 18/2001
 z dnia 28 listopada 2001 r.  29 listopada 2001 r.  15,5  14,0  -

 Nr 19/2001
 z dnia 28 listopada 2001 r.  29 listopada 2001 r.  -  -  11,5

Ponadto w 2001 r. RPP ustalała oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji
centralnych w wysokości równej oprocentowaniu kredytu lombardowego oraz oprocentowanie
pozostałych kredytów refinansowych o 1 pkt. proc. wyższe niż oprocentowanie kredytu
lombardowego.
Uchwałą Nr 17/2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 listopada 2001 r. została także ustalona stopa
oprocentowania lokat terminowych przyjmowanych od banków przez Narodowy Bank Polski
w wysokości 7,5%.

 Źródło: Dzienniki Urzędowe NBP



454

Żadna z decyzji o obniżce stóp procentowych w 2001 r. nie została przez RPP

podjęta jednogłośnie. Wyniki poszczególnych głosowań przedstawia załącznik

do niniejszej Analizy.

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2001 RPP zadeklarowała, iż NBP

będzie utrzymywał poziom stóp procentowych spójny z realizacją założonego celu

inflacyjnego. Tymczasem w wyniku przeprowadzonej ex post analizy przebiegu

procesów inflacyjnych w 2001 r., Najwyższa Izba Kontroli uważa, że restrykcyjna

polityka stóp procentowych NBP była jednym z czynników, który przyczynił się

do spadku inflacji poniżej przedziału ustalonego jako cel inflacyjny na rok 2001.

Jak już wspomniano, mogą o tym świadczyć, m.in. wskaźniki inflacji bazowej,

kształtujące się na poziomie od 3,1% do 5,1% (zob. tabela na str. 449).

Z uwagi na specyfikę przebiegu procesów monetarnych, wpływ na kształtowanie

się inflacji w 2001 r. miały przede wszystkim decyzje RPP podjęte w 2000 r. oraz

w I połowie 2001 r. W 2000 r. Rada dwukrotnie podwyższała wszystkie stopy

procentowe banku centralnego. W I połowie 2001 r. dominowało natomiast ostrożne

nastawienie RPP do obniżania stóp procentowych, wynikające m.in. z poprzedniego cyklu

rozluźniania polityki pieniężnej z przełomu lat 1998-1999. Głębokie obniżki stóp

procentowych przyczyniły się wówczas � obok wstrząsów podażowych na rynku

żywności i paliw � do wzrostu inflacji oraz deficytu obrotów bieżących.

Wskutek decyzji Rady oraz obniżenia tempa inflacji, realne stopy procentowe

NBP147 w okresie od września 2000 r. do czerwca 2001 r. osiągnęły nienotowany

wcześniej wysoki poziom. Dopiero w II połowie 2001 r., RPP przyśpieszyła proces

obniżania stóp procentowych. Skutki tych decyzji dla kształtowania się inflacji będą

jednak widoczne dopiero w 2002 r.

W 2001 r. stopy podstawowe Narodowego Banku Polskiego zostały obniżone

sześciokrotnie ogółem o 7,5 pkt. proc. W tym czasie banki obniżyły oprocentowanie

kredytów dla przedsiębiorstw o 5,5-5,8 pkt. proc., a dla osób prywatnych zaledwie

                                                
147 Deflowane zarówno bieżącym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym

przez Prezesa GUS, jaki i wskaźnikami inflacji oczekiwanymi w okresie najbliższych 11-12 miesięcy przez
osoby prywatne oraz analityków bankowych.
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o 1,5-3,2 pkt. proc. Jednocześnie w większym stopniu ograniczone zostało

oprocentowanie depozytów tych podmiotów odpowiednio o 5,7-7,4 pkt. proc. oraz

6,3-7,0 pkt. proc. Banki, kształtując swą politykę cenową, kierują się szeregiem

uwarunkowań, do których należy nie tylko poziom stóp procentowych ustalanych

przez NBP, ale także ogólne warunki gospodarcze, zachowanie konkurencyjnych

instytucji, poziom nadpłynności sektora bankowego, możliwość refinansowania się

przez niektóre banki z udziałem kapitału zagranicznego w bankach macierzystych,

a także popyt na kredyty oraz podaż kredytów, którą banki są gotowe zaoferować.

W sytuacji wzrostu niepewności oraz mniejszego napływu depozytów będących

źródłem finansowania działalności kredytowej w ubiegłym roku, banki ostrożniej

udzielały kredytów, ograniczając przede wszystkim przyrost kredytów najbardziej

ryzykownych. Banki podniosły zatem wymagania wobec potencjalnych

kredytobiorców oraz dodały do stóp procentowych wyższą premię za ryzyko.

Od czasu tzw. kryzysu rosyjskiego w 1997 r. polityka cenowa banków

pozostaje pod silnym wpływem pogarszającej się jakości ich portfeli kredytowych,

tzn. zwiększania się udziału kredytów nie przynoszących dochodów odsetkowych.

Przyrost kredytów o obniżonej jakości (tzw. kredytów zagrożonych) wywiera

negatywny wpływ na wyniki finansowe banków. Zmuszone są one bowiem odkładać

rezerwy na pokrycie zwiększonego ryzyka kredytowego i ryzyka utraty zysków.

Mniejsze przychody z działalności kredytowej banki rekompensują zwiększaniem

rozpiętości między oprocentowaniem kredytów i depozytów. Dlatego obniżają

oprocentowanie kredytów w stopniu proporcjonalnie mniejszym niż wynosi spadek

stóp NBP, a oprocentowanie depozytów w stopniu proporcjonalnie większym.

Potencjalnym czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania

kredytów były też w 2001 r. zwiększone potrzeby pożyczkowe sektora budżetowego,

wynikające z konieczności sfinansowania deficytu budżetowego. Jak już wspomniano,

wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, tj. spadającym tempem wzrostu PKB

i rosnącą stopą bezrobocia, wzrosło ryzyko kredytowe oraz obniżyła się jakość

udzielonych kredytów. W tych warunkach banki dążyły do zwiększenia w swoich

portfelach udziału pozbawionych ryzyka papierów skarbowych. Banki nie

zainteresowane udzielaniem kredytów, starały się ograniczać popyt na nie przy
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pomocy cen (stóp procentowych i marż). Znaczne zwiększenie się różnicy między

oprocentowaniem kredytów dla podmiotów gospodarczych i rentownością bonów

skarbowych miało miejsce w drugiej połowie roku. Niekorzystne uwarunkowania

makroekonomiczne spowodowały, że banki z jednej strony musiały w swojej polityce

stóp procentowych uwzględnić rosnące ryzyko kredytowe, a z drugiej rosnące

potrzeby pożyczkowe budżetu państwa zapewniły im bezpieczne źródło alokacji

aktywów.

Wysokie stopy procentowe utrzymywane w 2001 r. nadal sprzyjały wzrostowi

poziomu zadłużenia sektora pozarządowego i pozabankowego za granicą. W okresie

objętym kontrolą wzrosło ono z 30,1 mld USD do 33,7 mld USD, tj. o 3,6 mld USD. Tempo

przyrostu tej kategorii wynoszące 11,9% było jednak niższe niż w latach

1997-2000, gdy wahało się w granicach 20,8-76,2%. Tym niemniej już czwarty rok

z rzędu tempo przyrostu zagranicznego zadłużenia sektora pozarządowego

i pozabankowego przewyższało tempo przyrostu kredytów złotowych udzielonych

podmiotom gospodarczym oraz osobom prywatnym. Należy przy tym zauważyć,

że zadłużanie się podmiotów w walutach obcych wiąże się z występowaniem ryzyka

kursowego. Ewentualna deprecjacja złotego powiększa sumę zadłużenia oraz koszty

jego obsługi. Znaczne osłabienie złotego może być zatem przyczyną zagrożenia

stabilności finansowej niektórych zadłużonych podmiotów.

W ocenie NIK, restrykcyjna polityka pieniężna NBP była jedną z przyczyn

spadku popytu wewnętrznego w 2001 r. o 2%. Ponadto w 2001 r. odnotowany został

spadek nakładów brutto na środki trwałe o 9,8% oraz nastąpiło ograniczenie tempa

wzrostu PKB do 1,0%, wobec 4,0% w 2000 r. Średnie tempo wzrostu gospodarczego

spadło z 6,0% w I kwartale 2000 r., poprzez 2,3% w I kwartale 2001 r. do 0,4%

w IV kwartale 2001 r. Powiązanie spadku tempa wzrostu w 2001 r. z decyzją RPP

o podwyższeniu stóp procentowych w sierpniu 2000 r. znajduje swoje uzasadnienie

m.in. w świetle wyników badań ekonometrycznych NBP. Badania te wykazały

bowiem, że maksymalny wpływ zmian stóp procentowych na wzrost gospodarczy

następuje z opóźnieniem 4-6 kwartałów.
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Powyższe zmiany warunków gospodarowania sprzyjały natomiast ograniczeniu
nierównowagi zewnętrznej kraju. Niekorzystna dotąd relacja deficytu obrotów
bieżących do PKB, uległa obniżeniu z 6,3% w 2000 r. do 4,0% w 2001 r. Zdaniem
NIK, powyższe zjawisko może jednak nie być trwałe, jest bowiem, jak wskazują
analizy NBP, w znacznej mierze wynikiem spadku poziomu popytu wewnętrznego.
Ograniczenie tego popytu spowodowało zmniejszenie tempa wzrostu importu towarów
z 1,7% w 2000 r. do 1,3% w 2001 r., nasilając jednocześnie � widoczne już w 2000 r.
� zjawisko tzw. �wypychania� produkcji z rynku krajowego na eksport, który drugi
rok z rzędu rósł w tym samym tempie � ok. 7,2%, pełniąc rolę podstawowego
czynnika pobudzającego wzrost gospodarczy. Należy jednak zauważyć, że jego tempo
w trakcie 2001 r. zmniejszyło się wyraźnie z 17,6% w I kwartale do minus 0,6%
w IV kwartale. Jak wynika z badań Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
spadek popytu krajowego, zwłaszcza inwestycyjnego zmuszał przedsiębiorstwa
do zwiększenia eksportu, mimo wyraźnego spadku jego cenowej opłacalności,
kształtującej się m.in. pod wpływem aprecjacji kursu złotego. Natomiast zaostrzenie
warunków konkurencji na rynku wewnętrznym i rynkach zagranicznych, wynikające
z czynników popytowo-cenowych oraz kursowych, zmuszało przedsiębiorców
i eksporterów do wykorzystywania różnych dróg obniżki kosztów, w tym także
poprzez redukcję zatrudnienia, co pogłębiło trudności na rynku pracy.148

4. Operacje otwartego rynku

Zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na rok 2001, w okresie objętym
kontrolą, podstawowym rodzajem stosowanych operacji otwartego rynku była emisja
28-dniowych bonów pieniężnych NBP, mająca oddziaływać bezpośrednio na
kształtowanie się jednomiesięcznej stopy procentowej rynku międzybankowego.
NIK pozytywnie ocenia fakt, że w 2001 r. Zarząd NBP zrealizował wszystkie uchwały
Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku,
utrzymując rentowność emitowanych bonów pieniężnych powyżej wyznaczanej w tych
uchwałach tzw. stopy referencyjnej149. W 2001 r. RPP sześciokrotnie obniżała stopę
referencyjną (zob. tabela na str. 453), w wyniku czego jej poziom został zredukowany
z 19% na początku 2001 r. do 11,5% na końcu 2001 r., tj. o 7,5 pkt. proc.

                                                
148 Zob. J. Kotyński: Tendencje w polskim handlu zagranicznym a polityka gospodarcza. W: Zagraniczna

polityka gospodarcza Polski w 2001 r. Raport roczny.  Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
Warszawa 2002 r.

149 Zob. pkt 4 w Charakterystyce stanu prawnego niniejszej Analizy.
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że w dniu 25 października

2001 r. Zarząd NBP nie zrealizował jednak zalecenia nr 5/2001 Rady Polityki

Pieniężnej z dnia 22 sierpnia 2001 r., zgodnie z którym operacje otwartego rynku

miały być prowadzone w taki sposób, aby przy uwzględnieniu uchwały Rady z tego

samego dnia w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku jednomiesięczny

WIBOR150 (WIBOR 1M) nie spadł poniżej 14,5%.151 W tym dniu WIBOR 1M

kształtował się na poziomie 14,34%, tj. o 0,16 pkt. proc. niższym niż minimalny

zalecany przez RPP. Przyczyną spadku WIBOR były nadmierny w stosunku

do podaży popyt banków na lokaty na rynku międzybankowym oraz na bony

pieniężne NBP, kreowany przez oczekiwania na obniżkę stóp procentowych. Banki

spodziewając się, że na aukcji bonów pieniężnych nastąpi redukcja ich ofert, zgłosiły

popyt na bony przekraczający salda środków pieniężnych, jakimi dysponowały

na rachunkach w NBP. Przyjęcie ofert banków w pełnej wysokości, choć mogłoby

zapobiec spadkowi WIBOR 1M poniżej 14,5%, niosło ze sobą ryzyko wystąpienia

istotnych perturbacji w systemie rozliczeń międzybankowych, spowodowanych

drastycznym ograniczeniem płynności transakcyjnej. W tej sytuacji NIK stoi

na stanowisku, że dopuszczenie przez NBP do naruszenia zalecenia Rady było

usprawiedliwione, tym bardziej że niewielki jednodniowy spadek WIBOR poniżej

stopy zalecanej przez RPP nie mógł spowodować większego zagrożenia dla realizacji

Założeń polityki pieniężnej. Powyższa sytuacja uwidoczniła jednak mankamenty

dotychczasowego systemu operacji otwartego rynku, wprowadzonego przez RPP

w 1998 r. Z tego względu NIK uznaje, że zasadne było dokonanie przez NBP w lutym

2002 r. zmian w tym systemie, polegających na wprowadzeniu regularnych

(raz w tygodniu) operacji podstawowych opartych na prognozach płynności sytemu

                                                
150 WIBOR � ang. Warsaw Interbank Offered Rate � średnie oprocentowanie, z jakim banki są gotowe udzielać

pożyczek innym bankom. WIBOR jest liczony przez serwis finansowy Reuters na podstawie ofert
(kwotowań) 9 banków: Banku Handlowego S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A., Banku
Zachodniego S.A., BIG Banku Gdańskiego S.A., BRE Banku S.A., Banku ING, Societe Generale,
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Wielkopolskiego banku Kredytowego S.A.
Po odrzuceniu 2 skrajnych kwotowań, WIBOR liczony jest jako średnia arytmetyczna pozostałych
7 kwotowań. Publikacja następuje ok. godz. 11.00.

151 RPP wydaje zalecenia dla Zarządu NBP na podstawie §12 Regulaminu RPP. W 2001 r. każda uchwała Rady
w sprawie zasad operacji otwartego rynku była uzupełniana o zalecenie Rady, określające na jakim
minimalnym poziomie ma być utrzymywany WIBOR 1 M.
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bankowego152, wsparciu ich w razie potrzeby operacjami dostrajającymi153 oraz

na rezygnacji z zalecenia RPP w sprawie bezwzględnego utrzymywania WIBOR 1M

powyżej stopy referencyjnej.

W 2001 r. dyskonto od wszystkich wyemitowanych bonów pieniężnych
(14-, 28- i 91-dniowych), stanowiące koszt NBP, wyniosło 3.788,4 mln zł. Było ono
o 307,6 mln zł, tj. 8,8% wyższe niż w 2000 r. (3.480 mln zł). Wzrost kosztów z tytułu
dyskonta nastąpił pomimo spadku średniej ważonej rentowności bonów z ok. 18,1%
w 2000 r. do ok. 16,4% w 2001 r. Podstawową przyczyną wzrostu była wyższa niż
w roku poprzednim skala przeprowadzonych operacji otwartego rynku, mierzona
średnią dzienną wielkością środków zaabsorbowanych w wyniku emisji bonów
pieniężnych. Skala ta wzrosła z ok. 18,4 mld zł w 2000 r. do ok. 21,6 mld zł w 2001 r.

NIK pozytywnie ocenia fakt, że w wyniku częściowej realizacji wniosku
z kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r., dotyczącego obniżenia
rentowności prowadzonych operacji otwartego rynku, bank centralny, mając na celu
minimalizowanie nadwyżki rentowności emitowanych bonów pieniężnych, uzyskał
oszczędności szacowane na ok. 6 mln zł. Oszczędności te zwiększą wpłatę NBP
do budżetu państwa o ok. 5,7 mln zł. Jednocześnie Izba przyjmuje do wiadomości
wyjaśnienia NBP, iż pełna realizacja wniosku, tj. obniżenie rentowności do poziomu
równego stopie referencyjnej, nie była możliwa z uwagi na uwarunkowania polityki
pieniężnej w 2001 r.

NIK zauważa, że w 2001 r., tj. trzeci rok z rzędu, Narodowemu Bankowi
Polskiemu nie udało się wyeliminować operacyjnej nadpłynności sektora bankowego.
Posiadanie przez banki znacznych nadwyżek wolnych środków, które NBP musi
absorbować za pomocą krótkoterminowych operacji otwartego rynku, było dotychczas
postrzegane przez bank centralny jako jedna z istotnych barier ograniczających
skuteczność polityki pieniężnej.

                                                
152 Dzięki temu system operacji otwartego rynku został zbliżony do systemu stosowanego przez Europejski

Bank Centralny. Regularna emisja bonów pieniężnych powinna przyczynić się do rozwoju rynku
międzybankowego (poprzez zwiększenie liczby transakcji między bankami w dniach, w których wiadomo,
że NBP nie prowadzi operacji) oraz do ułatwienia bankom prognozowania płynności. Dzięki temu
ograniczone powinno zostać występowanie problemów z płynnością w systemie bankowym.

153 Takimi jak np. emisja bonów pieniężnych NBP o terminie wykupu do 7 dni, operacje warunkowego zakupu
przez NBP papierów wartościowych od banków (zwane operacjami repo) oraz przedterminowy wykup
bonów pieniężnych.
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RPP, formułując we wrześniu 2000 r. Założenia polityki pieniężnej zakładała,

że do grudnia 2000 r. sprzedane zostaną wszystkie obligacje skarbowe z portfela NBP,

które bank centralny uzyskał w drodze konwersji niezbywalnych zobowiązań skarbu

państwa, przeprowadzonej w 1999 r. Operacja sprzedaży tych obligacji - ani

w 2000 r., ani też w 2001 r. - nie zakończyła się jednak powodzeniem. Wynikało

to z jednej strony ze zbyt niskiej ceny nabycia oferowanej przez banki komercyjne,

z drugiej zaś strony z występowania przez NBP na poszczególnych przetargach

z niewielkimi ofertami (wynoszącymi 300 mln zł). Do końca grudnia 2001 r.

sprzedane zostały obligacje stanowiące 52,3% wartości portfela po przeprowadzeniu

konwersji. Dzięki temu w okresie objętym kontrolą �zamrożone� zostały płynne

środki z systemu bankowego w wysokości blisko 6,4 mld zł. Przed zakończeniem

sprzedaży tych obligacji NBP uznał za niecelowe emitowanie własnych papierów

wartościowych, pozwalających na zmniejszenie operacyjnej nadpłynności banków.

W okresie objętym kontrolą nadpłynność sektora bankowego mierzona średnią

w miesiącu skalą krótkoterminowych operacji otwartego rynku (według wartości

nominalnej) została obniżona z 19,0 mld zł w grudniu 2000 r. do 8,1 mld zł w grudniu

2001 r., tj. o 10,9 mld zł (czyli o 57,4%). Jednak zmniejszenie skali nadpłynności było

głównie wynikiem operacji NBP z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim

S.A. Na mocy umowy między tymi bankami, związanej z realizacją programu

naprawczego154, Bank PKO BP S.A. zakupił bony pieniężne NBP o 91-dniowym

terminie zapadalności, które w wyniku tzw. �rolowania� do końca 2001 r. absorbowały

środki w kwocie 7,5 mld zł. W związku z nieprzedłużeniem ww. umowy w styczniu

2002 r. - kwota ta musiała zostać ponownie zaabsorbowana w ramach

28-dniowych operacji otwartego rynku, w wyniku czego ponownie nastąpił wzrost

płynności sektora bankowego do kwoty ok. 15,0 mld zł.

                                                
154 Szczegółowa ocena realizacji przez PKO BP S.A. programu naprawczego, w tym także postanowień umowy

między PKO BP S.A. a NBP, została przedstawiona w sporządzonej przez NIK w marcu 2002 r. �Informacji
o wynikach kontroli stanu przygotowań do prywatyzacji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A.� (nr ewid. 23/2002/P/01/050/KBF).
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5. Rezerwa obowiązkowa

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2001 RPP zadeklarowała, że zmiany

stóp rezerwy obowiązkowej uzależnione będą od kształtowania się warunków realizacji

polityki pieniężnej. W okresie objętym kontrolą obowiązywała jednak stała 5% stopa

rezerwy obowiązkowej, jednolita dla wszystkich rodzajów depozytów. Na przeszkodzie

oczekiwanej przez banki obniżki stopy rezerwy stała nadal utrzymująca się nadpłynność

sektora bankowego.

Na mocy przepisów uchwały nr 10/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy

obowiązkowej155, w całym 2001 r. banki miały możliwość utrzymywania do 10%

rezerwy w formie gotówki w swoich kasach. Z powyższej możliwości korzystało 90%

banków � co powodowało, iż rzeczywiste obciążenie banków rezerwą obowiązkową

odpowiadało stopie równej 4,5% wartości depozytów przyjętych przez banki.156 Suma

rezerwy wymaganej wzrastała w 2001 r. stosownie do wzrostu sumy depozytów.

Kształtowała się ona na poziomie od 11.804,0 mln zł w styczniu 2001 r. do 11.929,0 mln zł

w grudniu 2001 r. We wszystkich miesiącach łączna suma rezerwy utrzymywanej przez

banki przekraczała sumę rezerwy wymaganej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór nad prawidłowością naliczania

i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej, sprawowany przez NBP zarówno

w formie analizy sprawozdań nadsyłanych przez banki, jak i poprzez kontrolę

bezpośrednio w siedzibach banków. W wyniku stwierdzonych przez NBP w 2001 r.

przypadków nieutrzymywania wymaganej rezerwy (62 razy) zostały naliczone

i wyegzekwowane od banków karne odsetki w wysokości ok. 1,6 mln zł.

                                                
155 Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 23 ze zm.
156 Mając ten fakt na względzie Zarząd NBP, uchwałą nr 64/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu

naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 50), która weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., dokonał uproszczenia zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej poprzez
zniesienie możliwości utrzymywania części rezerwy w gotówce, w kasach banków. Jednocześnie uchwałą RPP
Nr 20/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 48)
obniżona została stopa rezerwy do 4,5%, co spowodowało, że cała operacja pozostała neutralna zarówno dla
płynności i wyników sektora bankowego jako całości, jak i dla wyniku finansowego NBP.
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W 2001 r. ze zwolnień z naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej,

korzystało 9 banków komercyjnych oraz 16 banków spółdzielczych. Łączna kwota

zwolnienia wyniosła 2.356,3 mln zł, z czego 2.323,3 mln zł (tj. 98,6%) przypadło

na banki komercyjne, a 33,0 mln zł (tj. 1,4%) na banki spółdzielcze. Skutkiem

powyższych zwolnień jest wzrost kosztów NBP, wynikający z konieczności

zaabsorbowania przez bank centralny środków z uwolnionej rezerwy za pomocą emisji

bonów pieniężnych.

Wszystkie obowiązujące w ub. r. zwolnienia zostały przyznane w drodze

indywidualnych decyzji Zarządu NBP, podjętych w latach 1998-2000. W tym okresie

NBP prowadził liberalną politykę udzielania zwolnień. W 2001 r. Zarząd NBP nie zwolnił

żadnego banku z obowiązku naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Według

stanu na dzień zakończenia kontroli, 25 z 27 wniosków złożonych w 2001 r., zostało

rozpatrzonych odmownie. Pozostałe 2 wnioski oczekiwały na rozpatrzenie. Wśród

24 banków, które uzyskały decyzje odmowne157, było 7 banków komercyjnych (w tym:

2 bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa, 2 z przewagą

krajowego kapitału prywatnego i 3 z udziałem kapitału zagranicznego) oraz 17 banków

spółdzielczych. W jednym przypadku odmowa wynikała z niespełniania przez bank

ustawowego warunku uzyskania zwolnienia, tj. realizacji programu naprawczego158,

a w dwóch przypadkach banki nie otrzymały zwolnienia z uwagi na naruszenie warunków

realizowanego programu naprawczego. W pozostałych 22 przypadkach Zarząd NBP

uznał, że osiągane przez banki wyniki finansowe pozwalają na realizację programów bez

pomocy NBP, przy wykorzystaniu środków własnych lub pożyczonych z Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego.

Ze sporządzanych przez NBP analiz efektywności wykorzystania środków

uzyskanych ze zwolnionej rezerwy wynika, że w bankach komercyjnych przyniosły one

przychody w wysokości 348,7 mln zł, co stanowiło łącznie 19,4% sumy zysku brutto

                                                
157 W tym jeden dwukrotnie.
158 Projekt programu naprawczego nie został przyjęty przez Komisję Nadzoru Bankowego.
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wypracowanego przez te banki w 2001 r. Banki spółdzielcze, które korzystały

ze zwolnień osiągnęły dodatnie wyniki finansowe, a założenia programów naprawczych

zostały zrealizowane w 139%. Tylko jeden z 16 banków spółdzielczych osiągnął niższy

od zakładanego w programie naprawczym zysk brutto o 31,5%.

Mając powyższe na względzie, NIK ocenia, że stosowane przez NBP zwolnienia
z obowiązku naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej były efektywne
i wpływały korzystnie na poprawę sytuacji wspomaganych w ten sposób banków.
Jednocześnie Izba przyjmuje do wiadomości złożone w trakcie kontroli wyjaśnienia,
że odstąpienie w 2001 r. od praktyki przedmiotowych zwolnień stanowi próbę
wyrównania szans banków na stosunkowo stabilnym rynku bankowym. Osiągane w tej
sytuacji przez banki wyniki finansowe powinny być zależne przede wszystkim
od efektywności zarządzania.

6. Polityka kursowa

RPP zadeklarowała w Założeniach, że w 2001 r polityka pieniężna będzie

realizowana przy płynnym kursie walutowym. Rada wyjaśniła przy tym, że realizując

strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, nie określa innego celu w postaci poziomu

kursu złotego do innych walut, jak również nie ma żadnych formalnych zobowiązań

dotyczących interweniowania na rynku walutowym. NBP zastrzega sobie jednak

prawo do takich interwencji, o ile uzna, że jest to niezbędne dla realizacji celu

inflacyjnego. Z ustaleń kontroli wynika, że założenie to zostało zrealizowane.

W związku z tym, że RPP przez cały 2001 r. nie dostrzegała zagrożeń

mogących spowodować kształtowanie się inflacji na poziomie wyższym niż określony

w Założeniach, NBP nie podejmował interwencji na rynku walutowym. Rada nie

rozważała także interwencji mających na celu osłabienie aprecjacji złotego. Dopiero

na posiedzeniu w grudniu 2001 r. RPP uznała, iż polityka kursowa powinna być

przedmiotem dogłębnej dyskusji, po przygotowaniu przez odpowiednie departamenty

NBP stosownych analiz i materiałów. Do końca 2001 r. RPP nie podjęła jednak

przedmiotowej dyskusji.
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Wobec braku interwencji NBP na rynku walutowym kurs złotego w całym

2001 r. kształtował się wyłącznie pod wpływem czynników rynkowych, tj. podaży

i popytu na polską walutę.

W okresie objętym kontrolą złoty umocnił się zarówno w stosunku do dolara,

jak i do euro. Ustalany przez NBP średni kurs159 dolara amerykańskiego wyrażany

w złotych uległ zmianie z 4,1432 zł (wg stanu na dzień 29 grudnia 2000 r.)

do 3,9863 zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.). Oznacza to wzrost wartości

złotego w stosunku do dolara o 3,78%. W tym okresie średni kurs euro obniżył się

z 3,8544 zł do 3,5219 zł. Oznacza to wzrost wartości złotego o 8,62%. Od czasu

wprowadzenia euro, na początku 2000 r., do końca 2001 r. złoty umocnił się

w stosunku do tej waluty aż o 15,6%160.

W ocenie NIK, aprecjacja polskiej waluty była m.in. skutkiem prowadzonej

przez Narodowy Bank Polski polityki wysokich stóp procentowych. O wysokim

popycie na instrumenty nominowane w złotych, który powodował umacnianie się

polskiej waluty, decydowały w szczególności takie czynniki, jak:

- rosnąca od lipca 2000 r. i ustabilizowana na wysokim poziomie w 2001 r., różnica

stóp oprocentowania między aktywami złotowymi a nominowanymi w walutach

obcych;

- utrzymujące się praktycznie w całym okresie oczekiwania rynku na obniżkę stóp

procentowych przez RPP, podtrzymywane przez prowadzoną przez Radę strategię

stopniowego a nie gwałtownego obniżania stóp;

- niskie ryzyko kursowe, wynikające z powyższej strategii Rady oraz z braku

interwencji NBP na rynku walutowym.

                                                
159 Kurs średni jest wyliczany na podstawie kwotowań 10 banków komercyjnych, jako średnia arytmetyczna

6 kwotowań, pozostałych po odrzuceniu po 2 kwotowań skrajnych.
160 NIK ustaliła, że gdyby do końca 2001 r. utrzymany został mechanizm kursowy obowiązujący bezpośrednio

przed upłynnieniem kursu złotego, zakładający wyliczanie kursu złotego na podstawie koszyka walutowego,
korygowanego o wskaźnik miesięcznej dewaluacji równy 0,3%, centralny kurs dolara w dniu 31 grudnia
2001 r. wyniósłby 4,8600 zł, a euro 4,2972 zł. W tych warunkach, przy maksymalnym dopuszczalnym
wówczas odchyleniu kursu w stronę aprecjacji � o 15%, kursy dolara i euro kształtowałby się na poziomie
odpowiednio 4,1310 zł oraz 3,6526 zł.
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Ponadto wysokiemu popytowi na złotowe instrumenty finansowe towarzyszył
wyraźny wzrost podaży skarbowych papierów wartościowych, kreowany przez
rosnący deficyt budżetowy. Ułatwiało to dostęp nierezydentów do aktywów
złotowych. W 2001 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano prawie
20%-owy wzrost sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, natomiast ich
zasoby w posiadaniu nierezydentów zwiększyły się średnio o 40%.

Zdaniem NIK, trudno jest stwierdzić, czy w tych warunkach ewentualne
interwencje NBP w celu osłabienia wartości złotego doprowadziłyby do trwałego
ograniczenia tendencji aprecjacyjnej. W ocenie Izby, gdyby interwencjom walutowym
nie towarzyszyło ograniczenie oczekiwań rynku na dalsze obniżki stóp procentowych,
skuteczność takich operacji w dłuższym okresie byłaby wątpliwa.

Bardzo ważną kwestią w polityce kursowej jest realność zewnętrznej wartości
waluty. Decyduje ona bowiem o cenowej konkurencyjności towarów danego kraju
w stosunku do towarów zagranicznych. Miarą zmian pozycji konkurencyjnej jest
zmiana efektywnego kursu walutowego.161

W kategoriach efektywnych kurs złotego w 2001 r. wzmocnił się zarówno
nominalnie, jak i realnie. Nominalny efektywny kurs złotego uległ aprecjacji o 8,8%,
a kurs realny, deflowany wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych o 12,1%.
O taką wielkość pogorszyła się konkurencyjność cenowa towarów polskich na rynkach
zagranicznych.

Przeprowadzane w ubiegłym roku przez instytucje rządowe (w tym m.in.
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i Ministerstwo Gospodarki) oraz ośrodki
niezależne (jak Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego) analizy i badania
wykazywały, że wzrost wartości złotego zmniejszający konkurencyjność polskich
towarów, jest postrzegany przez eksporterów jako jedna z głównych barier rozwoju
eksportu. W trakcie kontroli stwierdzono, że od kwietnia 2000 r., gdy Rada Ministrów
podjęła decyzję o upłynnieniu kursu złotego, do końca 2001 r., Rząd i NBP nie
podejmowały rozmów na temat zmiany reżimu kursowego na taki, który
przeciwdziałałby tego typu zjawiskom. W ocenie NIK, w najbliższej przyszłości
rozważenia będzie wymagała także kwestia ewentualnej ochrony złotego przed
nadmierną aprecjacją, związaną ze zwiększonym napływem do Polski środków
z funduszy Unii Europejskiej.

                                                
161 Efektywny kurs walutowy jest średnią ważoną kursów złotego w stosunku do walut krajów, które są

głównymi partnerami handlowymi Polski. Wagi przypisane poszczególnym kursom odzwierciedlają
znaczenie każdej z walut w obrotach handlowych Polski.
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7. Operacje kredytowo-depozytowe

NIK nie wnosi zastrzeżeń do podejmowanych przez NBP w 2001 r. działań
w dziedzinie refinansowania banków.

NBP refinansował kredyty jednostek gospodarczych z lat poprzednich
zaciągnięte w bankach na finansowanie inwestycji centralnych. Ponadto banki, bez
ograniczeń kwotowych, mogły zaciągać kredyty: redyskontowy162 oraz
lombardowy163.

Łączne zadłużenie banków w NBP z tytułu kredytów refinansowych
zmniejszyło się w 2001 r. z 6,5 mld  zł do 5,6 mld zł, tj. o 0,9 mld zł, czyli o 13,8%.
Z ustaleń kontroli wynika, że w 2001 r. NBP refinansował zadłużenie jednostek
gospodarczych w bankach z tytułu kredytowania 4 inwestycji centralnych. W 2001 r.
suma należności NBP z tego tytułu zmniejszyła się z 4.685,8 mln zł do 4.253,0 mln zł,
tj.  o  432,8mln zł, czyli 9,2%. Obniżenie się wielkości tych kredytów wynikało
ze  spłat dokonanych przez banki. Wszystkie spłaty zostały dokonane zgodnie
z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów.

W 2001 r. zadłużenie banków w banku centralnym z tytułu kredytu
redyskontowego, udzielanego przez Oddziały Okręgowe NBP, zmniejszyło się
z 65,8 mln zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2000 r.) do 48,0 mln zł (wg stanu na dzień
31 grudnia 2000 r.), tj. o 17,8 mln zł, czyli 27,1%. Wszystkie spłaty z tytułu tych
kredytów zostały dokonane terminowo. Z uwagi na stosunkowo wysoką stopę
redyskonta weksli NBP w stosunku do stóp na rynku międzybankowym, banki nie
były zainteresowane tą drogą pozyskania środków. W 2001 r. tylko jeden bank
zaciągnął kredyt redyskontowy na kwotę 199,3 mln zł w Oddziale Okręgowym NBP
we Wrocławiu.

W 2001 r. wzrosło wykorzystanie przez banki kredytu lombardowego
udzielanego przez Centralę NBP. Największe średnie w miesiącu wykorzystanie tego
kredytu w październiku 2001 r. (997,8 mln zł) blisko trzykrotnie przewyższało
największe miesięczne wykorzystanie zanotowane w 2000 r. (333,4 mln zł). W całym
2001 r. NBP udzielił łącznie 328 kredytów lombardowych na łączną kwotę

                                                
162 Udzielany na bazie weksli handlowych.
163 Udzielany pod zastaw bonów skarbowych i obligacji pożyczek państwowych.
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55,8 mld zł. Wzrost zadłużenia z tego tytułu wynikał ze spekulacyjnego lokowania
środków w bony pieniężne NBP pod wpływem oczekiwań na obniżki stóp
procentowych banku centralnego. Banki zadłużały się głównie pod koniec miesiąca
w celu pozyskania środków niezbędnych do wypełnienia wymaganego limitu rezerwy
obowiązkowej. Przejściowe stany zadłużenia banków z tytułu kredytu lombardowego
kształtowały się na bardzo wysokim poziomie i wyniosły np. 26 października 2001 r. �
6.287,6 mln zł, a 30 sierpnia 2001 r. � 5.593,9 mln zł.

Przeprowadzona przez NIK kontrola sposobu udzielenia i spłaty pięciu

największych kwotowo kredytów lombardowych w 2001 r. na łączną sumę

5.728,0 mln zł, stanowiących 10,2% sumy wszystkich kredytów lombardowych

udzielonych w 2001 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

NBP zrealizował założenia dotyczące wprowadzenia w 2001 r. dwóch nowych

instrumentów, tj. nieoprocentowanego kredytu technicznego dla banków spłacanego

w dniu udzielenia oraz możliwości lokowania przez banki środków na okres

od zamknięcia systemu rozliczeń międzybankowych w NBP w danym dniu do otwarcia

tego systemu w dniu następnym. Oba te instrumenty zostały wprowadzone z dniem

1 grudnia 2001 r.

Kredyt techniczny służy bankom do usprawnienia rozliczeń w ciągu dnia

operacyjnego, dzięki czemu przyczynia się do rozwoju rynku międzybankowego. Kredyt

udzielany jest pod warunkiem przeniesienia na NBP na czas trwania kredytu praw

z bonów skarbowych, posiadanych przez bank zaciągający kredyt, o wartości nominalnej

równej co najmniej 125% wartości kredytu164. NIK pozytywnie ocenia fakt, że NBP

na bieżąco podjął także kroki w celu rozszerzenia listy zabezpieczeń dla tego kredytu

o obligacje Skarbu Państwa. Finalizacja tych działań zależeć będzie od uzgodnień NBP

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., który jest odpowiedzialny

za rejestr, przechowywanie i rozrachunek obligacji Skarbu Państwa.

                                                
164 W sytuacji, gdy do godziny 17:30, czyli przed końcem dnia operacyjnego, bank nie zdoła spłacić kredytu,

kredyt w niespłaconej części zostaje przekształcony w kredyt O/N (ang. overnight, tj. do początku
następnego dnia operacyjnego) i podlega oprocentowaniu w wysokości stopy kredytu lombardowego. Spłata
kredytu O/N nastąpić powinna do godziny 10:30 następnego dnia roboczego. Zasady instrumentu są zbliżone
do założeń kredytu intra�day udzielanego przez Europejski Bank Centralny.
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Wprowadzenie lokat terminowych banków w NBP ma służyć stabilizacji stóp
procentowych na rynku międzybankowym dla instrumentów na najkrótsze terminy. Stopy
te nie powinny spadać poniżej oprocentowania lokaty terminowej. W uchwale RPP
Nr 17/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. Rada ustaliła oprocentowanie powyższych
lokat na poziomie 7,5% i taki poziom obowiązywał do końca roku.

Miesięczny okres funkcjonowania obu instrumentów był jednak zbyt krótki,
by możliwe było w pełni rzetelne dokonanie ich oceny przez NIK.

8. Współpraca NBP z Rządem w kształtowaniu polityki gospodarczej

1. Ustawowym zadaniem banku centralnego, wynikającym z art. 3 ustawy o NBP, jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Dodatkowo wagę
współpracy między NBP a Rządem podkreśla przepis art. 21 ustawy o NBP,
stanowiący że Narodowy Bank Polski, w dążeniu do zapewnienia należytej realizacji
założeń polityki pieniężnej jest zobowiązany współdziałać z właściwymi organami
państwa w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej.

Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Narodowy Bank Polski
i Rada Polityki Pieniężnej interpretują powyższe przepisy ustawy o NBP w taki
sposób, że NBP i RPP, mając do dyspozycji ograniczone instrumenty, może
najlepiej wspierać politykę gospodarczą Rządu poprzez działania, które doprowadzą
do utrzymania niskiej i stabilnej inflacji, co umożliwia w dłuższej perspektywie
obniżenie rynkowych stóp procentowych, mniejszą niepewność na rynkach
finansowych, wzrost inwestycji i w efekcie zrównoważony, stabilny wzrost
gospodarczy. W ocenie NIK, taka interpretacja ustawy oznacza, że NBP
w większym stopniu akceptuje ryzyko ograniczenia wzrostu gospodarczego niż
wzrostu inflacji. Skutkiem takiego podejścia była ostrożność RPP w obniżaniu stóp
procentowych w I połowie 2001 r., mimo iż Rada oceniała sytuację jako stabilną,
a prognozy NBP wykazywały, że inflacja powinna kształtować się w okolicach
dolnej granicy przedziału ustalonego jako cel inflacyjny. W II połowie 2001 r. RPP
przyspieszyła proces obniżania stóp procentowych, dzięki czemu wzrosły szansę
na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, co jednakże nie ujawniło się do końca
2001 r. Jednocześnie do kwietnia 2002 r. nie ujawniły się istotne zagrożenia dla
stabilności cen.
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2. W 2001 r. formalnie wykorzystywane były możliwości kontaktów pomiędzy NBP
i  Rządem w zakresie kształtowania i realizacji polityki gospodarczej. Prezes NBP
lub  upoważniony Wiceprezes uczestniczyli w posiedzeniach Rady Ministrów,
a przedstawiciel Rady Ministrów w posiedzeniach RPP. NBP przekazywał Rządowi
opinie do nadsyłanych projektów aktów normatywnych oraz dokumenty wymagane
przepisami ustawy o NBP, w tym w szczególności projekty oraz uchwaloną wersję
Założeń polityki pieniężnej. Ponadto dwukrotnie doszło do spotkań między Radą
Polityki Pieniężnej a Wiceprezesem Rady Ministrów. NBP i Ministerstwo Finansów
prowadziły także współpracę w ramach Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym
oraz innych, doraźnie podejmowanych inicjatyw. NIK stwierdziła jednak, że większość
z wykorzystywanych form współpracy stanowiła jedynie forum dla wymiany
poglądów między obiema instytucjami lub informacji na temat kształtowania się
sytuacji gospodarczej i nie prowadziła do wiążących uzgodnień. Dodatkowo Rząd
w końcu 2001 r. zainicjował zmianę ustawowych przepisów o sposobie działania Rady
Ministrów, odbierającą Prezesowi NBP prawo do stałego uczestnictwa w jej
posiedzeniach165 oraz począwszy od stycznia 2002 r. zrezygnował z prawa
delegowania swojego przedstawiciela do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Polityki
Pieniężnej. Zdaniem NIK, wprowadzone zmiany nie przyniosą korzystnych efektów
w zakresie koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, ograniczają bowiem możliwość
bieżącego komunikowania się między Rządem i NBP.

3. Wyniki kontroli wykazały, że wobec pełnej wzajemnej niezależności banku
centralnego i Rządu brak jest mechanizmów, które zapewniałyby spójność
prowadzonych polityk: pieniężnej i fiskalnej. Stąd zarówno NBP, jak i Rząd, formułują
wobec siebie rozbieżne postulaty, które przy zróżnicowanej hierarchii celów nie
są przez drugą stronę traktowane jako priorytetowe. Rząd, dążąc do poprawy
koniunktury gospodarczej w krótkim i średnim okresie, formułował wobec NBP
oczekiwania dotyczące rozluźnienia polityki pieniężnej, w tym w szczególności
obniżania stóp procentowych. NBP natomiast, koncentrując się na utrzymaniu
stabilności cen w warunkach równowagi makroekonomicznej w długim okresie,
oczekiwał od Rządu zacieśnienia polityki fiskalnej.

                                                
165 Powyższa zmiana weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 21 grudnia

2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów,
ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 154, poz. 1800).
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Powyższą tezę potwierdza m.in. fakt, że w 2001 r. Rada Polityki Pieniężnej ani razu
nie dokonała obniżki stóp procentowych w skali proponowanej przez przedstawiciela
Rady Ministrów uczestniczącego w obradach RPP166.

Z kolei należy zauważyć, że deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych167

ukształtował się w 2001 r. na poziomie 4,8% PKB, tj. o 3 pkt. proc. wyższym niż
zakładany w uzasadnieniu do autopoprawki do projektu ustawy budżetowej na rok
2001 i o 2,6 pkt. proc. wyższym niż w 2000 r.168 Rada Polityki Pieniężnej, zarówno
w trakcie ustalania założeń polityki pieniężnej na rok 2001, gdy znane były jedynie
założenia Rządu dotyczące deficytu ekonomicznego na poziomie 1,8% PKB, jak
i w trakcie ich realizacji, wielokrotnie zwracała uwagę, że prowadzona przez nią
restrykcyjna polityka pieniężna, kompensuje nadmiernie, jej zdaniem, ekspansywną
politykę fiskalną Rządu. Przy takiej kombinacji obu polityk nastąpił nienotowany
w okresie transformacji spadek tempa wzrostu gospodarczego z 4,0% w 2000 r.
do 1,1% w 2001 r., zamiast zakładanego przez Rząd na ub.r. wzrostu do 4,5%.
Skutkowało to m.in. dodatkowym pogłębieniem nierównowagi budżetowej169 oraz
negatywnymi konsekwencjami społecznymi m.in. w postaci wzrostu bezrobocia.

4. Z punktu widzenia realizacji założeń polityki pieniężnej w 2001 r., NIK pozytywnie
ocenia współpracę między Rządem a NBP w takich płaszczyznach, jak:

- harmonizacja celu inflacyjnego na rok 2001. W odróżnieniu od lat poprzednich,
założenia Rządu dotyczące kształtowania się inflacji w ujęciu grudzień 2001 r.
do grudnia 2000 r., określone na etapie konstruowania budżetu państwa (6,6%)
mieściły się w przedziale ustalonym przez RPP jako cel inflacyjny (6%-8%). Takie
działanie służy wzmacnianiu wiarygodności polityki antyinflacyjnej, dzięki temu
możliwe jest m.in. skuteczniejsze oddziaływanie na kształtowanie się oczekiwań
inflacyjnych;

                                                
166 Z ustaleń kontroli NIK w Narodowym Banku Polskim wynika, że na 7 przypadków, gdy przedstawiciel Rady

Ministrów przedstawiał oczekiwania Rządu co do skali obniżki stóp procentowych, w 4 przypadkach RPP
podjęła decyzje o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie, a w 3 skala obniżki była niższa niż
proponowana przez Rząd o 0,5-1 pkt. proc. Na 4 posiedzeniach RPP przedstawiciel RM nie przedstawiał
oczekiwań Rządu co do skali obniżki stóp. Na trzech z tych posiedzeń RPP dokonała obniżki stóp
procentowych. W pozostałych trzech posiedzeniach RPP przedstawiciel Rady Ministrów nie brał udziału.

167 Zob. przypis 126.
168 Według uzasadnienia do projektu Ustawy budżetowej na rok 2002, listopad 2001 r.
169 Jak wynika z ustaleń kontroli, według szacunków Ministerstwa Finansów niższa niż zakładano dynamika

wzrostu gospodarczego spowodowała ubytek w dochodach budżetu państwa w wysokości ok. 5,3 mld zł,
tj. ponad ¼ niezrealizowanych dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2001.
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- rozszerzenie z dniem 12 lutego 2001 r. formuły rządowego rachunku walutowego
w Narodowym Banku Polskim, na którym gromadzone były dewizowe wpływy
z prywatyzacji, o możliwość przyjmowania na ten rachunek także wpływów
z emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Dzięki temu łączne wpływy
na ten rachunek w 2001 r. wyniosły 16.274 mln zł. Wykorzystywanie omawianego
rachunku ograniczało presję na umacnianie złotego, jaka miałaby miejsce w sytuacji
gdyby środki z prywatyzacji oraz z emisji obligacji walutowych były zamieniane na
złote.

9. Inne ustalenia kontroli

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez Ministra
Finansów w 2001 r. zadań w zakresie kontroli wzrostu wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Skuteczna
kontrola wzrostu wspomaga prowadzenie polityki ograniczania inflacji.

W okresie objętym kontrolą Minister Finansów opracował 4 kwartalne analizy
kształtowania się przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych, w których
dokonano oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń
u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.170 Wyniki tych analiz w 2001 r.
były rozpatrywane przez KERM i Radę Ministrów.171

Na podstawie przepisów ww. ustawy Rada Ministrów ustaliła maksymalny
roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r.
na poziomie 9,2%172, tj. o 2,2% wyższym niż zakładana średnioroczna inflacja.
Wyniki kontroli wskazują, że określenie przedmiotowego wskaźnika na tym poziomie
miało na celu zrekompensowanie realnego spadku wynagrodzeń w roku poprzednim.
W 2000 r. maksymalny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ustalony przez Radę
Ministrów wyniósł 6,8%, podczas gdy inflacja kształtowała się na poziomie wyższym,
tj. 10,1%.

                                                
170 DzU z 1995 r. nr 1, poz. 2 ze zm.
171 Do czasu zakończenia kontroli analiza za IV kwartał i cały 2001 r. została zaakceptowana przez

kierownictwo Ministerstwa Finansów i skierowana pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r. (DzU nr 105, poz. 1111).
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Z danych zawartych w ww. analizach wynika, że w 2001 r. na 923 podmioty
podlegające ocenie, ustalony wskaźnik został przekroczony w 177 podmiotach,
tj. w 19,2% przypadków. W grupie tej było 68 podmiotów (tj. 7,4% ogółu), które
przekroczyły wskaźnik mimo pogorszenia się ich sytuacji finansowej.

W stosunku do 18 z wymienionych 68 przedsiębiorstw i spółek nadzór
właścicielski sprawowali ministrowie: Skarbu Państwa (15) i Gospodarki (3),
a w stosunku do 50 wojewodowie. W analizach Ministerstwo Finansów wnioskowało,
aby Rada Ministrów zobowiązała organy nadzoru właścicielskiego do podjęcia działań
prowadzących do ograniczenia wzrostu wynagrodzeń. Analizy z lat ubiegłych
pokazywały jednak, że podejmowane działania dyscyplinujące nie zawsze okazywały
się skuteczne. W związku z tym, w lipcu 2000 r. Rząd złożył opracowany przez
Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zasadach wzrostu wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw, która miałaby zastąpić ustawę o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw. Projektowana ustawa uzależniała przyrost wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach Skarbu Państwa od rentowności tych
podmiotów. Założono przy tym obligatoryjne sankcje za podwyższanie wynagrodzeń
ponad projektowane mierniki, polegające na odwołaniu zarządu lub rozwiązaniu
umowy o zarządzanie. Jednakże wskutek zakończenia III kadencji Sejmu prace nad
projektem powyższej ustawy zostały przerwane.

Zdaniem NIK, ponowne skierowanie przedmiotowego projektu ustawy pod

obrady Sejmu, a następnie jej uchwalenie, przyczyniłoby się do przeciwdziałania

nieuzasadnionemu ekonomicznie wzrostowi płac w podmiotach nadzorowanych przez

Skarb Państwa.
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IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W 2001 r., po raz trzeci z rzędu, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

ukształtował się poza przedziałem określającym roczny cel polityki pieniężnej,

wyznaczonym przez Radę Polityki Pieniężnej w Założeniach polityki pieniężnej.

Celem tym było obniżenie inflacji - mierzonej przez porównanie cen towarów

i usług konsumpcyjnych w grudniu 2001 r. do cen z grudnia 2000 r. � do poziomu

mieszczącego się w przedziale 6%-8%.

Według danych GUS, 12-miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

w grudniu 2001 r. wyniósł 3,6% i był o 4,9 pkt. proc. niższy niż przed rokiem. Tym

samym, po raz pierwszy od 1998 r., inflacja ukształtowała się poniżej dolnej granicy

przedziału ustalonego jako cel inflacyjny. RPP zastrzegła wprawdzie w Założeniach,

że jeżeli oddziaływanie czynników podażowych (pozostających poza sferą

oddziaływania NBP) przebiegać będzie w 2001 r. w sposób odmienny

od przewidywań i doprowadzi do inflacji niższej od dolnej granicy celu inflacyjnego,

RPP kształtować będzie stopień restrykcyjności polityki pieniężnej, mając na uwadze

realizację celu średniookresowego. Ustalenia kontroli NIK wskazują jednak,

że o spadku inflacji o 2,4 pkt. proc. poniżej założonego przedziału zadecydowały nie

tylko korzystne czynniki podażowe, ale także czynniki popytowe, kształtujące się

m.in. pod wpływem decyzji NBP. Świadczą o tym wyliczane przez NBP wskaźniki

inflacji bazowej. Żaden z tych wskaźników nie przekroczył dolnej granicy przedziału

określającego cel inflacyjny NBP na rok 2001.

2. Zasadnicze znaczenie dla obniżenia inflacji w okresie objętym kontrolą miała,

zdaniem NIK, restrykcyjna polityka stóp procentowych prowadzona w latach

2000-2001. Po podwyżce stóp procentowych w sierpniu 2000 r. realne stopy

procentowe NBP, szczególnie w I półroczu 2001 r., utrzymywały się

na nienotowanym dotąd poziomie. W tej sytuacji dynamika kredytów dla

przedsiębiorstw oraz osób prywatnych spadła do poziomu najniższego w okresie

transformacji (7,6%). Dzięki temu czynniki monetarne nie stanowiły zagrożenia

dla realizacji celu inflacyjnego w 2001 r.
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W ocenie NIK, do negatywnych tendencji, które wystąpiły w okresie

utrzymywania przez RPP silnie restrykcyjnej polityki pieniężnej należy spadek

popytu krajowego o 2% oraz ograniczenie tempa wzrostu PKB z 4,0% w 2000 r.

do 1,0% w 2001 r. Do pozytywnych zjawisk gospodarczych, kształtujących się

m.in. pod wpływem tej polityki należało natomiast ograniczenie nierównowagi

zewnętrznej, mierzonej relacją deficytu obrotów bieżących do PKB. Współczynnik

ten uległ poprawie z 6,8% do 4,0%.

3. W 2001 r. podaż pieniądza zwiększyła się z 294,4 mld zł do 334,8 mld zł,

tj. o 40,4 mld zł, czyli nominalnie o 13,7%. NIK pozytywnie ocenia fakt, że po raz

pierwszy w kadencji RPP przyrost podaży pieniądza mieścił się w przedziale

określonym w Założeniach polityki pieniężnej (40-46 mld zł).

4. Na pozytywną ocenę zasługuje to, że w 2001 r. Zarząd NBP zrealizował wszystkie

uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego

rynku, utrzymując rentowność emitowanych bonów pieniężnych powyżej

wyznaczanej stopy referencyjnej. Izba zwraca jednak uwagę na fakt, że w dniu

25 października 2001 r. Zarząd NBP nie zrealizował zalecenia nr 5/2001 Rady

Polityki Pieniężnej z dnia 22 sierpnia 2001 r., zgodnie z którym operacje otwartego

rynku miały być prowadzone w taki sposób, aby przy uwzględnieniu uchwały

Rady z tego samego dnia w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku,

stopa oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym

nie spadła poniżej 14,5%. NIK uznaje jednak, że było to usprawiedliwione sytuacją

na rynku bankowym, powstałą w związku z oczekiwaniami banków na obniżkę

stóp procentowych. Ewentualne dodatkowe działania banku centralnego podjęte

w celu wypełnienia zalecenia mogłyby spowodować destabilizacją rynku.

NIK z satysfakcją odnotowuje informację NBP, iż w wyniku częściowej realizacji

wniosku z kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r., dotyczącego

obniżenia rentowności prowadzonych operacji otwartego rynku, bank centralny,

uzyskał oszczędności szacowane na ok. 6 mln zł. Oszczędności te zwiększą wpłatę

NBP do budżetu państwa o ok. 5,7 mln zł.
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5. NIK zauważa, że w 2001 r., przez trzeci rok z rzędu, bankowi centralnemu nie

udało się wyeliminować operacyjnej nadpłynności systemu bankowego. Zjawisko

to było dotąd uważane przez RPP za jedną z podstawowych barier,

ograniczających skuteczność polityki pieniężnej. Między innymi na skutek niskiej

aktywności NBP w tym zakresie, omawiana nadpłynność uległa jedynie

przejściowemu ograniczeniu z 19,0 mld zł w grudniu 2000 r. do 8,1 mld zł

w grudniu 2001 r., tj. o 10,9 mld zł (czyli o 57,4%). W związku z wygaśnięciem

umowy między NBP a Bankiem PKO BP S.A. zawartej w ramach realizacji

programu naprawczego tego Banku, w styczniu 2002 r. omawiana nadpłynność

uległa ponownemu zwiększeniu do ok. 15,0 mld zł.

6. Izba nie wnosi zastrzeżeń do realizacji przez NBP w 2001 r. założeń dotyczących

rezerwy obowiązkowej oraz operacji depozytowo-kredytowych. W okresie

objętym kontrolą NBP, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych przez

Europejski Bank Centralny, wprowadził dwa nowe instrumenty polityki pieniężnej

w postaci: kredytu technicznego, pozwalającego bankom na uzupełnianie w ciągu

dnia przejściowych niedoborów płynności oraz jednodniowych, oprocentowanych

lokat banków w NBP. Oba te instrumenty zostały wprowadzone z dniem 1 grudnia

2001 r. Miesięczny okres ich funkcjonowania był zbyt krótki, by możliwe było

w pełni rzetelne dokonanie ich oceny przez NIK. Zdaniem Izby, instrumenty

te powinny jednak przyczynić się do pożądanego, z punktu widzenia polityki

pieniężnej, ograniczenia wahań krótkoterminowych stóp procentowych.

7. W toku kontroli stwierdzono, że w 2001 r. formalnie wykorzystywane były

możliwości kontaktów pomiędzy NBP i Rządem w zakresie kształtowania i realizacji

polityki gospodarczej. Wobec pełnej wzajemnej niezależności Rządu i banku

centralnego, kontakty te nie doprowadziły jednak do takich uzgodnień, które

zapewniałyby spójność prowadzonych polityk: pieniężnej i fiskalnej. NBP i Rząd

formułowały wobec siebie rozbieżne postulaty, które przy zróżnicowanej hierarchii

celów nie były przez drugą stronę realizowane jako priorytetowe. Wskutek tego

osiągnięta została kombinacja restrykcyjnej polityki pieniężnej i ekspansywnej

polityki fiskalnej, której efektem jest m.in. osłabienie tempa wzrostu

gospodarczego.
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Najwyższa Izba Kontroli, biorąc pod uwagę podstawowy cel działalności NBP,

określony w art. 3 ustawy o NBP, stoi na stanowisku, że osiągnięte w wyniku

realizacji Założeń polityki pieniężnej w 2001 r. obniżenie inflacji do poziomu 3,6%

należy  ocenić pozytywnie, o ile będzie miało charakter trwały, a utrzymanie

osiągniętej stabilności cen nie będzie wymagało długotrwałego utrzymywania silnie

restrykcyjnej polityki pieniężnej, skutkującej dalszym ograniczaniem aktywności

gospodarczej. W przeciwnym razie należy uznać, że takie osiągnięcie było

przedwczesne i doprowadziło do nadmiernych obciążeń gospodarki kosztami

dezinflacji (m.in. w postaci znacznego spadku dynamiki PKB oraz wzrostu

bezrobocia).

NIK uważa, że poprawie efektywności działań w sferze polityki pieniężnej

w 2002 r. sprzyjać będzie:

1) podejmowanie w szerszym zakresie działań w kierunku poprawy komunikacji

między NBP a Rządem, tak aby stworzyć warunki do skutecznej realizacji spójnej

polityki pieniężnej i fiskalnej.

2) dalsze intensyfikowanie przez NBP działań, mających na celu ograniczenie

nadpłynności w sektorze bankowym.

Izba wnosi także o rozważenie przez Rząd ponownego skierowania do Sejmu

projektu ustawy o zasadach wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych

i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, która skuteczniej niż dotychczasowa ustawa

z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu

przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw,

zapewniłaby powiązanie zasad wynagradzania pracowników tych podmiotów

z osiąganymi przez te podmioty wynikami finansowymi.

Zarówno Prezes NBP, jak i Minister Finansów pozytywnie odnieśli się

do powyższych wniosków.
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W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne NIK wyrazili wolę poprawy

współpracy między bankiem centralnym i Rządem w celu stworzenia warunków

do realizacji spójnej polityki pieniężnej i fiskalnej. Służyć temu ma m.in. zwiększenie

częstotliwości i zakresu wzajemnych kontaktów roboczych na najwyższym, jak

również średnim szczeblu zarządzania podmiotów odpowiedzialnych za politykę

monetarną i fiskalną.

Prezes NBP ponadto poinformował o planowanym zintensyfikowaniu działań

banku centralnego, mających na celu ograniczenie źródeł wzrostu nadpłynności.

Prowadzone będą w dalszym ciągu działania NBP na rzecz trwałego zaabsorbowania

i nadpłynności już istniejącej.

Opracowywany jest projekt ustawy regulującej płace w przedsiębiorstwach

państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Przewiduje się �zamrożenie�

płac w podmiotach, które nie wypracowują zysku. Przewidywanym terminem

rozpatrzenia projekt przez Radę Ministrów jest czerwiec lub lipiec 2002 r.
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Załącznik do Analizy wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r.

Wyniki głosowań RPP w sprawie stóp procentowych w 2001 r.

 Wynik głosowania Uchwała
 RPP

 Decyzja
 RPP  Za  Przeciw

 Podstawowe tezy
stanowiska Członków RPP

 głosujących przeciw
uchwale

 Nr 1/2001
 z 28.02.2001 r.

 obniżka stóp
podstawowych
o 1 punktów
procentowych
(p.p.)

 1. M. Dąbrowski  Decyzja o obniżce była
przedwczesna

 2. D. Rosati  Potrzebna i uzasadniona
była obniżka rzędu
1,5-2,0 pkt. proc.

 Nr 2/2001
 z 28.02.2001 r.

 obniżka stopy
referencyjnej
o 1 p.p.

1. L. Balcerowicz
2. B. Grabowski
3. C. Józefiak
4. J. Krzyżewski
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski
7. G. Wójtowicz

 3. W. Ziółkowska  Istniały wystarczające
warunki dla obniżki nie
mniejszej niż 1,5 pkt. proc.

 Nr 3/2001
 z 28.03.2001 r.

 obniżka stóp
podstawowych
o 1 p.p.

 Nr 4/2001
 z 28.03.2001 r.

 obniżka stopy
referencyjnej
o 1 p.p.

 1. L. Balcerowicz
 (głos decydujący)
 2. J. Krzyżewski
 3. D. Rosati
 4. G. Wójtowicz
 5. W. Ziółkowska

 1. M. Dąbrowski
 2. B. Grabowski
 3. C. Józefiak
 4. W. Łączkowski
 5.  J. Pruski

 Decyzja o obniżce powinna
być odłożona do posiedzenia
RPP w dniach
24-25.04.2001 r.

 Nr 8/2001
 z 27.06.2001 r.

 obniżka stóp
podstawowych
o 1,5 p.p.

 1. M. Dąbrowski  Decyzja o obniżce była
przedwczesna i nadmierna
co do skali (1,5 zamiast
1 p.p.)

 Nr 9/2001
 z 27.06.2001 r.

 obniżka stopy
referencyjnej
o 1,5 p.p.

 1. L. Balcerowicz
 2. B. Grabowski
 3. C. Józefiak
 4. J. Krzyżewski
 5. W. Łączkowski
 6. J. Pruski

 2. D. Rosati
 3. G. Wójtowicz
 4. W. Ziółkowska

 Potrzebna była obniżka 
o większej skali, rzędu
2 p.p.

 Nr 10/2001
 z 22.08.2001 r.

 obniżka stóp
podstawowych
o 1 p.p.

 Nr 11/2001
 z 22.08.2001 r.

 obniżka stopy
referencyjnej
o 1 p.p.

1. L. Balcerowicz
2. B. Grabowski
3. C. Józefiak
4. J. Krzyżewski
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski
7. D. Rosati
8. G. Wójtowicz
9. W. Ziółkowska

 1. M. Dąbrowski
 

 Czwarta w okresie pół roku
decyzja o obniżce stóp
procentowych jest
przejawem ugięcia się
większości Rady pod
naciskami politycznymi
i intelektualnymi w kierunku
znaczącego poluzowania
polityki pieniężnej
i faktycznej zmiany funkcji
celu banku centralnego

cd zob. str. następna
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Wyniki głosowań RPP w sprawie stóp procentowych w 2001 r. (cd.)

 Wynik głosowania Uchwała
 RPP

 Decyzja
 RPP  Za  Przeciw

 Podstawowe tezy
stanowiska Członków RPP

 głosujących przeciw
uchwale

 Nr 15/2001
 z 25.10.2001 r.

 obniżka stóp
podstawowych
o 1,5 p.p.

 Nr 16/2001
 z 25.10.2001 r.

 obniżka stopy
referencyjnej
o 1,5 p.p.

 1. L. Balcerowicz
 (głos decydujący)
 2. J. Krzyżewski
 3. D. Rosati
 4. G. Wójtowicz
 5. W. Ziółkowska

 1. M. Dąbrowski
 2. B. Grabowski
 3. C. Józefiak
 4. W. Łączkowski
 5. J. Pruski

 Brak uzasadnienia zdania
odrębnego.
 W dyskusji na posiedzeniu
RPP p. M. Dąbrowski
opowiedział się
za nieobniżaniem stóp
procentowych, a pozostali
Członkowie RPP głosujący
przeciw uchwałom
Nr 15/2001 i 16/2001
za obniżką stóp o 1 p.p.

 Nr 18/2001
 z 28.11.2001 r.

 obniżka stóp
podstawowych
o 1,5 p.p.,
ustalenie
oprocentowania
lokat
terminowych
przyjmowanych
przez NBP
od banków
na poziomie 7,5%

1. L. Balcerowicz
2. B. Grabowski
3. C. Józefiak
4. J. Krzyżewski
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski
7. D. Rosati
8. G. Wójtowicz
9. W. Ziółkowska

 1. M. Dąbrowski  Brak uzasadnienia zdania
odrębnego.
 W dyskusji na posiedzeniu
RPP p. M. Dąbrowski
opowiedział się
za nieobniżaniem stóp
procentowych.

 Nr 19/2001
 z 28.11.2001 r.

 obniżka stopy
referencyjnej
o 1,5 p.p.

 1. L. Balcerowicz
 (głos decydujący)
 2. J. Krzyżewski
 3. D. Rosati
 4. G. Wójtowicz
 5. W. Ziółkowska

 1. M. Dąbrowski
 2. B. Grabowski
 3. C. Józefiak
 4. W. Łączkowski
 5. J. Pruski

 Brak uzasadnienia zdania
odrębnego.
 W dyskusji na posiedzeniu,
Członkowie RPP głosujący
przeciw uchwale
opowiedzieli się
za nieobniżaniem stopy
referencyjnej.

Źródło: Wyniki kontroli w NBP
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Wyniki głosowań nad wnioskami Członków RPP w sprawie stóp procentowych, które
nie uzyskały większości głosów.

Wyniki głosowaniaData głosowania
wniosku

Wniosek o
Za Przeciw

Decyzja podjęta na
tym posiedzeniu

28.02.2001 r. obniżenie
wszystkich stóp
procentowych NBP
o 1,5 pkt. proc.

1. J. Krzyżewski
2. D. Rosati
3. G. Wójtowicz
4. W. Ziółkowska

1. L. Balcerowicz
2. M. Dąbrowski
3. B. Grabowski
4. C. Józefiak
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski

obniżono
wszystkie stopy
procentowe NBP
o 1 pkt. proc.

30.05.2001 r. obniżenie
wszystkich stóp
procentowych NBP
o 2 pkt. proc.

1. J. Krzyżewski
2. D. Rosati
3. G. Wójtowicz
4. W. Ziółkowska

1. L. Balcerowicz
2. M. Dąbrowski
3. B. Grabowski
4. C. Józefiak
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski

nie obniżono stóp
procentowych

30.05.2001 r. obniżenie
wszystkich stóp
procentowych NBP
o 1 pkt. proc.

1. J. Krzyżewski
2. D. Rosati
3. G. Wójtowicz
4. W. Ziółkowska

1. L. Balcerowicz
2. M. Dąbrowski
3. B. Grabowski
4. C. Józefiak
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski

nie obniżono stóp
procentowych

27.06.2001 r. obniżenie
wszystkich stóp
procentowych NBP
o 2 pkt. proc.

1. J. Krzyżewski
2. D. Rosati
3. G. Wójtowicz
4. W. Ziółkowska

1. L. Balcerowicz
2. M. Dąbrowski
3. B. Grabowski
4. C. Józefiak
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski

obniżono
wszystkie stopy
procentowe NBP
o 1,5 pkt. proc.

25.10.2001 r. obniżenie
wszystkich stóp
procentowych NBP
o 2 pkt. proc.

1. J. Krzyżewski
2. D. Rosati
3. G. Wójtowicz
4. W. Ziółkowska

1. L. Balcerowicz
2. M. Dąbrowski
3. B. Grabowski
4. C. Józefiak
5. W. Łączkowski
6. J. Pruski

obniżono
wszystkie stopy
procentowe NBP
o 1,5 pkt. proc.

25.10.2001 r. obniżenie
wszystkich stóp
procentowych NBP
o 1 pkt. proc.

1. B. Grabowski
2. C. Józefiak
3. W. Łączkowski
4. J. Pruski

1. L. Balcerowicz
2. M. Dąbrowski
3. J. Krzyżewski
4. D. Rosati
5. G. Wójtowicz
6. W. Ziółkowska

obniżono
wszystkie stopy
procentowe NBP
o 1,5 pkt. proc.

Źródło: Wyniki kontroli w NBP
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