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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/014 – Wpływ operacji stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
ich sytuację finansową 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Marek Sikorski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 96684 z dnia  
5 października 2015 r. 

2. Renata Izdebska-Biniek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 96683 z dnia 5 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 (dalej również m. st. Warszawa lub 
Miasto). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta od 26 listopada 2006 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykorzystywanie przez miasto 
stołeczne Warszawa operacji finansowych oraz wywiązywanie się z obowiązków 
ewidencyjnych i sprawozdawczych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 
2015 r. 

Miasto stołeczne Warszawa posiadało stabilną sytuację finansową. Wskaźniki, 
dotyczące ustawowych limitów budżetowych i norm ostrożnościowych w zakresie 
zadłużenia, określone w obowiązujących ustawach o finansach publicznych, 
kształtowały się prawidłowo, na bezpiecznym poziomie. 

Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i ponoszenie kosztów związanych  
z obsługą zadłużenia następowało w zakresie upoważnień zawartych w uchwałach 
Rady Miasta. Miasto nie zwracało się do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)  
o opinie dotyczące możliwości spłaty zobowiązań uznając, że opinie takie wynikają  
z zatwierdzonych przez RIO wieloletnich prognoz finansowych i uchwał 
budżetowych. Zdaniem NIK takie postępowanie stanowiło naruszenie art. 91 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (ufp). 

Dokapitalizowanie spółek miasta stołecznego Warszawy i zlecanie im zadań 
własnych Miasta odbywało się w ramach obowiązujących przepisów  
i w zakresie wynikającym z upoważnień udzielonych przez Radę Miasta. 

Zaciąganie zobowiązań długoterminowych oparte było na rzetelnych analizach. 
Jednak zdaniem NIK zaciąganie nowych zobowiązań kredytowych w sytuacji 
utrzymywania wysokich stanów wolnych środków, rozumianych zgodnie z definicją 
zawartą w art. 48 ust. 3 ufp, powodowało ponoszenie kosztów obsługi zadłużenia, 
których można było uniknąć w przypadku wykorzystania zgromadzonych środków. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
2  Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
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oceny ogólnej 
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Miasto stołeczne Warszawa prawidłowo ujmowało w ewidencji księgowej oraz 
wykazywało w sprawozdawczości wielkość zadłużenia oraz operacje związane  
z finansowaniem deficytu. 

Przyjęte zasady zarządzania zadłużeniem i płynnością pozwoliły na utrzymanie 
stabilności finansów Miasta oraz kontrolę ryzyka w granicach określonych w polityce 
zadłużenia. Ustanowiony został także system nadzoru nad spółkami kapitałowymi 
Miasta.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Legalność operacji finansowych i zaangażowania  
w spółki komunalne oraz ich wpływ na wysokość 
długu i przestrzeganie limitów zadłużenia 

1.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa miasta stołecznego Warszawy 

Kontrolą został objęty okres od 2013 r. do września 2015 r. W aspektach istotnych 
dla kształtowania się sytuacji finansowej Miasta, w tym deficytu i długu, w ocenie 
uwzględniono również okres wcześniejszy (od 2010 r.) oraz prognozy na lata 
następne (do 2018 r.).  

Zgodnie z obowiązkiem wprowadzonym art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, m.st. Warszawa sporządzało w okresie objętym kontrolą 
wieloletnie prognozy finansowe (WPF), obejmujące okres roku budżetowego oraz 
kolejne lata do 2042 r.3 Wartości przyjęte w WPF w zakresie wyniku budżetu, jak  
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu były zgodne  
z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej, co wypełniało postanowienia  
art. 229 ufp.  

W latach 2010-2014 miasto stołeczne Warszawa zmniejszało stan niezbilansowania 
dochodów i wydatków. W okresie 2010-2012 średnie tempo spadku deficytu 
wynosiło około 37% rocznie, a od 2013 r. została osiągnięta nadwyżka budżetowa.  

W latach 2010-2014 dynamika dochodów ogółem wynosiła średniorocznie 7,2%. 
Dynamika wydatków wyniosła 2,8% i była znacząco niższa od dynamiki dochodów, 
zwłaszcza w 2013 r., gdy tempo wzrostu wydatków było o 6 punktów procentowych 
niższe od tempa dochodów. W rezultacie, po odnotowaniu w latach 2010-2012 
łącznego deficytu w wysokości 3.326,8 mln zł, w 2013 i 2014 r. finanse miasta 
zamknęły się nadwyżką budżetową, wynoszącą odpowiednio 74,7 mln zł  
i 328,7 mln zł, przy planowanym deficycie w tych latach 917,6 mln zł i 1.060,3 mln zł. 

W okresie dziewięciu miesięcy 2015 r. realizacja dochodów wyniosła  
10.540,5 mln zł, co stanowiło 74,4% planu rocznego. Realizacja wydatków stanowiła 
jedynie 57,6% planu. W rezultacie, przy planowanym rocznym deficycie  
w wysokości 703,9 mln zł, nadwyżka budżetowa na 30 września 2015 r. wyniosła 
1.979,5 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str. 122, 402)  

Planowana w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2042 dynamika 
dochodów na okres 2015-2018 jest znacznie niższa niż w okresie 2010-2014  
i wynosi średniorocznie 0,6%, przy czym w latach 2016-2017 planowany jest spadek 
dochodów w porównaniu do roku poprzedniego. Odwrócenie tendencji spadkowej 

                                                      
3  Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach 

m.st. Warszawy horyzont czasowy WPF wyznaczają zobowiązania z tytułu obsługi kredytów zaciąganych na finansowanie 
projektów inwestycyjnych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przewidywane jest dopiero w 2018 r. (przewidywany przyrost dochodów wyniesie 
wówczas 7,7%), a planowana dynamika wydatków 1,6%. W rezultacie, na kolejne 
lata 2015-2018 założone zostało pogorszenie osiągniętego stanu równowagi 
finansowej. Na przestrzeni tego okresu w każdym roku zakładany jest deficyt 
budżetowy, wynoszący średnio 780,1 mln zł. Może to oznaczać konieczność 
dalszego zaciągania długu dla sfinansowania planowanego deficytu lub 
wykorzystania na finansowanie deficytu wolnych środków. Miasto posiadało 
należności wynoszące w 2013 r. 2.325,3 mln zł (tj. 19,0% zrealizowanych 
dochodów), a w 2014 r. 2.656,9 mln zł (19,3%). Ponad 80% stanowiły należności 
wymagalne, największe z tytułu gospodarki mieszkaniowej. Rosnący stan 
należności wymagalnych (w okresie od końca 2013 r. do końca I półrocza 2015 r. 
wzrost o 32,4%, a w I półroczu 2015 r. wzrost o 8,4%) niekorzystnie wpływa na 
realizację zaplanowanych dochodów. Miasto nie przedstawiło kontrolerom informacji 
o sposobie realizacji deklarowanych w WPF działań mających na celu  zmniejszenie 
deficytu. 

(dowód: akta kontroli str. 89, 112, 122-131, 276-383) 

Na planowany i zrealizowany wynik finansowy w decydującym stopniu oddziaływały 
wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Na działalności 
bieżącej m. st. Warszawa w całym okresie realizowało wynik dodatni,  
a na działalności inwestycyjnej wynik ujemny. Udział wydatków na finansowanie 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosił w okresie  
2010-2014 średnio 17,5%, a dla lat 2015-2018 planowany jest średnio na poziomie 
16%. W 2013 r. różnice pomiędzy planowanym w WPF4 a wykonanym wynikiem 
finansowym wynikały przede wszystkim z niższych o 1.202 mln zł wydatków, w tym 
majątkowych o 378 mln zł, a w 2014 r. niższych o 1.390 mln zł w tym wydatków 
majątkowych niższych o 917 mln zł (kontynuacja zadań inwestycyjnych nastąpi  
w latach 2015-2016).  

(dowód: akta kontroli str. 43, 93, 105) 

W stosunku do założeń zawartych w WPF, w każdym roku w budżecie Miasta 
wprowadzano szereg zmian. W 2013 r. dokonano 7 zmian na podstawie uchwał 
Rady Miasta i 46 zmian w trybie zarządzeń Prezydenta Miasta,  
w zakresach będących w kompetencjach tych organów, a w 2014 r. odpowiednio  
7 i 42 zmiany. Wystąpiły jednak istotne odchylenia wykonania od planowanych 
wartości. Na przykład w 2014 r. w planie według stanu na 1 stycznia zakładano 
deficyt 1.060,3 mln zł, zaś według stanu na 31 grudnia (po uwzględnieniu zmian  
w budżecie) na poziomie 1.369,5 mln zł. W rzeczywistości uzyskano nadwyżkę  
w kwocie 328,7 mln zł. W WPF na 2015 r. założono deficyt w wysokości  
703,9 mln zł. Uchwałą Rady Miasta nr XIII/244/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 
został on skorygowany do wysokości 336,8 mln zł.  

Uzasadnieniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 
2015-2042 były przede wszystkim weryfikacja prognozy dochodów budżetowych,  
w szczególności w zakresie dofinansowania projektów realizowanych w ramach 
programów UE, jak również weryfikacja prognozy wydatków budżetowych na skutek 
m.in. przesunięć wydatków majątkowych pomiędzy latami, przesunięć pomiędzy 
wydatkami majątkowymi i bieżącymi oraz dysponentami budżetowymi, zwiększenia 
wydatków bieżących dzielnic, a także weryfikacji harmonogramu zadań 
realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków 
pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Na dzień 
30 czerwca 2015 r. zrealizowana została nadwyżka budżetowa w kwocie  

                                                      
4  Dane przyjęte zgodnie z założeniami WPF na 2013 r.  
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1.719,2 mln zł. Istnieje zatem znaczne prawdopodobieństwo, że różnice pomiędzy 
planem a wykonaniem w tym zakresie wystąpią również w rozliczeniu rocznym. 
Będzie to zatem trzeci z kolei rok istotnych różnic między szacowanym  
a rzeczywistym wynikiem jednostki, a w rezultacie także jej potrzeb dotyczących 
wysokości finansowania deficytu.  

(dowód: akta kontroli str. 109, 190-192) 

W latach 2010-2014 dług m. st. Warszawy wzrósł5 o 2.014,0 mln zł, tj. o 50%. 
Koszty obsługi długu w tym okresie wyniosły 1.442,0 mln zł. Relacja kosztów obsługi 
długu do długu wyniosła w tym okresie średnio 5%, przy czym najwyższa była  
w 2012 r. (5,9%), a w 2014 r. osiągnęła poziom 4,8%. Na takie ukształtowanie się 
oprocentowania długu wpływał fakt, że prawie połowa wartości zadłużenia wynikała 
z wyemitowanych obligacjach, o wysokim, w porównaniu do kredytów, 
oprocentowaniu. Ostatnio podpisane umowy kredytowe (z 2013 i 2014 r.) zostały 
zawarte przy oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,553% i 2,803%, podczas gdy 
oprocentowanie stałe obligacji emitowanych w okresach wcześniejszych wynosi  
od 5,35% (emisja z 2010 r.) do 6,64% i 6,48%6 (ostatnie emisje z 2011 r. z terminem 
wykupu w 2021 r.).  

Warunki emisji obligacji nie przewidywały możliwości ich wcześniejszego wykupu. 
Brak w warunkach emisji obligacji opcji wykupu powodował, że nie było konieczne 
uwzględnienie dodatkowego kosztu zaciągnięcia długu w postaci premii dla 
inwestorów, uniemożliwił jednak wykup tych obligacji w sytuacji możliwości 
uzyskania tańszego refinansowania lub zgromadzenia nadwyżki wolnych środków, 
przekraczających potrzeby Miasta, związane z zapewnieniem płynności. 

  (dowód: akta kontroli str. 119, 124) 

1.2. Legalność operacji zaciągania zobowiązań długoterminowych  

W okresie objętym kontrolą w budżecie Miasta w każdym roku prognozowano 
wystąpienie deficytu. W związku z tym Rada Miasta określała w uchwałach 
budżetowych źródła pokrycia planowanego deficytu. Były nimi przychody z tytułu 
zaciągania kredytów bankowych, środki pozyskane z prywatyzacji oraz środki 
zgromadzone na rachunkach w okresach wcześniejszych.  

W każdym roku Regionalna Izba Obrachunkowa wydawała pozytywne opinie o 
możliwości sfinansowania deficytu. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 14, 119) 

Rozpoczęcie finansowania zwrotnego przez m. st. Warszawa było w każdym roku 
poprzedzone uchwałami Rady Miasta w sprawie budżetu. Zawierały one 
upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu, określały 
dopuszczalną kwotę kredytu oraz jego przeznaczenie. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ufp 
Miasto powinno występować do RIO o wydanie opinii o możliwości spłaty 
zobowiązań, jednak w latach 2013-2015 nie występowało o taką opinię. Dyrektor 
Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością stwierdził, że dane na temat 
wysokości planowanego długu są zawarte w WPF oraz uchwale budżetowej, 
zawierającej upoważnienie na zaciągnięcie zobowiązań dłużnych na sfinansowanie 
planowanego deficytu wraz z ich limitem. Dokumenty te były pozytywnie opiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, tak jak i roczne sprawozdania z wykonania 
budżetu. 

(dowód: akta kontroli str. 432) 
                                                      
5  Na dzień 1 stycznia 2010 dług wynosił 4.024 mln zł, a na 31 grudnia 2014 r. 6.037,7 mln zł. 
6  Dla porównania stanowiące odniesienie dla miasta stołecznego Warszawy  obligacje dziesięcioletnie Skarbu Państwa  

o oprocentowaniu stałym na przetargu w styczniu 2011 r. miały rentowność 6,215%, a na przetargu w lipcu 2011 r. 5,803%. 

Uwagi 
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W okresie objętym kontrolą m. st. Warszawa zaciągało kredyty długoterminowe  
na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań długoterminowych wyłącznie w międzynarodowych instytucjach 
finansowych (MIF). Zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień 
publicznych7, zaciągnięcie kredytu w międzynarodowych instytucjach finansowych 
jest wyłączone ze stosowania tej ustawy. 

W latach 2013-2014 zostały podpisane z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie 
umowy kredytowe na łączną maksymalną kwotę 2.000 mln zł. Wykorzystanie tych 
kredytów było mniejsze i wyniosło 1.430 mln zł. M. st. Warszawa uruchomiło 
zaplanowane kredyty, pomimo iż w tym okresie budżet zamknął się w każdym roku 
nadwyżką budżetową.  

Na 2013 r. zaplanowany został deficyt w wysokości 917,6 mln zł. Zgodnie z uchwałą 
Rady m. st. Warszawy nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 
budżetu na 2013 rok, Prezydent m. st. Warszawy został upoważniony  
do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  
do wysokości 480 mln zł. Pozostałe źródła finansowania przewidziane w 2013 r.  
to wolne środki na rachunku (408,1 mln zł) oraz wpływy z prywatyzacji (29,5 mln zł). 

Umowa kredytowa nr 81.676 została podpisana w dniu 12 kwietnia 2013 r. 
pomiędzy m. st. Warszawa i EBI na kwotę 1 mld zł. W umowie tej podano,  
że upoważnienie Rady m. st. Warszawy dotyczy zaciągnięcia w 2013 r. kredytu  
na kwotę 480 mln zł, zaś pozostała część kredytu jest przedmiotem uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i może być zaciągnięta przez 
kredytobiorcę po przyjęciu przez Radę m. st. Warszawy uchwały budżetowej  
na 2014 r. W  ramach tej umowy kredytowej m. st. Warszawa wykorzystało  
480 mln zł (uruchomienie kredytu nastąpiło w maju 2013 r.).  

Na 2014 r. został zaplanowany deficyt w wysokości 1.060,3 mln zł. Zgodnie  
z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXIII/1887/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.  
w sprawie budżetu na 2014 rok, Prezydent m. st. Warszawy został upoważniony  
do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  
do wysokości 520 mln zł oraz do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych kredytów do wysokości 430 mln zł. Umowa kredytowa nr 83.519 
została podpisana w dniu 8 lipca 2014 r. pomiędzy m. st. Warszawa i EBI na kwotę 
1 mld zł. W  ramach tej umowy m. st. Warszawa zaciągnęło zobowiązania na kwotę 
950 mln zł. Uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 8 grudnia 2014 r.  

Na 2015 r. został zaplanowany deficyt w wysokości 703,9 mln zł. W uchwale 
budżetowej zaplanowano, że jego finansowanie zostanie dokonane bez zaciągania 
kredytu, wyłącznie w oparciu o wykorzystanie środków zgromadzonych  
na rachunkach we wcześniejszych latach.  

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 26) 

1.3. Przestrzeganie limitów ostrożnościowych, określonych w ustawie  
o finansach publicznych  

W 2013 r. obowiązywały ograniczenia dotyczące limitów zadłużenia, określone  
w art. 169 i 170 ufp8. Zgodnie z art. 169 tej ustawy, wskaźnik obsługi zadłużenia nie 
mógł  przekroczyć 15 % dochodów planowanych na dany rok budżetowy.  
W przypadku m. st. Warszawy wskaźnik ten kształtował się prawidłowo  

                                                      
7  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
8  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
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(na poziomie poniżej 6%) w projekcie budżetu, budżecie, w projekcie WPF oraz  
w WPF.  

Zgodnie z art. 170 ufp, wysokość zadłużenia nie mogła przekroczyć 60 % 
wykonanych dochodów. Limit ten nie został  przekroczony i wyniósł zarówno  
w WPF, jak i w budżecie 45,71%.  

Od 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane były do przestrzegania 
norm ostrożnościowych, ustalonych w art. 242 i 243 ufp.9  Planowane na lata 2014-
2015 wydatki bieżące były niższe od prognozowanych dochodów bieżących. 
Oznaczało to spełnienie normy określonej w art. 242 ufp w zakresie maksymalnego 
dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.  

W 2014 r. określona w art. 243 ufp relacja zdefiniowana w Indywidualnym 
Wskaźniku Zadłużenia była spełniona. W planie relacja rocznych spłat zadłużenia 
do dochodów (0,94%) była mniejsza od dopuszczalnej wartości wynikającej z relacji 
wynikającej ze zrealizowanych w latach 2011-2013 dochodów bieżących  
i majątkowych pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem (5,18%).  
W wykonaniu wartości te wyniosły odpowiednio 0,52% i 5,68%. 

Na 2015 rok zaplanowano te relacje odpowiednio na poziomie  4,19% i 5,84%. 
Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego 
pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia. 

Również w sporządzonych w latach 2014 i 2015 wieloletnich prognozach 
finansowych, w każdym roku począwszy od 2014 r. w horyzoncie do 2042 r., 
przewidywane obciążenia nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych kwot, 
wyliczonych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 243 ufp. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 85, 149, 313) 

1.4. Zaangażowanie m.st. Warszawy w spółki komunalne w latach 2013-
2015 

W okresie od początku 2013 r. do 15 października 2015 r. miasto stołeczne 
Warszawa posiadało udziały w 39 spółkach prawa handlowego. Na koniec tego 
okresu Miasto posiadało udziały w 30 spółkach10. W okresie objętym kontrolą Miasto 
objęło udziały w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstałych  
w wyniku przekształcenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu  
o przepisy ustawy o działalności leczniczej. Spośród wszystkich spółek najwyższe 
kapitały posiadała grupa sześciu spółek świadczących usługi w zakresie transportu 
zbiorowego, gospodarowania odpadami i prowadzenia gospodarki wodociągowo-
kanalizacyjnej11. Łącznie aktywa wszystkich spółek stanowiły 10,9% i 11,4%  
aktywów ogółem wykazanych w bilansie miasta stołecznego Warszawy na koniec 
2013 r. i 2014 r.  

                                                      
9  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Stosownie do postanowień  

art. 242 wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych  
o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu (reguła 
wydatkowa). 
Stosownie do art. 243 ufp relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, 
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów nie może 
przekroczyć średniej arytmetycznej  obliczonej dla lat 2011-2013 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów  
i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz 
gwarancji. 

10  W okresie od początku roku 2013 do 10 października 2015 r. miasto stołeczne Warszawa w wyniku wykreślenia  
z Krajowego Rejestru Sądowego lub połączenia z inną spółką przestało być udziałowcem w dziewięciu spółkach. 

11  Spółki należące do tej grupy posiadały kapitały w wysokości od 291mln zł do 2.662 mln zł, co stanowiło wartość minimum 
kilkukrotnie wyższą od kapitałów pozostałych podmiotów z których większość posiadało kapitały nie przekraczające  
30 mln zł. 
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(dowód: akta kontroli str. 446-452) 

Miasto stołeczne Warszawa w latach 2013-2015 dokapitalizowało spółki, w których 
posiadało udziały i akcje. Podniesienie kapitałów zrealizowano poprzez dokonanie 
wpłat pieniężnych i przekazanie aportów. Łącznie na dokapitalizowanie dziesięciu 
spółek przeznaczono środki pieniężne w wysokości 120,4 mln zł i aporty o wartości 
wycenionej na 156,0 mln zł12. Wszystkie te działania były podejmowane  
na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w uchwałach Rady miasta 
stołecznego Warszawy. Środki pieniężne były przeznaczone na pokrycie nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym szpitali. Potrzeba dokonania 
dokapitalizowania była z reguły uzasadniana realizowanymi programami 
modernizacji tych placówek leczniczych i rozszerzeniem katalogu świadczeń 
leczniczych, przy niedostatecznym zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Wnoszone aporty stanowiły prawa do gruntu na którym spółki prowadziły 
lub zamierzały prowadzić działalność lub elementy użytkowanej przez spółki 
infrastruktury. Kwota powyższych świadczeń wynosiła 223,7 mln zł w 2013 r.,  
24,0 mln zł w 2014 r. i 28,7 mln zł w 2015 r.13 Kwoty dokapitalizowania spółek  
w latach 2013 i 2014 stanowiły odpowiednio 0,17 % i 0,02 % aktywów miasta 
stołecznego Warszawy.  

W 2015 r. miasto stołeczne Warszawa dokonało również dwóch dopłat do Szpitala 
Praskiego sp. z o.o. w łącznej kwocie 7.998,5 tys. zł. Podstawę dokonania dopłat 
stanowiły uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Praski sp. z o.o. z dnia 
20 lutego 2015 r. i z dnia 16 czerwca 2015 r. Dopłaty te zostały rozliczone w tym 
samym roku w wyniku kompensacji z wpłatą wynikającą z kolejnego 
dokapitalizowania spółki wpłatą pieniężną. 

Ponadto 35,7 tys. zł zostało przekazane na pokrycie kosztów likwidacji trzech 
spółek. 

(dowód: akta kontroli str. 453-687, 1145, 1149) 

Z pięcioma spółkami, których jest jedynym udziałowcem, miasto stołeczne 
Warszawa zawarło wieloletnie umowy wykonawcze powierzające tym spółkom 
realizację zadań należących do zadań jednostek samorządu terytorialnego. 
Wszystkie te spółki w aktach założycielskich posiadały wpisane postanowienia,  
że celem ich działalności jest wykonywanie zadania własnego miasta stołecznego 
Warszawy. W związku z tym, mając na względzie przepis art. 2 ustawy  
o gospodarce komunalnej14, powierzenie wykonywania tych zadań nie wymagało 
uwzględnienia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Umowy zawarte 
zostały z czterema spółkami świadczącymi usługi w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego i spółką zajmującą się zagospodarowaniem odpadów. Umowy ze 
spółkami transportowymi zawierały postanowienia odnośnie wysokości 
wynagrodzenia za świadczenie usług w poszczególnych lat ich realizacji.  
Na zaciągnięcie tych zobowiązań długoterminowych zgodę wyraziła Rada Miasta. 
Umowa ze spółką zajmującą się zagospodarowaniem odpadów przewidywała,  
że cena za świadczone usługi zostanie określona w terminie późniejszym. W latach 
2013 i 2014 z tytułu umów wykonawczych Miasto poniosło łączne wydatki  
w wysokości 1.858,9 tys. zł i 1.871,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 750-866, 875, 1003-1024, 1128-1149) 

                                                      
12  Kwoty dokapitalizowania zostały podane zgodnie z ewidencją wydatków budżetowych dla wkładów pieniężnych i 

zarejestrowania w ewidencji finansowej wniesienia aportu. 
13  Wartość dokapitalizowania w 2015 r. uwzględnia dane na koniec listopada 2015 r. 
14  Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.). 
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Miasto stołeczne Warszawa podpisywało również umowy i deklaracje wsparcia. 
Stronami tych umów oprócz miasta stołecznego Warszawy były także spółki oraz 
banki udzielające spółkom kredytów. Dwie umowy dotyczyły spółek świadczących 
usługi transportowe, a deklaracja – spółki prowadzącej gospodarkę wodno-
kanalizacyjną. Dokumenty te nie przewidywały ponoszenia przez Miasto 
dodatkowych obciążeń finansowych. W umowach Miasto deklarowało  
w szczególności, że jako 100% właściciel spółek będzie dokładało wszelakich 
starań, aby nie dopuścić do zmian w działalności tych spółek, mogących mieć 
niekorzystny wpływ na realizację umów zawartych z Miastem, zmiany relacji 
właścicielskich albo prowadzić do zmniejszenia majątku spółek. Celem tych 
deklaracji było uzyskanie zapewnienia Miasta, że nie zostaną wprowadzone zmiany 
warunków świadczenia usług przez spółki, mogące spowodować ograniczenie ich 
zdolności do spłaty zaciągniętych kredytów.  

(dowód: akta kontroli str. 693-743) 

Miasto st. Warszawa w okresie objętym kontrolą przestrzegało norm 
ostrożnościowych, określonych w ustawach o finansach publicznych. Poziom 
zadłużenia kształtował się znacznie poniżej obowiązujących wskaźników. Również 
dopuszczalny poziom obciążeń rocznego budżetu określony w uchwałach Rady 
Miasta związanych z obsługą zadłużenia kształtował się prawidłowo. 

Zaciąganie zobowiązań kredytowych było zgodne z upoważnieniami Rady Miasta, 
zawartymi w uchwale budżetowej, jednak Miasto nie zwracało się do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o opinie w zakresie możliwości spłaty zobowiązań,  
co stanowiło naruszenie art. 91 ust. 2 ufp.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokapitalizowaniu spółek miasta stołecznego 
Warszawy i zlecaniu im do wykonania zadań własnych Miasta. 

2. Analizy warunków i skutków finansowych operacji 
finansowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo 
finansowe  

W latach 2013 i 2014 m. st. Warszawa korzystało z długoterminowych kredytów 
zaciąganych w MIF. Zawarcie dwóch umów kredytowych z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym zostało poprzedzone analizami ich opłacalności.  

Umowa kredytowa podpisana w dniu 12 kwietnia 2013 r. została poprzedzona 
„Wstępną analizą opłacalności wyboru oprocentowania z EBI”. W analizie 
weryfikowano  opłacalności wyboru stałego lub zmiennego oprocentowania, przy 
czym brano pod uwagę wpływ tego parametru na kształtowanie się kwot długu, 
wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia. W analizie przyjęto cztery warianty,  
w oparciu o propozycje przedstawione przez EBI, przy założeniu oprocentowania 
stałego lub zmiennego oraz o możliwość rewizji stawki oprocentowania po upływie 
okresu zaakceptowanego przez obie strony umowy (w rozpatrywanych wariantach 
rewizja oprocentowania po upływie 10, 15, lub 20 lat). W momencie dokonywania 
oceny warunków finansowania, zadłużenie m. st. Warszawy (wg danych z końca 
2012 r.) w 55% stanowił dług o oprocentowaniu stałym, a 45% zmiennym. W wyniku 
przeprowadzonej analizy miasto zadecydowało o wyborze wariantu  
o kredycie na okres 25 lat, karencji spłaty kapitału wynoszącej 5 lat,  
o oprocentowaniu stałym 3,759% rewidowanym po upływie dziesięciu lat.  
Za wyborem takich warunków kredytu przemawiały wyniki analiz wskazujące  
na wyższą opłacalność w stosunku do kredytów o zmiennej stopie procentowej oraz 
korzyści wynikające dla realizacji przyjętej w m. st. Warszawie polityki zarządzania 
długiem. Decyzja ta była także uzasadniana możliwością rezygnacji z utrzymywania 

Ocena cząstkowa 
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w przyszłych okresach rezerw w kosztach obsługi długu z tytułu tych kredytów,  
co miało znaczenie ze względu na kształtowanie IWZ. 

Również finansowanie zwrotne na 2014 r. zostało poprzedzone szeregiem analiz,  
w tym dotyczących sposobu i kwoty finansowania niezbędnego na 2014 r. oraz 
momentu (miesiąca) na zaciągnięcie finansowania. Ze względu na to, że analizy te 
były sporządzane w okresie od lipca 2013 do listopada 2014 r., uwzględniały one 
kwoty niezbędnego finansowania, bazując na ówczesnych prognozach poziomu 
dochodów, wydatków oraz wolnych środków. Wyboru sposobu oprocentowania 
kredytu dokonano z uwzględnieniem wyników analiz dotyczących kosztu obsługi 
tego zobowiązania w okresie do zapadalności. 

Przeprowadzono także analizy możliwości emisji euroobligacji w 2014 r. Ze względu 
na potrzebę ograniczania ryzyka stopy procentowej, pod uwagę brano obligacje  
o oprocentowaniu stałym. Obciążone one były jednak ryzykiem walutowym,  
w związku z czym należałoby utworzyć rezerwy w kosztach obsługi długu. Miasto 
zrezygnowało z emisji euroobligacji.  

Rozważana była również zasadność zaciągnięcia kredytu w innych niż EBI bankach. 
Miasto zrezygnowało z zaciągania kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy  
ze względu na  ograniczoną pulę limitu kredytowego, którą bank przyznał Miastu 
oraz ze względu na preferowany przez bank profil kredytów (projekty bardziej 
społeczne niż infrastrukturalne) oraz z kredytów w Banku Światowym, gdyż 
warunkiem finansowania przez tę instytucję była gwarancja Skarbu Państwa, która 
dla Miasta oznaczała poniesienie dodatkowych kosztów. Natomiast banki krajowe 
nie dysponowały finansowaniem o dłuższym niż 10 lat horyzoncie czasowym. 

Ramowa umowa kredytowa z EBI została zawarta w dniu 8 lipca 2014 r., natomiast 
uruchomienie kredytu nastąpiło w grudniu 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 47-78, 92) 

2.1. Zaciąganie długu przez m. st. Warszawa 

Na 2013 r. m. st. Warszawa planowało deficyt w kwocie 917,6 mln zł. Rada Miasta 
upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu w kwocie 480 mln zł  
na sfinansowanie planowanego deficytu. W rzeczywistości w 2013 r. Miasto 
wypracowało nadwyżkę budżetową wynoszącą 74,7 mln zł. W tym samym roku  
m. st. Warszawa zaciągnęło kredyt w zaplanowanej wysokości 480 mln zł.  
W efekcie, na rachunkach bankowych w 2013 r. miasto posiadało wysoką kwotę 
wolnych środków, wynoszącą średnio 1.501,9 mln zł, z czego na początek roku  
na rachunkach pozostawała kwota 870,8 mln zł, a na koniec roku 1.170,1 mln zł. 

Na 2014 r. m. st. Warszawa planowało deficyt wynoszący 1.060,3 mln zł. Rada 
Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu w wysokości  
950 mln zł, z czego na finansowanie deficytu  kredyt do kwoty 520 mln zł oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  
i zaciągniętych kredytów - do kwoty 430 mln zł. W 2014 r. m.st. Warszawa osiągnęło 
nadwyżkę15 w wysokości 328,7 mln zł, przy czym nadwyżka dochodów nad 
wydatkami utrzymywała się w każdym kwartale. Miasto nie zrezygnowało jednak  
z zaciągnięcia kredytu, uruchamiając go w dniu 8 grudnia 2014 roku. Wolne środki 
na koniec 2014 r. wzrosły do kwoty 1.836,7  mln zł. Wykazana w kwartalnym 
sprawozdaniem RbNDS o nadwyżce/deficycie, na dzień 30 czerwca 2015 r. 
nadwyżka wyniosła 878,3 mln zł, a na dzień 30 września 2015 r. 919,8 mln zł. 
Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 wolne środki stanowiące nadwyżkę środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym mogły stanowić źródło sfinansowania deficytu. 

                                                      
15  Powiększyła ona, podobnie jak nadwyżka z 2013 r., kwotę wolnych środków. 
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Zastępca skarbnika m. st. Warszawy stwierdził, że zaciąganie zobowiązań  
w sytuacji wystąpienia nadwyżki budżetowej i posiadania wolnych środków 
stanowiło realizację budżetu w części przychodów i rozchodów m.in. poprzez 
pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności w zakresie 
kredytów, emisji obligacji, pożyczek. Decyzje te uwzględniały również wieloletnie 
założenia w zakresie polityki zarządzania długiem określone w WPF.  
W przedstawionym stanowisku wskazano również, że WPF na lata 2013-2042 
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową16, a także na 
pozytywne opinie Izby o sprawozdaniach z wykonania budżetu w latach  
2013 i 2014.  

(dowód: akta kontroli str. 32-45, 92, 434-436) 

Zdaniem NIK, nie kwestionując legalności decyzji o zaciągnięciu powyższych 
kredytów należy jednak zwrócić uwagę na wpływ, jaki ta decyzja miała na koszt 
obsługi długu. Stan wolnych środków w 2013 r. wynosił średniorocznie  
1.804,1 mln zł, z czego zdecydowana większość (tj. 97,5%) była lokowana  
na krótkoterminowych lokatach  bankowych oraz na lokatach typu overnight (2,5%). 
Średnia arytmetyczna oprocentowania lokat terminowych ukształtowała się  
w 2013 r. na poziomie 3,14%, a O/N 2,57%. Pozyskany w 2013 r. kredyt z EBI był 
oprocentowany na poziomie 3,553%. Oznacza to, że koszt pozyskania środków 
przewyższał korzyści wynikające z lokowania wolnych środków szacunkowo  
o 3,7 mln zł.  W 2014 r. średni stan wolnych środków wyniósł 1.756,9 mln zł,  
a oprocentowanie lokat terminowych wyniosło 2,67%. Oprocentowanie kredytu 
zaciągniętego z EBI, uruchomionego w grudniu 2014 r. wyniosło 2,803%, a kredytu 
zaciągniętego w poprzednim roku 3,553%. Oznacza to, że koszt pozyskania 
środków przewyższał korzyści wynikające z lokowania wolnych środków 
szacunkowo o 15,5 mln zł.  

Średni poziom wolnych środków w pierwszej połowie 2015 r. wyniósł 3.197 mln zł. 
Miasto stołeczne Warszawa uzyskiwało w tym okresie średnie oprocentowanie lokat 
terminowych wynoszące 1,92%. Kredyt, uruchomiony w grudniu 2014 r., który 
powiększył stan wolnych środków 2015 roku, był oprocentowany 2,803%. 
Szacunkowy koszt pozyskania wolnych środków  w tym okresie przewyższył 
korzyści z lokowania wolnych środków o około 4,2 mln zł. W całym badanym okresie 
koszty pozyskiwania środków przewyższały korzyści związane z ich lokowaniem  
o 23,4 mln zł. 

O wysokim i rosnącym poziomie wolnych środków może świadczyć ich relacja  
do długu. W latach 2010-2014 wynosiła ona przeciętnie 23,4%, a na koniec 2014 r. 
30,4%. 

(dowód: akta kontroli str. 36-38, 90-96) 

2.2. Zobowiązania finansowe spółek z udziałem miasta stołecznego 
Warszawy 

Łączne zadłużenie spółek, w których miasto stołeczne Warszawa posiadało udziały  
i akcje, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych  
i innych zobowiązań finansowych na koniec lat 2013 i 2014 wynosiło 2.900,3 mln zł  
i 3.330,3 mln zł, co stanowiło 48,9% i 55,2% w relacji do zadłużenia Miasta. Na 
kwoty te składało się zadłużenie 13 spółek (11 w 2013 r. i 11 w 2014 r.). Zadłużenie 
przekraczające 90 mln zł wystąpiło w 8 spółkach. Były to podmioty realizujące 
inwestycje w rozwój infrastruktury miejskiej, świadczące usługi w zakresie transportu 

                                                      
16  Uchwała Nr Wa.421.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 

roku. Uchwała Nr Wa.16.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 
roku. 

Uwagi 
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publicznego i rozwój budownictwa społecznego. Zadłużenie spółek i koszty jego 
obsługi nie są uwzględniane przy określaniu poziomu zadłużenia Miasta i przy 
wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Analiza siedmiu kredytów 
długoterminowych o wartości większej niż 5 mln zł  zaciągniętych przez spółki  
w latach 2013-2015 pozwala stwierdzić, że ich oprocentowanie w dacie zaciągnięcia  
i na koniec listopada 2015 r. było z reguły wyższe niż kredytów zaciągniętych przez 
miasto stołeczne Warszawa, z dominującym odchyleniem w granicach  
od 0,4 do 0,8 punktu procentowego. 

(dowód: akta kontroli str. 869-870, 881-996) 

Większość długoterminowego zadłużenia finansowego spółek została zaciągnięta  
w okresie przed 2013 r. Po 1 stycznia 2013. r. spółki zawarły długoterminowe 
umowy kredytowe o łącznej wartości 154,6 mln zł, co stanowiło około 5,92% 
zadłużenia wszystkich spółek na koniec 2014 r. Zabezpieczenie otrzymanych 
kredytów stanowiły najczęściej zastawy na aktywach spółek, weksle własne, 
pełnomocnictwa do rachunków bankowych spółek i oświadczenia o poddaniu się 
egzekucji. Trzy spółki uzyskały także wsparcie Miasta poprzez zawarcie 
umowy/deklaracji wsparcia. Umowy te nie zawierały postanowień zobowiązujących 
miasto stołeczne Warszawa do spłaty kredytów zaciągniętych przez spółki. Jednak 
Miasto zobowiązywało się w umowach do takiego sposobu postępowania, aby 
zapewnić spółkom możliwość wywiązania się ze zobowiązań wobec kredytodawcy. 
Uzależnienie od finansowania przez Miasto jest szczególnie widoczne w przypadku 
spółek transportowych, które w latach 2013 i 2014 pozyskały od 83,3% do 94,9% 
swoich przychodów w wyniku realizacji zawartych z Miastem umów powierzenia 
wykonania zadań własnych Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 871-880) 

W latach 2013-2015 miasto stołeczne Warszawa nie udzielało spółkom poręczeń  
i gwarancji. W powyższym okresie obowiązywało 12 umów poręczenia. Ostatnia 
umowa poręczenia została zawarta w 2011 r., a pozostałe 11 umów w pierwszej 
dekadzie XXI wieku. Poręczenia były udzielone pięciu szpitalom działającym jako 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz dwóm towarzystwom 
budownictwa społecznego. W latach 2013-2015 płatności na kwotę 12,0 mln zł 
zostały poniesione z tytułu poręczeń udzielonych trzem spzoz. Na dzień 10 grudnia 
2015 r. potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynosiły  
11,2 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 967-982) 

Sytuacja finansowa spółek była monitorowana przez Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego (BNW) w ramach obowiązującej w Urzędzie miasta stołecznego 
Warszawy. Zgodnie z obowiązującą procedurą sprawowania nadzoru nad spółkami 
prawa handlowego17 BNW monitoruje istotne ryzyka związane z funkcjonowaniem 
jednoosobowych spółek miasta stołecznego Warszawy i informuje o nich 
Prezydenta m. st. Warszawy. Zakres sprawowanego nadzoru w szczególności 
powinien obejmować dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej 
spółek. Zadanie to jest realizowane z wykorzystaniem szeregu instrumentów, w tym 
m.in. poprzez zatwierdzanie planów gospodarczych spółek, weryfikowanie 
sprawozdań przedstawianych przez spółki oraz wyrażanie zgód na zaciąganie 
zobowiązań i nabywanie/zbywanie nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 137-142, 1025-1042) 

                                                      
17  Zarządzenie Nr 6548/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia zasad sprawowania 

nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których m. st. Warszawa posiada udziały lub akcje. Zarządzenie to uchyliło 
wcześniej obowiązujące w tej sprawie Zarządzenie Nr 2266/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 marca 2012 r.  
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Zaciąganie zobowiązań długoterminowych przez m. st. Warszawa było poprzedzone 
analizami wyboru instrumentów, warunków ich uruchomienia oraz wpływu 
zadłużenia na kształtowanie się wskaźników dotyczących długu. Jednak zdaniem 
NIK zaciąganie nowych zobowiązań kredytowych w sytuacji stałego utrzymywania 
wysokich stanów wolnych środków – rozumianych zgodnie z definicją zawartą  
w art. 48 ust. 3 ufp jako środki znajdujące się w dyspozycji jednostki, które nie są 
wydatkowane w określonym dniu na wykonanie zadań oraz funkcjonowanie 
jednostki – powodowało ponoszenie kosztów obsługi zadłużenia, których można 
było uniknąć w przypadku wykorzystania zgromadzonych środków. Ustanowiony 
został system nadzoru nad spółkami kapitałowymi Miasta.  

3. Prawidłowość ujęcia operacji finansowych  
w ewidencji księgowej, w dokumentach 
planistycznych i sprawozdawczości budżetowej 
samorządów  

Zadłużenie Miasta wynika z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach. 
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Na 30 czerwca 2015 r. dług Miasta wynosił 5.959,1 mln zł, w tym z tytułu kredytów 
3.759,7 mln zł oraz z tytułu obligacji 2.199,4 mln zł.  Emisje obligacji były 
przeprowadzone w latach 2009- marzec 2011. 

Objęte kontrolą operacje dotyczyły zaciągania i spłaty zobowiązań finansowych  
z tytułu kredytów i obligacji oraz kosztów obsługi zadłużenia z powyższych tytułów. 
Zostały one ujęte w WPF oraz budżetach na 2013 i 2014 r., w kwotach wynikających 
z uchwał Rady Miasta w sprawie budżetu miasta. 

Na 2013 r. w WPF oraz w budżecie zaplanowano zaciągnięcie nowych kredytów  
w wysokości 480 mln zł i spłatę kredytów w wysokości 290,7 mln zł. W wyniku tych 
operacji planowane zadłużenie na koniec roku wynosiło  5.934,8 mln zł. Realizacja 
planu dotyczącego zaciągnięcia kredytu wyniosła 480,0 mln zł, a spłat 288,0 mln zł, 
co oznaczało wzrost długu w 2013 r. o 192 mln zł. Według kwartalnych sprawozdań 
Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń według stanu na 
dzień 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r. przyrost zobowiązań wynosił  
229,7 mln zł. Różnica pomiędzy ujęciem w sprawozdaniu Rb-Z, a przyrostem długu 
wynikającym z przychodów i rozchodów wyniosła 37,7 mln zł i wynikała z rozliczenia 
różnic kursowych i wyceny bilansowej kredytów i obligacji w walutach obcych. 

Na 2014 r. w WPF oraz w budżecie zaplanowano zaciągnięcie nowych kredytów  
w wysokości 950 mln zł. Na spłatę długu przewidziano kwotę 887,5 mln zł.  
W efekcie przyrost zadłużenia wynosił 62,5 mln zł. Poziom zadłużenia ujęty w Rb-Z 
na koniec 2014 r. wyniósł 6.037,7 mln zł i był wyższy od zadłużenia z końca 2013 r. 
o 112,5 mln zł. Różnica pomiędzy ujęciem w sprawozdaniu Rb-Z, a przyrostem 
długu wynikającym z sumy przychodów i rozchodów wynikała z różnic kursowych. 
Po uwzględnieniu różnic kursowych zadłużenie Miasta ujęte w sprawozdaniach  
Rb-Z było zgodne z danymi ujętymi w ewidencji księgowej. 

(dowód: akta kontroli str. 384-401, 415) 

W długu Miasta od 2013 r. ujmowane jest zadłużenie, którego źródłem powstania 
było przejęcie w 2013 r. zadłużenia kredytowego dwóch SPZOZ (szpitala Praskiego 
oraz szpitala Grochowskiego), w związku z przekształceniem ich w spółki. W 2013 r. 
dług Miasta z tego tytułu wzrósł o 38,2 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza  
2015 r. dług z tego tytułu zmniejszył się do kwoty 16,6 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 26) 
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Na 2013 r. wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 434,6 mln zł,  
a wykonano w kwocie 298,7 mln zł. Obniżenie wydatków z tytułu  kosztów obsługi 
długu wyniosło 132 mln zł, tj. 31%. Na 2014 r. wydatki na obsługę długu 
zaplanowano w wysokości  398,0 mln zł, a wykonano w wysokości niższej  
o 113 mln zł (o 28%). Różnice pomiędzy wielkościami ujętymi w planie,  
a wykonanymi wynikały z przyjmowanych na etapie planu bezpiecznych rezerw 
dotyczących zmiany stóp procentowych, zmiany kursów walut oraz rezerwy na 
niekorzystne zmiany budżetowe. 

(dowód: akta kontroli str. 80) 

Miasto stołeczne Warszawa prawidłowo ujmowało w ewidencji księgowej oraz 
wykazywało w sprawozdawczości wielkość zadłużenia oraz operacje związane  
z finansowaniem deficytu. 

4. Zarządzania zobowiązaniami i płynnością finansową 

Miasto st. Warszawa opracowuje corocznie politykę zadłużenia. Celem zarządzania 
długiem jest utrzymanie go na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na realizację 
projektów inwestycyjnych, przy założeniu minimalizowania kosztów obsługi długu 
oraz ograniczeniu szeregu ryzyk, w tym refinansowania, kursowego, stopy 
procentowej. Założenia dotyczące polityki zarządzania długiem w latach 2013-2015 
zostały zawarte w dokumencie „Polityka zadłużenia m.st. Warszawy na lata  
2013–2020” 18, a następnie w kolejnych politykach na lata 2014-2020 i 2015-2020.  
W Polityce na 2013 r. zapisano, że docelowa relacja długu do dochodów powinna 
się kształtować w przedziale 40–50% w horyzoncie do 2020 r. Wewnętrzny limit 
zadłużenia został ustalony na poziomie 55%, przy limicie ustawowym, określonym  
w art. 170 ustawy o finansach publicznych nie wyższym niż 60%. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 14, 95) 

Od 2014 r. powyższy limit dotyczący poziomu długu przestał obowiązywać, 
podobnie jak limit dotyczący kosztów obsługi długu, określony w art. 169 ustawy  
o finansach publicznych. W polityce zadłużenia na lata 2014-2020, pomimo braku 
formalnego limitu, Miasto postanowiło utrzymywać wewnętrzny limit długu, 
stanowiący, że poziom zobowiązań o charakterze dłużnym nie przekroczy 55% 
dochodów. Limit został wprowadzony jako wspierający zarządzanie długiem  
i kontrolę jego absolutnych wielkości. Również w długookresowych projekcjach 
Miasto nie założyło znaczącego wzrostu zadłużenia. Pomimo iż przestały również 
obowiązywać dotychczasowe ograniczenia kosztów obsługi długu w relacji  
do planowanych dochodów (15%), Miasto utrzymało limitowanie tych koszów. 
Dodatkowo na ograniczenie poziomu zadłużenia oddziaływały umowy kredytowe, 
podpisane z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, obligując Miasto  
do utrzymywania nadwyżki operacyjnej na poziomie 150% kosztów obsługi długu 
(odsetki). Od 2013 r. relacja ta jest wypełniana.  

(dowód: akta kontroli str. 410) 

Na 2015 r. w polityce zadłużenia przyjęto między innymi, że docelowa struktura 
zobowiązań powinna być budowana głównie w oparciu o zaciąganie zobowiązań  
w walucie polskiej, w strukturze oprocentowania należy preferować zobowiązania na 
stałą stopę, w strukturze instrumentów finansowych kontynuować zasadę 
mieszanego finansowania (tzw. mix financing), oznaczającą dywersyfikację ryzyka 
źródeł finansowania i terminów spłat, a także zapewnić utrzymanie poziomu rezerw 
finansowych zabezpieczających nadzwyczajne wydatki. 

                                                      
18  Poprzednia polityka zadłużenia obejmowała lata 2008–2012. 
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Zarządzaniem płynnością zajmuje się Zespół do spraw płynności finansowej oraz 
zasad gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Zadania zespołu zostały 
określone19  w zarządzeniu Nr 883/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 30 maja 2011 r. Należą do nich w szczególności analiza i ocena przepływów 
finansowych, realizacji prowadzonej polityki płynności finansowej, realizacji 
lokowania nadwyżek i efektów lokowania wolnych środków finansowych oraz 
ustalenie i aktualizacja zasad zarządzania płynnością finansową.  

(dowód: akta kontroli str. 95) 

Ograniczanie ryzyka płynności jest prowadzone poprzez utrzymywanie stałego 
monitoringu systemu zarządzania płynnością. Głównymi instrumentami zarządzania 
ryzykiem płynności budżetu, rozumianym jako utrata przez budżet zdolności  
do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków 
budżetowych, było utrzymywanie stałego monitoringu systemu zarządzania 
płynnością z wykorzystaniem aplikacji płynność finansowa, pozwalającej na 
ustalanie średniego poziomu stanu rezerwy płynności na najbliższe okresy 
planistyczne oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu kredytu w rachunku 
bieżącym. Celowi temu służyło również lokowanie środków na oprocentowanych 
lokatach bankowych w bankach, z którymi Miasto ma podpisaną umowę, oraz 
lokowanie wolnych środków w skarbowe papiery wartościowe (w 2013 r. 500 mln zł, 
w 2014 r. 350 mln zł) w ramach lokowania wolnych środków na koniec roku, a także 
mix financing, tj. utrzymywanie dostępu do środków z rynku krajowego  
i zagranicznego. 

W ramach polityki zarządzania płynnością m.st. Warszawy zabezpieczana jest 
terminowość realizacji płatności, ryzyko niedoboru środków finansowych 
niezbędnych do realizacji budżetu, zarządzanie czasowo wolnymi środkami 
(gospodarka lokatami). Zgodnie z realizowaną przez Miasto polityką płynności 
rekomendowany poziom wolnych środków  dla utrzymania płynności budżetowej 
(wariant pesymistyczny) wynosi minimalnie 15% prognozowanych rocznych 
dochodów Miasta, tj. około 2 mld zł.  

(dowód: akta kontroli str. 90, 409, 430-432) 

Zabezpieczenie bieżącej płynności zostało realizowane poprzez podpisanie  
z Bankiem Handlowym w Warszawie umowy na kredyt w rachunku bieżącym. 
Umowa obowiązuje do końca 2017 r. Przyznany limit kredytu wynosił 500 mln zł. 
Zgodnie z zapisami umowy kredyt jest udzielany bez prowizji i opłat,  
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. 
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę rynku międzybankowego WIBOR ON. 
Kredyt jest odnawialny, a jego spłata następuje do 31 grudnia każdego roku. Kredyt 
jest uruchamiany automatycznie w momencie pojawienia się ujemnego salda  
na rachunku bieżącym. Kredyt ten nie był dotychczas wykorzystywany przez  
m. st. Warszawa. Wymóg możliwości zaciągnięcia takiego kredytu był jednym  
z kryteriów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę 
bankową budżetu m. st. Warszawa”. 

(dowód: akta kontroli str. 408) 

W okresie objętym kontrolą Miasto posiadało płynność finansową. Średni poziom 
wolnych środków w latach 2013-2014 wynosił ponad 1,7 mld zł, a w pierwszym 
półroczu 2015 r. nawet 3,2 mld zł. Wskaźniki płynności finansowej natychmiastowej 

                                                      
19  Straciło moc zarządzenie nr 1259/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw polityki lokowania wolnych środków finansowych. 
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pierwszego i drugiego stopnia20 w II połowie 2014 r. i I połowie 2015 r. ukształtowały 
się prawidłowo i wynosiły od 1,05 do 2,42. 

(dowód: akta kontroli str. 91, 420) 

W związku z zarządzaniem długiem opracowano i wdrożono m.in. procedury 
dotyczące emisji obligacji, wcześniejszych spłat rat kapitałowych, wyboru agenta 
emisji na rynku krajowym, kierownika konsorcjum w przypadku emisji na rynku 
zagranicznym. Dla udzielania poręczeń i gwarancji wprowadzono zarządzeniem  
Nr 6650/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 października 2014 r. „Regulamin 
udzielania poręczeń i gwarancji przez m.st. Warszawa”. W latach 2013-2015 
poręczenia i gwarancje nie były udzielane21. Wartość zobowiązań z tytułu 
udzielonych we wcześniejszych latach poręczeń wynosiła na dzień 10 grudnia 
2015 r. kwotę 11,8 mln zł22. Do grudnia 2015 r. Miasto wypłaciło z tytułu udzielonych 
poręczeń kwotę 12 mln zł.  Wypłaty dotyczyły wyłącznie poręczeń na rzecz szpitali. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 116) 

Miasto lokowało wolne środki na podstawie upoważnienia Rady Miasta, w bankach 
innych niż bank prowadzący obsługę budżetu, z którymi podpisało umowy  
o lokowaniu wolnych środków finansowych. Aby ograniczyć ryzyko utraty 
lokowanych środków Banki te muszą spełniać kryteria, określone przez zespół do 
spraw płynności finansowej oraz zasad gospodarowania wolnymi środkami 
finansowymi. W umowie dotyczącej prowadzenia obsługi bankowej Miasto 
zapewniło sobie możliwość odstąpienia od umowy, niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o utracie płynności finansowej przez bank. 

(dowód: akta kontroli str. 90) 

Stworzone zostały mechanizmy zarządzania zadłużeniem i płynnością. Pozwoliły 
one na utrzymanie stabilności finansów Miasta oraz kontrolę ryzyka w granicach 
określonych w polityce zadłużenia. 

IV. Wnioski  
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli23, wnosi o zapewnienie przestrzegania zapisów art. 91 
ust. 2 ufp zobowiązujących do uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty 
zaciągniętego kredytu. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów 
Najwyższej Izby Kontroli. 

                                                      
20 Prezentują one relację wartości faktycznie zrealizowanych dochodów i przychodów do wydatków i rozchodów, zobowiązań 

wymagalnych i niewymagalnych. 
21 Ostatnie poręczenie pochodzi z 2007 r. Poręczenia były udzielane na rzecz spzoz oraz TBS. 
22 Początkowa wartość zobowiązań z tytułu poręczeń wynosiła 144,2 mln zł i dotyczyła dwunastu umów kredytowych, 

zawartych pomiędzy siedmioma podmiotami (SPZOZ,TBS), a bankami. 
23 Dz.U. z 2015 r., poz.1096. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
uwag i wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. 

  
  

 

 Za zgodność z treścią 
Uchwały Zespołu Orzekającego 

Komisji Rozstrzygającej 
w Najwyższej Izbie Kontroli 

z dnia 18 lutego 2016 r. 
  

 Dyrektor 
Departamentu Budżetu i Finansów 

Stanisław Jarosz 
 

 

Warszawa, dnia          marca 2016 r. 

 

........................................................ 
 Podpis 

  

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków  


