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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 36 – Skarb Państwa, 
przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2014 r. i ich rozdysponowania, 
a także wykonanie planów finansowych funduszy celowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy 1. Rafał Pikus, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93507 z dnia 
16 stycznia 2015 r. 

2. Renata Patkowska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93510 
z dnia 16 stycznia 2015 r. 

3. Lidia Różycka, st. inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr 93511 z dnia 
16 stycznia 2015 r. 

4. Adam Kazimierczuk, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93508 z dnia 
16 stycznia 2015 r. 

5. Mirosław Wójtowicz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93509 z dnia 
16 stycznia 2015 r. 

6. Elżbieta Sikorska, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 16710 
(dowód: akta kontroli str. 1-10) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Skarbu Państwa1 
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Pan Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa2 (od 24 kwietnia 2013 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 11-12) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Dochody i wydatki budżetu państwa w 2014 r. w części 36 – Skarb Państwa, 
zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 20144, zostały prawidłowo wykonane 
i rozliczone.  

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 rok dochody w części 36 zostały 
wykonane w wysokości blisko 4 mld zł (86,6% planu). W Ministerstwie prowadzono 
prawidłową ewidencję dochodów i terminowo przekazywano uzyskane środki na 
centralny rachunek bieżący budżetu państwa. Podejmowano także przewidziane 
prawem działania w celu odzyskania należności.  

Wydatki zrealizowano w wysokości 60 mln zł (92,8% planu). MSP dokonywało 
wydatków zgodnie z przepisami, oszczędnie gospodarując przyznanymi kwotami. 

Plany finansowe funduszy celowych zostały zrealizowane w następującym stopniu:  
- zaplanowane przychody Funduszu Reprywatyzacji zostały zrealizowane 

w wysokości 133 022,6 tys. zł, tj. 94,2% planu, natomiast koszty zostały 
wykonane w wysokości 413 976,4 tys. zł, tj. 44,9% planu; stan funduszu na 

                                                      
1 Dalej także: MSP, Ministerstwo SP lub Ministerstwo. 
2  Dalej także: Minister SP. 
3  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące  oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę opisową. 

4  Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U., poz. 162). 

Ocena i uzasadnienie 
oceny 
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koniec roku wynosił 5 179 136,9 tys. zł i w porównaniu z początkiem roku uległ 
zmniejszeniu o 5,1%, 

- zaplanowane przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zrealizowane 
w wysokości 405 342,3 tys. zł, tj. 101,7% planu, natomiast koszty  wykonano 
w wysokości 554 394,4 tys. zł, tj. 88,8% planu; stan funduszu na koniec roku 
wynosił 352 793,1 tys. zł i porównaniu z początkiem roku uległ zmniejszeniu 
o 29,7%, 

- zaplanowane przychody Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców zostały 
zrealizowane w wysokości 234 600,9 tys. zł, tj. 37,4%5 planu, natomiast koszty 
wyniosły  1 381 783,9 tys. zł, tj. 97,9% planu; stan funduszu na koniec roku 
wynosił 1 344 350,4 tys. zł i porównaniu z początkiem roku uległ zmniejszeniu 
o 46,0%, 

- zaplanowane przychody Funduszu Skarbu Państwa zostały zrealizowane 
w wysokości 156 858,0 tys. zł, tj. 132,3% planu, natomiast koszty wyniosły 
268 538,6 tys. zł, tj. 74,5% planu; stan funduszu na koniec roku wynosił 
52 975,3 tys. zł i porównaniu z początkiem roku uległ zmniejszeniu o 67,8%. 

Łączny stan funduszy celowych na koniec 2014 r. wynosił  6 929 255,6 tys. zł 
i w porównaniu z początkiem roku uległ zmniejszeniu o 19,6%. 

Przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa6 zostały wykonane w wysokości  
1 003 661,0 tys. zł, tj. 27,1% kwoty planowanej wynoszącej 3 700 000,0 tys. zł.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sprawozdania za 2014 r. sporządzone 
przez dysponenta części 36 i funduszy celowych (Rekompensacyjnego, 
Reprywatyzacji, Skarbu Państwa i Restrukturyzacji Przedsiębiorców): 
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23), 
- sprawozdania finansowe za IV kwartał 2014 r. o stanie: 

a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
b) zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 

oraz 
- sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych (Rb-33 

i Rb-40). 
Sprawozdania te zostały sporządzone na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej i przekazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także 
należności i zobowiązań w 2014 roku. 

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, rzetelnie, stosownie do przepisów 
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej7, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych8, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym9.  

                                                      
5  Niski stopień zrealizowania planu przychodów Funduszu związany był z niższymi wpływami z prywatyzacji 

mienia Skarbu Państwa. 
6  Dalej także: SP. 
7  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  

(Dz.U. z 2014 r., poz. 119). 
8  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247 ze zm.). 
9  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej  

w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766). 
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Dysponent części budżetowej 36 na bieżąco, stosownie do zapisów art. 175 ust. 2 
pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych10, dokonywał analizy wykonania budżetu, 
w tym w układzie zadaniowym. 

Księgi rachunkowe MSP w 2014 r. były prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami 
rachunkowości, zawierającymi wymagane elementy określone w aktach prawnych 
i regulacjach wewnętrznych oraz obowiązujących standardach. Formułując ocenę 
ogólną NIK wzięła pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonej w MSP w 2014 r. w 
zakresie prawidłowości sprawozdań finansowych oraz ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę ich sporządzenia11. 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą przewlekłego działania 
związanego ze zwrotem kary umownej na rzecz jednego podmiotu. Konsekwencją 
tego był wzrost kosztów z tytułu odsetek. 

Uwagi NIK dotyczą: 

- niewykonania planu przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa12, 

- braku aktualizacji stawek za użyczenie pomieszczeń w budynku MSP od 9 lat, 

- braku możliwości zweryfikowania rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej 
Polskiej Agencji Prasowej; Minister SP przygotował projekt ustawy 
umożliwiający zmianę aktu wykonawczego w zakresie przyznawania 
i wykorzystania dotacji dla PAP; sytuacja nie zmieniła się w porównaniu do roku 
ubiegłego, 

- nierozwiązania sprawy bieżącej i rzetelnej ewidencji mienia SP, które zostało 
przekazane wojewodom po likwidacji delegatur MSP, 

- potrzeby starannego szacowania wartości przedmiotu zamówienia zakupu 
usług informatycznych (wsparcia technicznego) na rzecz Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego MSP13, finansowanego z Funduszu Skarbu 
Państwa, 

- niskiego wykonania planu kosztów Funduszu Skarbu Państwa w ujęciu budżetu 
zadaniowego, 

- niskiego zainteresowania małych i średnich przedsiębiorców możliwością 
uzyskania wsparcia ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 

- niezależnego od Ministra SP długotrwałego przekazywania wniosków o wypłatę 
odszkodowań przez inne organy reprezentujące Skarb Państwa 
w postępowaniach sądowych, wpływającego na wydłużenie procesu wypłaty 
odszkodowań. 

 

W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad wykonaniem budżetu państwa 
Minister Skarbu Państwa powinien również zwrócić uwagę na: 

- zasadność rozszerzenia funkcjonalności ZSI w zakresie raportowania danych 
dotyczących należności prezentowanych w sprawozdaniu Rb-27, 

- potrzebę włączenia Decyzji nr 6 Dyrektora Generalnego MSP w sprawie 
ustalenia zasad przekazywania informacji, dotyczących dywidendy należnej 

                                                      
10  Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. Dalej: ufp. 
11  Wystąpienie pokontrolne KGP-4101-006-01/2014 z 16 grudnia 2014 r.  
12  Patrz rozdz. III Wyniki kontroli pkt 4 Przychody z prywatyzacji. 
13  Dalej także: ZSI. 
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Skarbowi Państwa do Instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli 
dowodów księgowych oraz zasad gospodarki kasowej w MSP, 

- niezwłoczne, po ustaleniu nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku FSP, 
dokonanie zmiany planu finansowego funduszu. 

III. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. Planowanie i realizacja dochodów budżetowych 

W ustawie budżetowej na rok 2014 ustalono dochody w części 36 w wysokości 
4 612 600 tys. zł, w tym z tytułu dywidend z akcji należacych do SP w wysokości 
4 600 000 tys. zł. 

MSP opracowało dokumenty planistyczne dotyczące dochodów zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do 
projektu ustawy budżetowej na rok 201414. W dokumentach tych zaplanowano 
dochody w wysokości 3 612 600,0 tys. zł, w tym 3 600 000,0 tys. zł z tytułu 
dywidend. W projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. Minister Finansów zwiększył 
kwotę planowanych dochodów z dywidend do wysokości 4 600 000,0 tys. zł15. 
Kwota ta została ujęta w dokumencie MSP: Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu 
Państwa w 2014 r16. zmienionym we wrześniu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 70-72, 2136-2138, 2502-2511, 2540-2550, 3335) 

Wykonanie dochodów w części 36 wyniosło 3 996 298,5 tys. zł i stanowiło 86,6% 
dochodów planowanych. W ogólnej kwocie dochodów wykonanych, dochody 
z dywidend wyniosły 3 844 250,8 tys. zł (83,6% planu).  

Zdecydowaną większość wpływów z tytułu dywidend stanowiły wpłaty od 
10 spółek17, w łącznej kwocie 3 693 586,0 tys. zł (96,1% wpłat z tytułu dywidend).  

Na mniejsze wykonanie planu dochodów miało wpływ ustalenie przez WZA PZU SA 
terminu wpłaty drugiej raty dywidendy za 2013 r. w kwocie 516 549,3 tys. zł na 
styczeń 2015 r.18 oraz nieuzyskanie dochodów z tytułu dywidend zaliczkowych 
w kwocie 275 216,0 tys. zł19.  

Z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych planowano uzyskać 11 500,0 tys. zł, 
faktycznie wykonano dochody w wysokości 150 259,1 tys. zł. Na znacznie wyższe 
od planowanego wykonanie miało wpływ zakończenie procesu likwidacji spółki 
Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji.  

(dowód: akta kontroli str. 1895-1899, 2093-2275)  

                                                      
14  Dz.U. z 2013 r. poz. 702. 
15  Pismo Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2013 r. (MSP/DBiF/3415/13) do Sekretarza Rady 

Ministrów. 
16  Dokument zatwierdzony przez Ministra SP w dniu 23 sierpnia .2013 r., zmieniony we wrześniu 2013 r. 
17 Większość wpłat z tytułu dywidend została wniesiona przez spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PZU SA, KGHM Polska Miedź SA, Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski SA, Energa SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Enea SA, Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o., TAURON Polska Energia SA. 

18  W uzasadnieniu uchwały WZA wskazano konieczność zapewnienia utrzymania wskaźników 
bezpieczeństwa PZU SA na dzień 31 grudnia 2014 r., a w szczególności wskaźnika pokrycia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, a także wymogi wynikające z zaleceń KNF w zakresie podziału 
wyniku finansowego oraz dążenie PZU SA do osiągnięcia optymalnej tzw. oceny BION ( „badanie i ocena 
nadzorcza”).  

19  Planowano dywidendy zaliczkowe: od spółek: PZU SA i Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Wypłaty tych 
dywidend zależą od decyzji zarządów spółek.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Na podstawie kontroli 23 dowodów księgowych wybranych losowo20 i ośmiu 
dowodów wybranych celowo21 oraz odpowiadających im zapisom księgowym na 
kontach 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, 227 - Długoterminowe 
należności z tytułu dochodów budżetowych, 248 - Rozrachunki z tytułu 
najmu/dzierżawy – siedziba MSP i nieruchomości instytucji państwowych na łączną 
kwotę 5 077 094,8 tys. zł, NIK stwierdza, że wszystkie objęte badaniem należności 
zostały przypisane terminowo z wyjątkiem dywidendy należnej od spółki 
TARPOM SA (przypisanej po wpływie środków na konto dochodów MSP), 
w kwotach zgodnych z dokumentami stanowiącymi podstawę tych zapisów. 
Należności z nich wynikające zostały uregulowane w 2014 r., za wyjątkiem dwóch 
należności z terminem płatności ustalonym na 2015 r.22  

Uzyskane dochody były terminowo przekazywane na centralny rachunek bieżący 
budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1900-2010, 2053-2056, 2059-2065, 2282-2299)  

W działalności kontrolowanej jednostki, dotyczącej planowania i realizacji, 
dochodów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że wartości stawek za użyczenie nieruchomości MSP, ustalone 
w dwóch umowach zawartych w 2006 r.23, nie zostały zmienione od dziewięciu lat. 
Postanowienia w tych umowach: „W przypadku znacznego wzrostu kosztów 
świadczeń (…) dopuszcza się wzrost stawek bez konieczności aneksowania 
umowy”24 - są nieprecyzyjne, nie wskazują bowiem jednoznacznie warunków, które 
uprawniają do zmiany wysokości stawek z tytułu użyczenia bez potrzeby 
aneksowania umów. Biorąc pod uwagę długi, dziewięcioletni okres obowiązywania 
niezmienionych stawek, w opinii NIK należałoby dokonać ich urealnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1926-1938, 2005-2009) 

1.2. Należności pozostałe do zapłaty 

Na koniec 2014 r. w części 36 budżetu państwa wystąpiły należności pozostałe do 
zapłaty, w łącznej kwocie 17 290,1 tys. zł, które w całości były równe należnościom 
netto25. Należności te wynikały głównie z tytułów: odsetek (7 916,8 tys. zł), najmu 
i dzierżawy składników majątkowych SP (4 624,2 tys. zł) oraz dywidend 
(3 511,1 tys. zł). W porównaniu do 2013 r. należności ogółem były wyższe 
o 752,6 tys. zł (o 4,6%), przy czym zwiększenie kwoty należności w dziale 750 – 
Administracja publiczna (o 921,1 tys. zł) dotyczyło zasądzonych na rzecz Skarbu 
Państwa kosztów sądowych, naliczonych i niezapłaconych przez dłużników odsetek 
za zwłokę oraz przeksięgowań należności długoterminowych na krótkoterminowe. 
Natomiast w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem stan należności z tytułu wpływów z dywidend zmniejszył się o 182,3 tys. zł, 
co było spowodowane decyzją o umorzeniu należności przysługującej SP26. 

(dowód: akta kontroli str. 2011-2051, 2322-2325) 

                                                      
20  Z wykorzystaniem MUS - metody statystycznej uwzględniającej prawdopodobieństwo wyboru 

proporcjonalnie do wartości transakcji (ang. Monetary Unit Sampling - MUS). 
21  Osiem faktur dotyczących umów najmu i użyczenia (czynsz i najem miejsc postojowych). 
22  Dotyczyło to Przedsiębiorstwa Wydawniczego RZECZPOSPOLITA, gdzie obniżono kapitał zakładowy 

o 16 000 tys. zł (planowany termin wpływu środków – maj 2015 r.), oraz PZU SA (dywidenda wpłynęła na 
konto dochodów MSP w dniu 15 stycznia 2015 r.). 

23  Umowy użyczenia zawarte z Prokuratorią Generalną SP oraz Państwową Agencją Atomistyki. 
24  § 4 ust. 3 umów użyczenia. 
25  Należności netto to należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane. 
26  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 885 ze zm.) Minister SP umorzył jednostronnie należność z tytułu niezapłaconej dywidendy od spółki 
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi TRANS Sp. z o.o. w Głownie. 

Uwaga 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kontrolą objęto czynności windykacyjne prowadzone przez MSP wobec sześciu 
dłużników27. W 2014 r. dokonali oni spłaty należności w kwocie 2,5 tys. zł. Pomimo 
prawidłowo prowadzonych czynności windykacyjnych przez Ministerstwo, kwota 
należności tych dłużników wzrosła w ciągu 2014 r. o 462,3 tys. zł do kwoty 
8 456,2 tys. zł28. 

 (dowód: akta kontroli str. 2073-2092, 3304-3319) 

Minister SP umorzył w 2014 r. należności w stosunku do trzech dłużników29 i zawarł 
umowę o zwolnienie z długu30 z dwojgiem spadkobierców zmarłego dłużnika na 
łączną kwotę 400,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2052, 2013-2049, 2066-2071, 3299-3303) 

W 2014 roku zawarto pięć umów o rozłożenie na raty spłaty wierzytelności, których 
łączna wartość wyniosła 60,4 tys. zł. Rozłożenie na raty w każdym przypadku 
nastąpiło na wnioski dłużników uzasadnione trudną sytuacją materialną i wypadkami 
losowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 2013-2049, 2066-2069, 2072) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej należności pozostałych do 
zapłaty nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

2. Wydatki budżetowe 

2.1. Planowanie wydatków budżetowych 

W ustawie budżetowej na 2014 r., wydatki budżetu państwa w części 36 zostały 
zaplanowane w wysokości 64 316,0 tys. zł. Kwoty wydatków zgłoszone przez 
dysponenta do projektu budżetu w tej części wyniosły 64 274,0 tys. zł, tj. 99,9% 
kwoty ujętej w ustawie budżetowej. Zostały one zaplanowane w układzie klasyfikacji 
budżetowej z uwzględnieniem założeń do planowania budżetu państwa 
przekazanych przez Ministra Finansów31. Przy planowaniu uwzględniono 
następujące czynniki: 

 wydatki w części 36 zaplanowano w wysokości 97,9% przewidywanego 
wykonania w 2013 r., 

 wydatki na wynagrodzenia zaplanowane zostały na poziome ustawy budżetowej 
na 2013 r., 

 rzeczowe wydatki bieżące jednostek budżetowych określono na poziomie 
116,2% przewidywanego wykonania w 2013 r., 

 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 151,6% przewidywanego 
wykonania w 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 41-87) 

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w trakcie roku zostały zwiększone 
o kwotę 13,7 tys. zł, pochodzącą z części 83 - Rezerwy celowe. 

(dowód: akta kontroli str. 110, 127) 

W planowaniu wydatków budżetowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
27  Do badania kontrolnego wybrano próbę celową: wg okresu przeterminowania - trzy salda o najdłuższym 

okresie przeterminowania i trzy salda wg kryterium wartości, w tym jedno z dwóch o najwyższej wartości.  
28  Stan należności ustalony na dzień 31 grudnia 2014 r. 
29  Minister umarzając ww. należności działał na podstawie art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 1 

i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 
30  Działając na postawie art. 508 kodeksu cywilnego, z przyczyn określonych w art. 56 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 
31 Pismo MF z dnia 26 lipca 2013 r. 
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2.2. Realizacja wydatków budżetowych 

Zrealizowane w części 36 wydatki wyniosły 59 707,8 tys. zł, tj. 92,8% planu po 
zmianach (64 329,7 tys. zł). W porównaniu do 2013 r. były one wyższe 
o 535,3 tys. zł, tj. o 0,9%. 

Najwyższe wydatki zostały zrealizowane w dziale 750 – Administracja publiczna, 
obejmującym wydatki na utrzymanie urzędu MSP. Wyniosły one 56 638,9 tys. zł, 
tj. 92,5% planu po zmianach. Wydatki te, stanowiące 94,9% wydatków ogółem, 
dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników Ministerstwa i składek na 
ubezpieczenia społeczne (§ 4010, § 4020, § 4040, § 4110 i § 4120) – 
45 092,9 tys. zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300) – 2 245,9 tys. zł, zakupu usług 
remontowych (§ 4270) – 1 913,1 tys. zł, zakupu energii (§ 4260) – 1 456,5 tys. zł 
oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§  6050) – 1 307,1 tys. zł. 

Badaniem kontrolnym NIK objęto wydatki w wysokości 53 320,2 tys. zł, tj. 89,3% 
wydatków części 36. W ocenie NIK, Ministerstwo dokonywało wydatków zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, oszczędnie gospodarując przyznanymi kwotami. 
Środki publiczne zostały wykorzystane, zgodnie z przeznaczeniem, na 
wynagrodzenia pracowników MSP, podniesienie bezpieczeństwa i funkcjonalności 
budynku oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 191-220, 725-1010) 

W 2014 r. Ministerstwo wszczęło 26 postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych o szacunkowej wartości zamówień 18 865,7 tys. zł, z których 20 
zakończyło się podpisaniem umów o wartości 9 884,0 tys. zł netto. 

Kontrolą objęto dziewięć postępowań o zamówienie publiczne o łącznej wartości 
8 801,2 tys. zł. Na realizację zawartych w ich wyniku umów, zostało wydatkowane 
2 557,1 tys. zł w 2014 r. Skontrolowane postępowania zostały przeprowadzone 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych32. 
Dokumentacja postępowań była prowadzona rzetelnie, a dotyczące ich rozliczenia 
finansowe prawidłowo ujmowane w księgach rachunkowych. Nie wystąpiły 
przypadki nieterminowych płatności za dostarczone towary i usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 546-657, 2496-2501) 

Realizacja wydatków na dotacje podmiotowe wyniosła 2 500,0 tys. zł i była równa 
wielkości ujętej w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2013 r. kwota dotacji była 
niższa o 150,0 tys. zł, tj. o 5,7%. Kwota dotacji w całości została przekazana 
jednemu podmiotowi – Polskiej Agencji Prasowej SA (PAP), w jednej transzy w dniu 
4 grudnia 2014 r., na podstawie umowy z dnia 24 października 2014 r.33 
W sprawozdaniu z realizacji zadań w okresie styczeń-wrzesień 2014 r.34 PAP 
podała, że koszty realizacji „działań misyjnych” w tym okresie wyniosły 
8 712,0 tys. zł, natomiast przychody uzyskane w związku z tymi działaniami 
z uwzględnieniem zaplanowanej na 2014 r. dotacji podmiotowej – 6 707,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 445-518) 

                                                      
32  Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
33  Umowa nr MSP/B/85-00/2014 z 24 października 2014 r. dotycząca udzielenia dotacji podmiotowej dla PAP, 

zawarta pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Polską Agencją Prasową SA. 
34  Sprawozdanie PAP przekazane do MSP w dniu 14 listopada 2014 r. 
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Z przyznanej z części 83 – Rezerwy celowe pozycja 2035, kwoty w wysokości 
13 721,00 zł, wykorzystano 3 905,60 zł (28,5%) na dodatek służby cywilnej oraz 
dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.  

Niewykorzystanie przyznanej kwoty w pełnej wysokości wynikało z absencji 
mianowanego pracownika oraz nieopłacania składek na fundusz pracy za 
mianowanego pracownika, który powrócił do pracy z urlopu macierzyńskiego36. 

(dowód: akta kontroli str. 110, 127, 525-527) 

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 54 974,9 tys. zł, 
tj. 92,3% planu po zmianach i były niższe od wykonania w 2013 r. o 406,9 tys. zł, tj. 
o 0,7%. Dominującą pozycję w tej grupie wydatków (97,9%) stanowiły 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy towarów i usług. 

Wydatki na wynagrodzenia37 wyniosły 38 350,1 tys. zł (69,8% wydatków w grupie) 
i w porównaniu do 2013 r. były niższe o 184,3 tys. zł. 

Przeciętne zatrudnienie38 w 2014 r. w części 36 budżetu państwa wyniosło 518 
etatów i w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2013 r. było niższe 
o dziewięć etatów. W grupie pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnienie 
zmniejszyło się o osiem etatów. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie39 w 2014 r. wynosiło 6 169,58 zł 
i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2013 r. było wyższe o 76,22 zł, 
tj. o 1,3%. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nastąpił 
w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń i wynosił 
265,78 zł, tj. 7%. 

(dowód: akta kontroli str. 191-220, 521-524) 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 251,8 tys. zł, tj. 89,6% planu po 
zmianach i w porównaniu do 2013 r. były wyższe o 149,9 tys. zł, tj. o 146,9%. 
Wydatki dotyczące odpraw dla 16 pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę 
wyniosły łącznie 161,1 tys. zł (§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń) i stanowiły 64,0% wydatków w tej grupie. 

(dowód: akta kontroli str. 191-220, 755-776) 

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 981,1 tys. zł, tj. w 99% planu po 
zmianach. Były one wyższe od wykonania w 2013 r. o 942,2 tys. zł, tj. o 90,7%. 
Wydatki te w całości zostały zrealizowane w dziale 750 Administracja publiczna, 
w tym w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatkowano 
1 307,1 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach) oraz w § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych (674,0 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach). 
Realizacja wydatków majątkowych była zgodna z zakresem rzeczowym planu tych 
wydatków na 2014 r. i uzasadniona z punktu widzenia realizowanych zadań. 
Wykonano m.in. prace związane z zabezpieczeniem i podniesieniem 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i technicznego w budynku MSP (1 127,8 tys. zł 

                                                      
35  Cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 20 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników 

służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2013 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych 
w 2013 i 2014 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

36  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 149 – tekst jednolity), w art. 104a stanowi między innymi, że pracodawcy nie opłacają składek na 
Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego w okresie 36 
miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego. 

37  Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania planu wydatków.  
38  W przeliczeniu na pełne etaty. 
39  Według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
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– § 6050) oraz podniesieniem funkcjonalności pomieszczeń użytkowych w budynku 
MSP40 (562,1 tys. zł – §  6060). 

(dowód: akta kontroli str. 191-220, 529-545) 

Zobowiązania w części 36 budżetu państwa na koniec 2014 r. wyniosły 
3 394,1 tys. zł i były wyższe od kwoty zobowiązań na koniec 2013 r. o 7,9%. Główną 
pozycję (3 021,8 tys. zł) stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne 
na koniec 2014 r. nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 33-38, 191, 192, 221-224) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej realizacji wydatków budżetowych 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK przedstawia następującą uwagę: 

Minister SP przekazał PAP w 2013 r. dotację podmiotową w wysokości 
2 650,0 tys. zł. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją 
i wykorzystania dotacji PAP przekazała terminowo do MSP. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2007 r w sprawie 
szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu 
państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna41 sprawozdanie zawierało 
raport biegłego rewidenta. Rozliczenie dotacji podmiotowej dla PAP za 2013 r. 
zostało zatwierdzone przez Ministra SP w dniu 24 kwietnia 2014 r., tj. w terminie 
określonym w tym rozporządzeniu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych42 NIK ocenia, że nie było możliwe zweryfikowanie 
przychodów i kosztów wykazywanych przez PAP, stanowiących podstawę 
określenia wysokości dotacji w rozumieniu art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 
31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej43. 

MSP, dokonując rozliczenia dotacji udzielonej PAP w 2013 r., nie zmieniło swojego 
podejścia w sposobie jej rozliczenia w porównaniu do lat poprzednich. Ewentualną 
zmianę sposobu rozliczania dotacji podmiotowej dla PAP Ministerstwo uzależnia od 
wejścia w życie zmienionej ustawy o PAP, która będzie podstawą do wprowadzenia 
zmian aktu wykonawczego dotyczącego przyznawania i rozliczania dotacji 
podmiotowej z budżetu państwa dla PAP. 

Przygotowany przez Ministerstwo projekt ustawy o zmianie ustawy o PAP został 
przekazany w dniu 18 lutego 2014 r. do Zespołu do Spraw Programowania Prac 
Rządu. Po uzupełnieniach i dodatkowych analizach Rada Ministrów w dniu 
9 grudnia 2014 r. przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej 
Agencji Prasowej. Minister SP w dniu 22 grudnia 2014 r. wystąpił z wnioskiem 
o zgłoszenie tego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów. 

(dowód: akta kontroli str. 302-444, 519, 520) 

3. Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych 

Badaniem kontrolnym NIK objęto prawidłowość sporządzenia jednostkowych, 
rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2014 przez Ministra Skarbu Państwa 
(dysponenta trzeciego stopnia): 

                                                      
40  M.in. zakup systemu audio-video do remontowanych sal konferencyjnych, klimatyzatory. System 

komputerowy do przetwarzania informacji niejawnych 
41  Dz.U.z 2007 r. Nr138 poz.971 ze zm. 
42 Informacje o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa: KGP– 4100-02-01/2013, KGP-4100-001-

04/2014. 
43 Dz.U. z 1997 r. Nr 107 poz. 687 ze zm. Dalej także ustawa o PAP. 
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- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23), 
a także  
- sprawozdań finansowych za IV kwartał 2014 r. o stanie: 

a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
b) zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) 

oraz 
- sprawozdań z wykonania planów finansowych funduszy celowych (Rb-33 

i Rb-40). 

Sprawozdania zostały sporządzone w terminach określonych w rozporządzeniach 
Ministra Finansów z dnia: 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej44 i 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych45. 

(dowód: akta kontroli str. 191-192, 200, 226-234, 1078-1093, 1097, 1636-1652, 2313-
2321, 2325, 2379-2383, 3403-34-3, 3406-3409, 4035-4040, 4066-4069) 

Sprawozdania te przekazują prawdziwy obraz dochodów (przychodów), wydatków 
(kosztów), a także należności i zobowiązań w 2014 r. Zostały sporządzone rzetelnie 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a wykazane 
w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-23 dochody wykonane i przekazane na 
rachunek bieżący budżetu państwa wyniosły 3 996 298 481,73 zł i były zgodne 
z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-27. Wydatki wykazane zostały w kwocie 
59 707 840,99 zł i były równe kwocie ujętej w sprawozdaniu Rb-28. Wykazany 
w sprawozdaniu Rb-23 zerowy stan środków na rachunku bieżącym został 
potwierdzony wydrukiem z systemu TREZOR.  

(dowód: akta kontroli str.  191-192, 249-300, 2313-2321, 2325, 2338-2378) 

Przedstawiona w rocznym sprawozdaniu Rb-27 kwota dochodów wykonanych 
w 2014 r. była zgodna z ewidencją księgową, tj. z zapisami na koncie 131 Rachunek 
bieżący – dochodów budżetowych i wynosiła 3 996 298 481,73 zł. Analityczna 
ewidencja zrealizowanych dochodów budżetowych, prowadzona w systemie finansowo-
księgowym dla konta 131, uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 2316-2317, 2325, 2338) 

Kwota wydatków ogółem w 2014 r., wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-28 
wyniosła 59 707 840,99 zł i była zgodna z kwotą środków otrzymanych w 2014 r. 
z Ministerstwa Finansów oraz z zapisami na koncie 130 po stronie Ma. Ewidencja 
analityczna zrealizowanych wydatków budżetowych, prowadzona dla konta 130, 
uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej  

(dowód: akta kontroli str. 226-234, 249-300) 

Dane na koniec IV kwartału 2014 r. wykazane w kwartalnym sprawozdaniu o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N i kwartalnym sprawozdaniu 
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z - były 
zgodne z ewidencją księgową. 

(dowód: akta kontroli str. 226-234, 2379-2480) 

Do okresów sprawozdawczych roku 2014 miały zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 

                                                      
44 Dz.U. z 2014 r., poz. 119. 
45 Dz.U. z 2014 r., poz. 1773. 
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sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym46. Kwoty wydatków wykazane 
w rocznym sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu 
środków europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) były zgodne z zapisami po 
stronie Ma konta 990 Wykonanie planu finansowego wydatków budżetowych 
i funduszy celowych w układzie zadaniowym. Sprawozdanie zostało sporządzone 
w terminie określonym w rozporządzeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 4065-4100) 

Podstawą sporządzenia sprawozdań była ewidencja księgowa prowadzona 
w warunkach przyjętego systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym, 
zawierającego wymagane elementy/czynności określone w aktach prawnych 
i regulacjach wewnętrznych oraz obowiązujących standardach. W przyjętej 
koncepcji kontroli zarządczej ustalono mechanizmy zapobiegające znaczącym 
ryzykom zidentyfikowanym w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i sporządzania sprawozdań, a ich działanie NIK ocenia jako skuteczne.  

(dowód: akta kontroli str. 2300-2304, 2321, 2335-2337, 2479-2490) 

Wynikający z art. 175 ust. 2 ustawy o finansach publicznych obowiązek kontroli 
i nadzoru dysponenta głównego nad prawidłowością i terminowością pobierania 
dochodów oraz prawidłowością realizacji wydatków, dysponent części nr 36 – Skarb 
Państwa wykonywał w sposób ciągły, przede wszystkim w procesie kontroli 
zarządczej. Dysponent monitorował terminowość i prawidłowość w regulowaniu 
należności, jak również zgodność realizowanych wydatków z planowanym 
przeznaczeniem oraz na podejmował na bieżąco niezbędne działania. 

(dowód: akta kontroli str. 1893-1894) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej zapewnienia prawidłowości 
sporządzania sprawozdań nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli przedstawia następujące uwagi: 

1. W opinii NIK zasadne byłoby rozszerzenie funkcjonalności Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego w zakresie wypełniania (raportowania danych) 
kolumny 7 - Należności z ewidencji księgowej w sprawozdaniu Rb-27, co 
zmniejszyłoby pracochłonność sprawdzania danych oraz ryzyko 
nieprawidłowego ustalenia kwot należności.  

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów47 
sprawozdanie Rb-27 jest sporządzane na podstawie danych z ewidencji 
księgowej prowadzonej przy użyciu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 
Aktualna wersja systemu nie umożliwia automatycznego zliczania danych 
z ewidencji księgowej i ich prezentacji w kolumnie 7 Należności. Zasady zapisu 
ewidencji księgowej, przyjęte w polityce rachunkowości przez MSP na kontach: 
205 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami z tytułu czynszu dzierżawnego, 221 
Należności z tytułu dochodów budżetowych oraz 248 Rozrachunki z tytułu 
najmu/dzierżawy – siedziba MSP i nieruchomości instytucji państwowych - nie 
pozwalają na przyjęcie ich obrotów wprost do sprawozdania. W celu ustalenia 
prawidłowej kwoty należności z tytułu dochodów budżetowych do kolumny 7 
DBiF sporządza zestawienie,  w którym ujmuje bilans otwarcia, obroty Wn i Ma 
oraz salda kont 205, 221, 248 i 131 Rachunek bieżący - dochodów budżetowych. 
Konta 205 i 248 nie posiadają w swojej numeracji wyróżników w postaci 
podziałek klasyfikacji budżetowej, więc kwoty z bilansów otwarcia i obrotów tych 
kont są przypisywane ręcznie do podziałek klasyfikacji budżetowej.  

                                                      
46 Dz.U.  Nr 298, poz. 1766. 
47  Dalej DBiF. 
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Tak sporządzane zestawienie jest trudno weryfikowalne, ponieważ nie wynika 
wprost z możliwych do wygenerowania z systemu bezpośrednich zestawień. 
Istnieje zatem ryzyko nieprawidłowego przypisania należności w ramach 
klasyfikacji budżetowej oraz ryzyko nieujawnienia tego błędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 2326-2334) 

2. NIK zwraca również uwagę na potrzebę wprowadzenia zmiany do Instrukcji 
wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz zasad 
gospodarki kasowej w Ministerstwie Skarbu Państwa48. 

Instrukcja reguluje zasady obiegu dokumentów księgowych, dotyczących 
w szczególności: środków budżetowych, funduszy celowych i innych środków 
finansowych będących w dyspozycji MSP oraz czynności kontrolnych, do których 
zobowiązane są poszczególne komórki merytoryczne i stanowiska pracy. Od 
dnia 1 czerwca 2006 r. obowiązuje również Decyzja Nr 6 Dyrektora Generalnego 
MSP w sprawie ustalenia zasad przekazywania informacji, dotyczących 
dywidendy należnej Skarbowi Państwa, zgodnie z którą właściwe komórki 
organizacyjne MSP zobowiązane są do przekazania do DBiF informacji 
o należnej dywidendzie, w określonym terminie i według załączonego wzoru. 
Obowiązujący od dnia 23 lipca 2014 r. Wykaz regulacji tworzących system 
kontroli zarządczej w Ministerstwie Skarbu Państwa49 nie zawiera tej Decyzji. 
Według wyjaśnień złożonych w toku kontroli, Decyzja „tylko i wyłącznie określa 
wzór, zgodnie z którym przekazywana jest informacja o dywidendzie należnej 
Skarbowi Państwa”50 oraz „ma charakter czysto techniczny i nie jest 
podstawowym elementem regulującym działania w danym obszarze”51.  

NIK nie podziela powyższych stanowisk, ponieważ Decyzja zawiera oprócz 
wzoru również termin przekazywania dokumentów dotyczących dywidendy 
należnej SP - z komórek merytorycznych do DBiF, uszczegóławiając zapisy 
zawarte w tym zakresie w Instrukcji, zwłaszcza że przywołano w niej wzór 
dokumentu Informacja o dywidendzie należnej Skarbowi Państwa - bez podania 
konkretnego oznaczenia uregulowania wewnętrznego, w którym jest on zawarty.  

Zdaniem NIK celowym byłoby włączenie zapisów zawartych w Decyzji do 
Instrukcji, tak aby zapisy dotyczące obiegu dokumentów w odniesieniu do 
dywidend należnych SP znajdowały się w jednym uregulowaniu wewnętrznym, 
co zapewniłoby przejrzystość zastosowanych rozwiązań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 2057-2058, 2276-2281, 2300-2304) 

3. Minister SP, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji52, zobowiązany jest do ustalenia na dzień 
30 czerwca każdego roku budżetowego i przekazania do dnia 31 lipca każdego 
roku na rachunek przychodów budżetu państwa - nadwyżki środków 
zgromadzonych na rachunku FSP. Niezwłocznie po ustaleniu nadwyżki, powinna 
być dokonana i zatwierdzona stosowna zmiana planu finansowego 
uwzględniająca powstałą nadwyżkę. W 2014 r. ustaloną nadwyżkę przekazano 
w dniu 30 lipca, natomiast plan finansowy FSP w zakresie uwzględniającym 
wysokość nadwyżki został zmieniony i zatwierdzony dopiero w dniu 

                                                      
48  Instrukcja wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Generalnego MSP nr 5 z dnia 7 marca 2013 r., 

a następnie zmieniona Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 34 z dnia 22 grudnia 2014 r., dalej także: 
Instrukcja. 

49  Wprowadzony Zarządzeniem Nr 8 MSP z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 18 Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 
lutego 2012 r. 

50  Pismo Zastępcy Dyrektora DBiF z dnia 9 marca 2015 r. 
51  Pismo Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego z dnia 3 marca 2015 r. 
52  Dz.U. z 2013 r., poz. 216 ze zm. Dalej: ustawa o kip. 
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28 listopada 2014 r. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora DBiF, korekta planu 
finansowego zatwierdzona przez Ministra SP w dniu 28 listopada 2014 r., 
w której została ujęta kwota przekazanej nadwyżki (223 602,0 tys. zł) miała 
charakter porządkowy. 

W ocenie NIK, w sytuacji nieterminowych zmian planu, sprawozdania kwartalne 
z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2014 r. planu finansowego 
FSP (Rb-40 i Rb-33) nie spełniają poprawnie swoich funkcji informacyjnych, np.: 
w sprawozdaniach za III kwartał wykazano, że plan kosztów realizacji zadań FSP 
(po zmianach) wynosił 136 960,0 tys. zł, a wykonanie 242 339,0 tys. zł, podczas 
gdy z uwzględnieniem powyższej nadwyżki plan powinien wynieść 
360 562,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.  1640-1643, 1670-1672) 

4. Przychody z prywatyzacji 

4.1 Planowanie, wykonanie i rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji 

Dokumenty planistyczne do projektu budżetu w części 36 na 2014 r. w zakresie 
przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, zostały opracowane przez 
MSP zgodnie z zasadami i terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014. 
Przesłana do Ministerstwa Finansów w dniu 14 sierpnia 2013 r. dokumentacja 
(formularz PP) zawierała kwotę planowanych przychodów z prywatyzacji 
w wysokości 3 700 000,0 tys. zł. Kwota ta została zapisana w ustawie budżetowej 
na rok 2014 i nie podlegała zmianom. 

(dowód: akta kontroli str. 2522-2524, 2535-2538, 2567-2572) 

Przychody z prywatyzacji zostały wykonane w wysokości 1 003 661,0 tys. zł, 
tj. 27,1% kwoty planowanej. W porównaniu do przychodów z prywatyzacji 
wykonanych w 2013 r.53 były niższe o 3 392 649,1 tys. zł (77,2%). Największe 
kwotowo przychody uzyskano z prywatyzacji pośredniej, ze sprzedaży akcji spółek, 
w których Skarb Państwa posiadał akcje lub udziały, w tym spółek publicznych 
Ciech SA (619 159,9 tys. zł), Energa SA (134 922,8 tys. zł), PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA (121 500,0 tys. zł) oraz spółek niepublicznych Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. (52 005,3 tys. zł)54 
i Elektromontaż – Poznań SA (14 528,6 tys. zł). 

Oprócz transakcji zbycia akcji PGE SA Minister Skarbu Państwa wniósł akcje spółki 
(3,2% kapitału) na podwyższenie kapitału zakładowego Polskich Inwestycji 
Rozwojowych SA, które zostały zbyte przez PIR SA za kwotę 1 203 692,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2567-2572, 2755-2756, 2679, 4109) 

Nieplanowane przychody z tytułu sprzedaży majątku pozostałego po likwidacji 
państwowych jednostek i spółek z udziałem Skarbu Państwa w 2014 r. wyniosły 
1 708,5 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2538, 2567-2672) 

Ministerstwo dokonało obowiązkowych odpisów z przychodów z prywatyzacji 
(w wysokości ogółem 652 290,9 tys. zł), zasilając Fundusz Rezerwy Demograficznej 
(400 263,2 tys. zł)55, Fundusz Reprywatyzacji (3 003,0 tys. zł)56, Fundusz 

                                                      
53  W 2013 r. wyniosły 4 396 310,1 tys. zł. 
54  Sprzedaż akcji tej spółki nie była wymieniana jako źródło przychodów w grupie spółek planowanych do 

prywatyzacji na 2014 r. 
55  Art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 121). Podstawę naliczenia odpisów na FRP, FSP, FNiTP oraz FRD stanowiła kwota 
przychodów z prywatyzacji w wysokości 1 003 660,3 tys. zł. 
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Restrukturyzacji Przedsiębiorców (150 549,2 tys. zł)57, Fundusz Skarbu Państwa 
(20 073,2 tys. zł)58, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (20 073,2 tys. zł)59, 
wyodrębniony rachunek Ministra Pracy i Polityki Społecznej na przeciwdziałanie 
bezrobociu – Rezerwa Uwłaszczeniowa (3 530,3 tys. zł)60. Na zaspokojenie 
roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa dokonano 
odpisu w wysokości 54 798,9 tys. zł)61. 

Po uwzględnieniu obowiązkowych odpisów na cele ustawowe, wpływy budżetu 
państwa z tytułu przychodów z prywatyzacji wyniosły 351 370,1 tys. zł. Stanowiły 
one 26,4% planowanych przychodów, wyliczonych na podstawie zapisów ustawy 
budżetowej na 2014 r. (1 330 503,0 tys. zł) i zostały przekazane na centralny 
rachunek bieżący budżetu państwa w pełnej wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 2567-2582) 

 
4.2 Przychody z prywatyzacji pośredniej 

W 2014 r. prywatyzacja pośrednia polegała na sprzedaży kolejnych pakietów akcji 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA (GPW SA) oraz sprzedaży 
akcji/udziałów spółek niepublicznych. 

Przychody z prywatyzacji pośredniej zostały wykonane w wysokości 
980 524,5 tys. zł tj. 26,6% planu (3 686 000,0 tys. zł), uzyskano je ze sprzedaży 
w 2014 r. akcji/udziałów 55 spółek oraz w wyniku spłaty należności dotyczących 
sprzedaży akcji/udziałów w latach poprzednich. 

Spośród 55 spółek, których akcje/udziały sprzedane zostały w 2014 r., w odniesieniu 
do czterech  spółek procesy prywatyzacyjne wszczęte zostały w 2014 r, a osiągnięte 
przychody wyniosły 58 402,6 tys. zł; w przypadku 51 spółek procesy prywatyzacyjne 
były kontynuowane poprzez sprzedaż kolejnych pakietów akcji/udziałów, 
a osiągnięte przychody wyniosły 916 270,5 tys. zł. W 2014 r. zbywano głównie 
pakiety mniejszościowe, na 55 spółek pakiety powyżej 25,0% akcji/udziałów 
sprzedano w ośmiu spółkach.  

(dowód: akta kontroli str. 2567-2571) 

Przychody w wysokości 876 806,8 tys. zł (35,1% kwoty planowanej z prywatyzacji 
spółek publicznych lub planowanych do debiutu na GPW SA62) uzyskano ze zbycia 
akcji czterech spółek publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 2519, 2551-2552, 2661, 2678, 2695-2702, 2746-2754) 

Przychody ze zbycia akcji/udziałów 51 spółek, które nie były notowane na GPW SA 
uzyskano w wysokości 97 866,3 tys. zł (7,9% kwoty przychodów planowanych 
z prywatyzacji spółek niepublicznych). Tylko 22 099,9 tys. zł (1,8%) przychodów 
uzyskano ze zbycia akcji/udziałów spółek wskazywanych na etapie planowania, jako 
źródło przychodów w roku 2014. 

(dowód: akta kontroli str. 2516-2519, 2662-2666) 

                                                                                                                                       
56  Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o kip. 
57  Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o kip. 
58  Art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o kip. 
59  Art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o kip. 
60  Art. 56 ust. 3 ustawy o kip. 
61  Art. 25a ust. 1 i art. 27 ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa i niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2012 r., poz. 657 ze zm.). 
62  Przychody z prywatyzacji pośredniej stanowiące podstawę kwoty planowanej do ustawy budżetowej zostały 

zaplanowane przez MSP w wysokości 3 733 170,3 tys. zł (Lista spółek planowanych do objęcia 
przekształceniami własnościowymi w 2014 r.), z tego za pośrednictwem GPW planowano uzyskać 
2 500 000,0 tys. zł (nie wskazując, akcje których spółek miały podlegać sprzedaży), a z prywatyzacji 136 
spółek niepublicznych – 1 233 170,3 tys. zł. 
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Przychody w wysokości 5 851,5 tys. zł zostały uzyskane z tytułu kontynuowania 
spłaty należności cenowych63 Skarbu Państwa z procesów prywatyzacyjnych z lat 
poprzednich (3 490,4 tys. zł) oraz wpłaty należności pozacenowych64 
(2 361,1 tys. zł)65. 

(dowód: akta kontroli str. 2569-2570) 

Wykonanie przychodów z prywatyzacji pośredniej w wysokości niższej niż 
planowano wynikało ze znacząco niższych przychodów z prywatyzacji spółek 
publicznych (przychody wyniosły 876 806,8 tys. zł, tj. 35,1% planu). O niewykonaniu 
przychodów z prywatyzacji spółek publicznych zdecydowało m.in. niezakończenie 
prywatyzacji spółki Polski Holding Nieruchomości SA z uwagi na brak 
satysfakcjonujących propozycji cenowych oraz brak debiutu giełdowego 
Węglokoks SA. Na niewykonanie planowanych przychodów z prywatyzacji 
pośredniej spółek niepublicznych wpłynął m.in. brak działań prywatyzacyjnych 
wobec spółek LS Airport Services SA, Eurolot SA (spółki przewidywane do 
prywatyzacji wraz ze spółką Polskie Linie Lotnicze LOT SA) oraz wstrzymanie 
prywatyzacji spółek z branży hurtowych rynków rolnych66. 

(dowód: akta kontroli str. 2507, 2517, 2678-2679, 2710-2711, 2719-2720) 

W 2014 r. na wysokość przychodów z prywatyzacji wpłynęło uprawomocnienie się 
wyroku sądowego z powództwa Farmacol SA o zasądzenie od MSP kwoty 
4 941,3 tys. zł z odsetkami z tytułu zwrotu kar umownych zapłaconych Skarbowi 
Państwa. Kara umowna została naliczona przez MSP w związku z brakiem realizacji 
przez Farmacol SA nakładów inwestycyjnych w wysokości wynikającej z umowy 
prywatyzacyjnej zawartej z Cefarm Białystok SA. Kara ta została wpłacona przez 
Farmacol SA w lutym 2011 r. na konto przychodów z prywatyzacji z zastrzeżeniem 
zwrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 2570, 2582-2596, 2609-2636) 

4.3 Przychody z prywatyzacji bezpośredniej 

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej wyniosły 23 136,5 tys. zł (165,3% planu). 
Przychody z wpłat należności od 66 podmiotów gospodarczych sprywatyzowanych 
przez wojewodów w latach ubiegłych wynosiły 21 428,0 tys. zł i stanowiły 153,1% 
kwoty planowanej (14 000,0 tys. zł). Przychody ze sprzedaży mienia 
polikwidacyjnego SP67 wyniosły 1 708,5 tys. zł. Wyższe wykonanie przychodów 
z prywatyzacji bezpośredniej wynikało m.in. z zawarcia nieplanowanej transakcji 
przeniesienia własności przedsiębiorstwa oddanego do odpłatnego korzystania oraz 
wcześniejszej spłaty należności wynikającej z umowy oddania przedsiębiorstwa do 
odpłatnego korzystania. 

W 2014 r. nie sprywatyzowano żadnego podmiotu w trybie prywatyzacji 
bezpośredniej. 

(dowód: akta kontroli str. 2567, 2788, 3297-3298) 
 
 

                                                      
63  Wynikających z obowiązku uiszczenia ceny za akcje/udziały 
64  Inne niż cenowe; zazwyczaj kary z tytułu nieponiesienia wydatków inwestycyjnych zapisanych w umowach 

prywatyzacyjnych 
65  Po uwzględnieniu potrąceń m.in. na rzecz Farmacol SA. 
66  W Liście spółek planowanych do objęcia przekształceniami własnościowymi w 2014 r. przyjęto przychody ze 

sprzedaży: LS Airport Services SA w kwocie 38 061,4 tys. zł, Eurolot SA w kwocie 193 164,5 tys. zł, spółek 
z branży hurtowych rynków rolnych w kwocie 189 854,7 tys. zł. Łącznie 421 080,6 tys. zł, tj. 34,1% 
planowanych przychodów z prywatyzacji spółek niepublicznych. 

67  Mienie polikwidacyjne SP, sprzedawane przez Ministra SP, stanowi pozostałość po przedsiębiorstwach 
poprzednio sprywatyzowanych przez wojewodów, w przypadkach w których nabywcy nie wywiązali się ze 
zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych. 
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4.4 Należności z tytułu procesów prywatyzacyjnych 

Na koniec 2014 r. należności wymagalne z tytułu procesów prywatyzacyjnych 
wyniosły 1 094 774,0 tys. zł (prywatyzacja pośrednia 661 910,1 tys. zł , prywatyzacja 
bezpośrednia 432 049,8 tys. zł oraz koszty zastępstwa procesowego 814,1 tys. zł). 
Należności wymagalne pozostawały na podobnym poziomie jak w roku 2013 
(1 053 214,9 tys. zł). Wzrost należności prywatyzacyjnych wynikał głównie z tytułu 
naliczonych odsetek ustawowych od zobowiązań z umów zawartych w latach 
poprzednich.  

Największymi dłużnikami Skarbu Państwa, podobnie jak w roku ubiegłym, były: Altra 
Group w likwidacji SA (134 666,9 tys. zł), Mex-Inwest Sp. z o.o.68 (93 771,3 tys. zł), 
Scanvir Sp. z o.o. (78 573,4 tys. zł). Niska ściągalność należności wynikała, 
podobnie jak w roku ubiegłym, z długotrwałości postępowań sądowych, małej 
efektywności postępowań egzekucyjnych ze względu na brak majątku dłużnika, 
ogłoszenia upadłości, bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 
przez dłużników. 

(dowód: akta kontroli str. 2976, 2984-3025) 

Badanie procesów windykacji należności Skarbu Państwa przeprowadzono na 
próbie 12 dłużników. NIK nie stwierdziła zaniechania dochodzenia należności 
wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu procesów prywatyzacyjnych, a także 
pobrania, ustalenia i dochodzenia tych należności w wysokości niższej niż 
wynikająca z prawidłowego ich naliczenia. 

(dowód: akta kontroli str.3130-3288, 3320-3323) 

W 2014 r. Minister Skarbu Państwa dokonał umorzenia należności Skarbu Państwa 
z tytułu prywatyzacji na kwotę 2 718,5 tys. zł. Podstawą umorzenia należności był 
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a wystarczającą przesłanką do 
całkowitego umorzenia należności jest wykreślenie dłużnika z rejestru osób 
prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować 
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na 
osoby trzecie. 

(dowód: akta kontroli str. 2790-2797) 

W 2014 r. Minister Skarbu Państwa zawarł 79 umów zwolnienia z długu69, na 
podstawie których umorzył pozacenowe należności prywatyzacyjne na kwotę 
ogółem 1 293,5 tys. zł, w tym z tytułu klauzul (kwot) gwarancyjnych na kwotę 
ogółem 1 008,8 tys. zł. Umorzenia należności dokonano w oparciu 
o art. 508 Kodeksu cywilnego z przyczyn określonych w art. 56 pkt 5 ustawy 
o finansach publicznych, z uwagi na ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

(dowód: akta kontroli str. 2789, 2913-2915, 2920-2922, 2943-2944) 

Jako działanie przewlekłe NIK oceniła wypłatę na rzecz Farmacol SA odsetek 
zasądzonych od Skarbu Państwa - dopiero po 28 dniach od przekazania 
prawomocnego wyroku do MSP. Odsetki wypłacone za ten okres, wypłacone z FSP 
wyniosły 51,0 tys. zł. O przekazanie numeru rachunku bankowego, na który należy 
dokonać wpłaty, Departament Prawny i Procesowy wystąpił do pełnomocnika 

                                                      
68  Z uwagi na brak efektów egzekucji należności Skarbu Państwa, w 2011 r. wszczęto postępowanie sądowe 

przeciwko byłym członkom Zarządu Mex-Inwest Sp. z o.o. w likwidacji oraz likwidatorowi tej spółki. 
Wyrokami z maja i grudnia 2014 r. sąd oddalił powództwo z uwagi na fakt, że pozwy Skarbu Państwa 
zostały złożone po upływie trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń (termin skutecznego wystąpienia 
na drogę sądowa upłynął w maju 2008 r.). Sekretarz Stanu w MSP zdecydował o niewnoszeniu apelacji 
wobec wyroków z uwagi na brak możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń Skarbu Państwa. 

69 Umowy zwolnienia z długu, umowa o częściowe zwolnienie z długu i spłatę pozostałej należności oraz 
umowa o rozłożenie na raty wraz ze zwolnieniem z długu (do zaksięgowania pozostaje kwota zwolnienie 
z długu poprzez umorzenie należności w wysokości 364 tys. zł, pod warunkiem zapłaty w 24 ratach do 
sierpnia 2016 r. kwoty 300 tys. zł).  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

i uwagi  
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Farmacol SA w 15 dniu po otrzymaniu wyroku sądowego. Pełnomocnik 
poinformował o numerze rachunku bankowego w ciągu 6 dni. Przekazanie do 
Departamentu Budżetu i Finansów polecenia zapłaty z numerem rachunku 
bankowego trwało kolejne 5 dni, a wypłata środków przez DBiF nastąpiła w ciągu 
2 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 2569-2570, 2582-2596) 

Najwyższa Izba Kontroli, w odniesieniu do działań prywatyzacyjnych prowadzonych 
przez Ministerstwo SP w 2014 r., przedstawia następujące uwagi: 

1. Nie zrealizowano wysokości przychodów (3 686 000,0 tys. zł) z prywatyzacji 
pośredniej planowanych do osiągnięcia w 2014 r. 

Niewykonanie zakładanych przychodów związane było m.in. z odstąpieniem od 
realizacji niektórych projektów giełdowych, jak np. sprzedaży akcji Polskiego 
Holdingu Nieruchomości S.A., oraz wniesieniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego PIR S.A. pakietu 3,18% akcji spółki PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. (o wartości 1,2 mld zł), w ramach programu „Inwestycje 
Polskie”. W odniesieniu do spółek publicznych zmaterializowało się ryzyko 
związane z bieżącą sytuacją rynkową (ryzyko zewnętrzne) oraz ryzyko związane 
z przygotowaniem do debiutu spółki sektora górnictwa węgla kamiennego 
(ryzyko wewnętrzne). Na rezygnację z debiutu giełdowego Węglokoks S.A. 
(planowano 1 434 000,0 tys. zł, 57,4% przychodów z prywatyzacji spółek 
publicznych) wpłynęła trudna sytuacja na polskim rynku kapitałowym, będąca 
m.in. wynikiem reformy OFE, pogarszająca się koniunktura w sektorze 
węglowym oraz brak zainteresowania inwestorów zagranicznych wielkością 
oferty, podatność na nagłą utratę dochodów, brak jasnej strategii oraz zależność 
wyników finansowych od stabilności działalności Kompanii Węglowej S.A.70. 

(dowód: akta kontroli str. 2504-2505, 2512-2519, 2525-2526, 2551-2552, 
2658-2679, 2719-2720)  

Planując przychody z prywatyzacji spółek niepublicznych, Departament Analiz 
wskazał w „Kierunkach prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2014 r.” ryzyko 
wewnętrzne mające wpływ na skuteczną realizację procesów prywatyzacji 
(w tym kondycję ekonomiczno-finansową spółek). Dotyczyło to m.in. spółek 
z grupy PLL LOT oraz spółek sektora rolno-spożywczego. Przychody planowane 
z prywatyzacji tych spółek (421 080,6 tys. zł) stanowiły 11,4% kwoty planowanej 
do uzyskania z prywatyzacji pośredniej. Wśród planowanych do sprzedaży 
spółek były takie, które już wcześniej próbowano nieskutecznie sprzedać.  

Na liście spółek niepublicznych planowanych do prywatyzacji znajdowały się 
spółki z udziałem Skarbu Państwa do 10,0%, których możliwość zbycia była 
ograniczona w przypadku braku zainteresowania ze strony inwestorów 
większościowych. Przychody z prywatyzacji tych spółek stanowiły 3,0% kwoty 
planowanej z prywatyzacji spółek niepublicznych (37 564,9 tys. zł).  

NIK zwraca uwagę, że nie wszystkie założenia „Kierunków prywatyzacji majątku 
Skarbu Państwa w 2014 r.” zostały wykonane. Do końca 2014 roku nie podjęto 
działań prywatyzacyjnych wobec spółek LS Airport Services S. A. i Eurolot S. A. 
z uwagi na powiązanie prywatyzacji tych spółek z prowadzoną restrukturyzacją 
PLL LOT S.A. Nie kontynuowano prywatyzacji branżowej spółek sektora rolno-
spożywczego z uwagi na prace nad modyfikacją koncepcji przekształceń 
własnościowych tego sektora. 

(dowód: akta kontroli str. 2515-2519, 2553-2561, 2674-2694) 

                                                      
70  Wyjaśnienia z dnia 19 lutego 2015 r. Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji 

i z dnia 25 marca 2015 Zastępcy Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. 
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2. NIK zwraca uwagę, że w MSP nie wprowadzono ogólnych zasad stosowania 
zwolnienia z długu poprzez umorzenie należności71, w tym z tytułu kwot 
gwarancyjnych72. MSP stosując ulgi w spłacie prywatyzacyjnych należności 
pozacenowych brało m.in. pod uwagę orzeczenia sądów, które kwestionowały 
ważność zapisów umów prywatyzacyjnych w zakresie obowiązku zapłaty kwot 
gwarancyjnych. Sądy podnosiły niewspółmierność wysokości kwot 
gwarancyjnych w stosunku do wartości przedmiotu umowy prywatyzacyjnej oraz 
celu jej zawarcia. W okresie od 2010 r. do 2014 r., na pięć prawomocnych 
orzeczeń dotyczących obowiązku zapłaty przez inwestora kwot gwarancyjnych, 
w czterech nie uznano należności Skarb Państwa, a w jednym MSP zawarło 
ugodę uznając należności częściowo. NIK ocenia pozytywnie wprowadzenie 
w umowach prywatyzacyjnych, w miejsce procentowego naliczania kwot 
gwarancyjnych za nieterminowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych, 
zapisów o kwotowym ich naliczaniu73. 

(dowód: akta kontroli str. 2806-2828, 2908-2910, 2917-2919, 2936-2938, 2949-
2950) 

W sytuacji stosowania indywidualnych rozstrzygnięć wniosków inwestorów 
o zwolnienie z długu w MSP nie wprowadzono ogólnych zasad ich oceny, np. 
w zakresie ustalenia stanu majątkowego inwestora, jego sytuacji finansowej 
w kontekście oceny możliwości płatniczych w sytuacji zastosowania zwolnienia 
z długu z rozłożeniem należności na raty. Nie wprowadzono zasad oceny wpływu 
umorzenia należności Skarbu Państwa na odzyskanie płynności finansowej, 
w sytuacji gdy inwestor uzasadnia wniosek sytuacją finansową, która grozi 
upadłością sprywatyzowanej spółki oraz utratą miejsc pracy.  

NIK zwraca uwagę, że dwa zwolnienia z długu, w wyniku których w 2014 r. 
warunkowo umorzono należności Skarbu Państwa na kwotę  796,2 tys. zł (85,9% 
kwoty zwolnień z długu) były konsekwencją porządkowania spraw związanych 
z przejęciem przez departamenty MSP zadań likwidowanych delegatur Ministra 
Skarbu74.  

Departament Nadzoru Właścicielskiego, który od czerwca 2012 r. był 
odpowiedzialny za monitorowanie zobowiązań pozacenowych, wezwał inwestora 
(PMT Sp. z o.o.) do złożenia sprawozdania za I półrocze 2012 r. pięć miesięcy 
po upływie terminu jego złożenia. Po tym wezwaniu inwestor przekazał 
sprawozdanie do MSP ze 148-dniowym opóźnieniem. PMT Sp. z o.o. wystąpiła 
do Ministra SP o umorzenie należności z tytułu kwot gwarancyjnych naliczonych 
w wyniku opóźnienia przekazania sprawozdania z realizacji zobowiązań 
pozacenowych, uzasadniając wniosek sytuacją finansową (strata bilansowa, 
możliwe ograniczenie zatrudnienia w przypadku płatności należności) oraz 
opóźnioną o pięć miesięcy reakcją MSP na brak sprawozdania. Uznając 
argumentację inwestora, MSP umorzyło należności Skarbu Państwa z tytułu 
kwot gwarancyjnych75 w wysokości 511,5 tys. zł, jednocześnie zobowiązując 

                                                      
71  Umorzenie należności pieniężnych oznacza zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia 

i skutkuje odstąpieniem od dochodzenia należności. 
72  Kwota gwarancyjna (kara umowna z tytułu niewykonania zobowiązań pozacenowych) wynikała z zapisów 

umowy prywatyzacyjnej i zabezpieczała wykonanie obowiązków sprawozdawczych kupującego w zakresie 
realizacji zobowiązań pozacenowych. Przed zmianami wprowadzonymi w 2014 r. kwota gwarancyjna była 
z reguły naliczana procentowo od wartości przedmiotu umowy prywatyzacyjnej, za każdy dzień opóźnienia 
przekazania sprawozdania. 

73  Umowa o wartości przedsiębiorstwa do 5 mln zł – 200,0 zł za każdy dzień opóźnienia, umowa o wartości 
przedsiębiorstwa powyżej 5 mln zł do 10 mln zł – 400,0 zł, umowy powyżej 10 mln zł – 600,0 zł.  

74  Delegatury Ministra Skarbu Państwa zostały zlikwidowane z dniem 30 kwietnia 2012 r. 
75  Należności z tytułu naliczonych kwot gwarancyjnych wynosiły 524,3 tys. zł. 
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PMT Sp. z o.o. do zapłaty kwoty 12,8 tys. zł. Przed DNW realizację zobowiązań 
pozacenowych monitorowała Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Krakowie. 
MSP zwolniło spółkę BUDOMOST Sp. z o.o. z długu w wysokości 284,7 tys. zł76 
poprzez warunkowe umorzenie należności Skarbu Państwa m.in. z uwagi na 
nieprawidłowe rozliczenie przez Delegaturę MSP w Białymstoku nakładów 
inwestycyjnych zrealizowanych przez spółkę. BUDOMOST Sp. z o.o. uzasadniał 
wniosek o zwolnienie z długu m.in. sytuacją ekonomiczną oraz prowadzeniem 
działalności na obszarze z wysokim wskaźnikiem bezrobocia. NIK zauważa, że 
nieprawidłowe rozliczenie nakładów zostało ujawnione przez Departament 
Działań Poprywatyzacyjnych w czerwcu 2014 r. przy okazji rozpatrywania 
wniosku BUDOMOST Sp. z o.o. o zmianę realizowanej umowy oddania 
przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. 

(dowód: akta kontroli str. 2806-2807, 2908-2916, 2943-2957) 

3. NIK zwraca również uwagę na przedłużające się dochodzenie od Euro 
Capitol SA należności Skarbu Państwa w wysokości 4 658,0 tys. zł naliczonych 
w 2014 r. w związku z brakiem realizacji w pełnej wysokości pozacenowych 
zobowiązań inwestycyjnych77. Obowiązek wykonania inwestycji wynikał z umowy 
sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego pn. Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Betonów „Prefabet – Warszawa” z dnia 31 lipca 2007 r., zmienionej 2 lutego 
2010 r. (umowa w formie aktu notarialnego78). Euro Capitol SA w umowie 
sprzedaży poddała się egzekucji wprost z aktu notarialnego z całego swojego 
majątku stosowanie do treści art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc do wysokości 
12 000,0 tys. zł. Skarb Państwa był uprawniony do wystąpienia o nadanie aktowi 
notarialnemu z 2 lutego 2010 r. klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Śródmieścia oddalił wniosek Skarbu Państwa o nadanie klauzuli wykonalności 
aktowi notarialnemu. W uzasadnieniu stwierdzono, że Skarb Państwa 
nieprawidłowo wskazał akt notarialny, któremu miała być nadana klauzula 
wykonalności. Uprawnienia Skarbu Państwa wynikające z aktu notarialnego 
z dnia 31 lipca 2007 r. obowiązywały tylko do 31 grudnia 2013 r. Uzasadniając 
odmowę nadania klauzuli wykonalności referendarz sądowy podniósł również, że 
wezwanie do zapłaty skierowane przez MSP do Euro Capitol SA 
21 marca 2014 r. nie spełniało wymogów formalnych nadania aktowi 
notarialnemu rygoru wykonalności. Wezwanie do zapłaty nie zostało bowiem 
przekazane w formie aktu notarialnego, ani też notariusz nie poświadczył 
własnoręczności podpisu osoby składające podpis na ww. dokumencie. Jak 
stwierdzono w uzasadnieniu odpis notarialny wezwania do zapłaty nie czyni go 
dokumentem urzędowym. Referendarz sądowy zauważył również, że 
w wezwaniu do zapłaty MSP błędnie podało repetytoria aktów notarialnych 
umowy sprzedaży i jej zmiany.  

(dowód: akta kontroli str. 3176-3223) 

NIK zwraca uwagę, że MSP przed złożeniem wniosku o nadanie aktowi 
notarialnemu klauzuli wykonalności było świadome braków formalnych wezwania 

                                                      
76  Skarb Państwa miał prawo do dochodzenia należności wynikającej z różnicy między kwotą zrealizowanych 

inwestycji a wartością zobowiązań inwestycyjnych określonych w umowie oddania przedsiębiorstwa do 
odpłatnego korzystania oraz umowie o zwolnieniu z części opłat dodatkowych (193,0 tys. zł plus odsetki). 

77  Kwota ta stanowiła 67,5% kwoty należności zgłoszonych w 2014 r. do Departamentu Prawnego 
i Procesowego do dochodzenia na drodze sądowej. 

78  Euro Capitol SA poddała się egzekucji wprost z aktu notarialnego z całego swojego  majątku stosowanie do 
treści art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do wysokości nieprzekraczającej kwoty 12 000,0 tys. zł, a SP mógł wystąpić 
o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z umową po zm.), jeżeli 
Kupujący Euro Capital SA pomimo upływu dodatkowego wyznaczonego przez SP terminu na zaspokojenie 
roszczeń SP, nie dokonał zapłaty ww. opłaty gwarancyjnej (§ 12 ust. 4). 
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do zapłaty, co potwierdza Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego 
Marcin Moryń w wyjaśnieniu z 20 marca 2015 r.79 NIK zauważa, że MSP pomimo 
zidentyfikowanego ryzyka odmowy nadania klauzuli wykonalności aktowi 
notarialnemu nie uzupełniło braków formalnych dokumentacji przed 
wystąpieniem do sądu. Zdaniem NIK usunięcie braków odłożyłoby w czasie 
wystąpienie do sądu, ale mogło wpłynąć na skuteczne dochodzenia należności 
Skarbu Państwa. Potwierdzeniem faktu nieusuniętych we właściwym czasie 
braków formalnych jest fakt rezygnacji przez MSP z zaskarżenia postanowienia 
o odmowie nadania klauzuli wykonalności. W dniu 30 września 2014 r. MSP na 
zasadach ogólnych wystąpiło z pozwem o zapłatę przez Euro Capital SA kwoty 
4 658,0 tys. zł z tytułu niewykonania zobowiązań pozacenowych. 

(dowód: akta kontroli str. 3227-3259, 3265-3269) 

Zdaniem NIK brak klauzuli wykonalności aktu notarialnego i dochodzenie 
należności na zasadach ogólnych wpłynie na skuteczność egzekwowania 
należności Skarbu Państwa, z uwagi na długi okres postępowań sądowych80. 
Tymczasem nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu umożliwia 
Skarbowi Państwa skuteczne egzekwowanie należności z wykorzystaniem 
zabezpieczenia ustanowionego przez inwestora w umowie prywatyzacyjnej. 

5. Wykonanie planów finansowych funduszy celowych 

5.1 Fundusz Reprywatyzacji81 

Dokumenty planistyczne82 do projektu planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji 
na 2014 r. MSP opracowało terminowo, zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej na rok 2014. Planowane przychody FR oparto na założeniach 
planów prywatyzacji oraz dochodów z lokat wolnych środków, natomiast koszty 
w oparciu o przekazane przez organy administracji rządowej szacowane wypłaty 
odszkodowań oraz o założenia ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji83 wprowadzającej możliwość udzielania ze środków 
FR dotacji dla miasta stołecznego Warszawa na dofinansowanie wypłat 
odszkodowań. 

W ustawie budżetowej na 2014 r. ujęto łączną wysokość kosztów 920 700,0 tys. zł 
oraz przychodów 141 274,0 tys. zł. Wielkość kosztów FR w ciągu 2014 r. została 
zmieniona poprzez przesunięcie limitu pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu84, 
nie powodując wzrostu sumy całkowitej kosztów. Realizacja zaplanowanych na 
2014 r. kosztów oraz przychodów FR zostały wykonane odpowiednio w wysokości 
413 976,4 tys. zł oraz 133 022,6 tys. zł, tj. w 44,9% i 94,2%. 

Realizacja wydatków w kwocie niższej niż planowana, była związana 
z przekazaniem do MSP niższej od zakładanej ilości wniosków o wypłatę 
odszkodowań oraz udzieleniem niższej niż planowano dotacji dla miasta 

                                                      
79  Pismo znak:DP.0260.63.2015(KP). 
80  Dla porównania spór Skarbu Państwa i Farmacol SA dotyczący naliczonych kar umownych został 

rozstrzygnięty prawomocnie 2 lata po złożenia pozwu. 
81 Środki Funduszu Reprywatyzacji przeznacza się na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych 

właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (art. 56, ust. 1 pkt 1ustawy o kip). Dalej również: FR. 
82  Załącznik nr 45 PFC (Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego) do projektu ustawy 

budżetowej na 2014 r. Dotyczy FR, FRk, FRP i FSP. 
83 Art. 69f ustawy o kip.  
84 O kwotę 30,0 mln zł, zmniejszono pozycję: „wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli” 

a zwiększono: „pozostałe odsetki” oraz 200,0 mln zł: przeniesiono z pozycji  „różne przelewy” do „dotacje 
przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JSFP. 
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stołecznego Warszawy85 na dofinansowanie wypłat odszkodowań. Poniesione 
w 2014 r. koszty FR były następstwem realizacji wypłat odszkodowań na rzecz 248 
osób uprawnionych, wynikających z wyroków sądowych. Analizy dokumentacji 
otrzymanej od organów wnioskujących o wypłatę, w MSP dokonywano bez zbędnej 
zwłoki. 

Minister SP udzielił dotacji celowej w wysokości do 200 000,0 tys. zł dla miasta 
stołecznego Warszawy, na podstawie umowy z 10 marca 2014 r., na 
dofinansowanie wypłat odszkodowań, o których mowa w art. 215 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami86. MSP ustaliło wysokość 
dotacji na podstawie wniosków przedłożonych przez Prezydenta m.st. Warszawy. 
W sprawozdaniu z wykorzystania środków dotacji Prezydent m.st. Warszawy 
poinformował, że w 2014 r. wydał 181 decyzji ustalających odszkodowanie w trybie 
art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami na łączną kwotę 255 573,7 tys. zł, 
z tego ze środków dotacji refinansowano 120 decyzji przyznających odszkodowania 
na rzecz 336 osób w wysokości 170 542,9 tys. zł. 
Zgodnie z § 6 umowy o dotację celową, Minister SP w dowolnym terminie może 
przeprowadzić kontrolę prawidłowego wydatkowania środków w zakresie objętym 
dotacją, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o kontroli w administracji 
rządowej. W 2014 r. Minister SP nie przeprowadzał takiej kontroli. Ministerstwo 
weryfikowało natomiast przekazane przez m.st. Warszawa decyzje ustalające 
odszkodowanie pod kątem podstawy prawnej, ustalonego odszkodowania oraz 
w zakresie kwot odszkodowania i danych beneficjentów z przekazanymi 
dokumentami księgowymi potwierdzającymi wypłatę. 

Przychody FR osiągnięto głównie z lokat wolnych środków funduszu87. Niższe od 
planowanych przychody funduszu wynikały z niższych w stosunku do planowanych 
wpływów z prywatyzacji.  

Na koniec 2014 r. zobowiązania FR wyniosły 1 861,9 tys. zł i były wyższe o 122,7% 
od ich stanu na koniec roku poprzedniego (835,9 tys. zł). Były to zobowiązania 
z tytułu wypłat odszkodowań zaewidencjonowanych w 2014 r., a wypłacanych 
w 2015 r. Na 31 grudnia 2014 r. w księgach rachunkowych widniała należność 
w kwocie 198,0 tys. zł, powstała na skutek zasądzenia na rzecz Skarbu Państwa 
odsetek od zwróconego odszkodowania. Kwota ta w całości została zabezpieczona 
nieprawomocnym wyrokiem sądowym. Stan Funduszu na koniec 2014 r. wyniósł 
5 179 136,9 tys. zł i w stosunku do stanu na początku roku (5 460 090,6 tys. zł) 
zmniejszył się o 5,1%.  

 (dowód: akta kontroli str. 1087-1111, 1127-1201) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej Funduszu Reprywatyzacji nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK zwraca natomiast uwagę na rosnący w 2014 r. udział w kosztach Funduszu 
Reprywatyzacji odsetek wypłacanych w związku z ustalonymi odszkodowaniami. 
W 2014 r. wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli wyniosły 
212 612,5 tys. zł, a związane z nimi odsetki 29 391,6 tys. zł. W 2013 r. odpowiednio 
było to 177 269,0 tys. zł i 18 732,8 tys. zł. Na każde 100,0 zł wypłaconego 
odszkodowania w 2014 r. przypadało 13,8 zł odsetek, natomiast w 2013 r. było to 
10,6 zł, co oznacza wzrost o 30,2%. Odsetki powstają w związku długotrwałością 

                                                      
85 Planowano środki w wysokości maksymalnej (200,0 mln zł), udzielono w wysokości 170,5 mln zł. Dotacja 

przekazywana jest po dokonaniu wypłat rekompensat przez miasto i ma formę refundacji poniesionych 
wydatków. 

86  Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.. 
87  Przychody z lokat – 128,0 mln zł; przychody ze sprzedaży akcji prywatyzowanych spółek 3,1 mln zł, inne 

1,9 mln zł. 
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postępowań sądowych, ale również wskutek długotrwałych czynności administracji 
rządowej po wyroku sądowym (od daty prawomocnego wyroku do momentu wypłaty 
odszkodowania). 

NIK dostrzega problem, niezależny od działań Ministra SP, długotrwałego 
kompletowania wniosków o wypłatę odszkodowania i przekazywania ich do MSP 
przez inne organy reprezentujące Skarb Państwa (ministrowie i wojewodowie). 
Spośród wybranych do kontroli ośmiu spraw, w sześciu wnioski składane były do 
MSP po upływie 21-48 dni od daty prawomocnego wyroku. W kolejnych dwóch 
sprawach było to 142 i 382 dni. Konsekwencją były narastające odsetki ustawowe, 
których dzienna wartość w zależności od wartości odszkodowania wynosiła od 
130,0 zł do ponad 9,3 tys. zł. Łącznie, w kontrolowanych sprawach, odsetki 
powstałe od daty prawomocnego wyroku do dnia wypłaty wyniosły ponad 
812,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1208-1554, 3332-3334) 

5.2  Fundusz Rekompensacyjny88 

Dokumenty planistyczne do projektu planu finansowego Funduszu 
Rekompensacyjnego MSP opracowało w terminie i zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej na rok 2014. 

W ustawie budżetowej na 2014 r. odnośnie Funduszu Rekompensacyjnego ujęto 
planowane przychody w kwocie 398 500,0 tys. zł oraz koszty realizacji zadań 
w kwocie 624 325,0 tys. zł. Wielkości te w 2014 r. nie były zmieniane. 

Zaplanowane przychody89 oraz koszty realizacji zadań90 FRk, zostały wykonane 
w 2014 r. odpowiednio w wysokości 405 342,3 tys. zł - 101,7% oraz 
554 394,4 tys. zł – 88,8% ustawy. 

Główne źródło przychodów FRk (96,8%) w kwocie 392 500,0 tys. zł stanowiły 
przychody ze sprzedaży91 nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (ZWRSP), pozostałe przychody w kwocie 12 842,3 tys. zł (3,2%) 
stanowiły odsetki od składanych depozytów środków w Ministerstwie Finansów. 

Główną pozycję kosztów w kwocie 552 235,8 tys. zł (99,6%) stanowiły wypłaty 
świadczeń pieniężnych – rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe koszty realizacji FRk 
związane były z prowizją za obsługę bankową dla BGK (1 086,8 tys. zł), oraz za 
asystę wsparcia technicznego i serwis Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) 

                                                      
88 Z Funduszu finansowane są wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 20% wartości pozostawionych 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przychodami są wpływy ze sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, realizowanej w trybach przetargowych, o których 
mowa w art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187, ze zm.), odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku 
niedoboru powyższych środków, w kwocie określonej w ustawie budżetowej, inne przychody (art. 13 ust. 1 
pkt 2 oraz art. 16 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 2014 r. 
poz 1090 dalej – ustawa o realizacji prawa do rekompensaty). Dalej również: FRk. 

89  W projekcie budżetu na 2014 r. Minister SP do określenia wielkości przychodów Funduszu przyjął wartość 
dofinansowania równą wartości 25,085 % powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach, zgodnie 
z  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 1669). 

90  Wydatki Funduszu oszacowane zostały przy uwzględnieniu średniej liczby wypłat rekompensat wypłaconych 
w latach 2010-2012 oraz przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty. 

91  Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości pochodzących z ZWRSP na rzecz FRk zgodnie z art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty. 
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(137,0 tys. zł) oraz zwrot nadpłaconych zaliczek kwartalnych z ZWRSP92 w kwocie 
934,8 tys. zł. 

Stan Funduszu na koniec 2014 r. wyniósł 352 793,1 tys. zł i w stosunku do stanu na 
początku roku (501 845,2 tys. zł) zmalał o 29,7%. 

Na koniec 2014 r. zobowiązania FRk wyniosły 2 234,1 tys. zł i były niższe o 31,8% 
od ich stanu na koniec roku poprzedniego (3 275,4 tys. zł). Największy udział 
(98,6%) miały zobowiązania w kwocie 2 203,6 tys. zł, z tytułu niezrealizowanych 
wypłat rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP. 

Należności Funduszu na koniec 2014 r wyniosły 63 500,0 tys. zł i były wyższe 
o 104,2% od stanu na koniec 2013 r. (31 100,0 tys. zł). Są to należności od Agencji 
Nieruchomości Rolnych z tytułu sprzedaży w trybach przetargowych nieruchomości 
ZWRSP, jako ustalona przez Agencję rata za czwarty kwartał 2014 r. (wypłacana 
w roku następnym). 

W 2014 r. wypłaconych93 zostało ogółem 4 514 rekompensat na łączną kwotę 
553 335,9 tys. zł, przy średniej94 kwocie wypłaconej rekompensaty wynoszącej 
122,6 tys. zł.  

Niższa od planowanej95 ilość wypłaconych rekompensat (55% planu) i ich łączna 
kwota mniejsza o 67 989,1 tys. zł (realizacja 89,1% planu), wynikała z mniejszej 
liczby potwierdzonych wniosków, przekazanych przez wojewodów w 2014 r. do 
rejestru centralnego. Mniejsza ilość wypłaconych rekompensat spowodowała 
również niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków łącznie z tytułu prowizji dla 
BGK za obsługę wypłat oraz wydatków na świadczenie usługi wsparcia 
technicznego aplikacji SIR (40,8% planu na te zadania). 

Od początku realizacji programu wypłat rekompensat do końca 2014 r., wypłacono96 
łącznie 58,8 tys. rekompensat na kwotę 3 400 000,0 tys. zł. 

Na 1 666 spraw przekazanych do rejestru centralnego w roku 2014 przez 
wojewodów, Ministerstwo zwróciło z rejestru centralnego do rejestrów wojewodów 
łącznie 168 spraw, tj. 10,1% spraw przekazanych, w celu ich poprawy lub 
uzupełninia. Po wystąpieniu MSP do urzędów wojewódzkich o zachowanie należytej 
staranności przy wprowadzaniu danych rejestrowych (pismo z 14 marca 2014 r.), 
w II półroczu 2014 r. błędy przy wprowadzaniu danych do rejestrów nie miały 
miejsca.  

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty nie określa terminów wypłat 
rekompensat osobom uprawnionym, tak więc nie występuje zagrożenie wypłaty 
odsetek z tytułu nieterminowych wypłat rekompensat. 

Po przekazaniu przez MSP do BGK danych osób uprawnionych do otrzymania 
świadczenia pieniężnego, w 2014 r. wypłata 600 zaakceptowanych rekompensat na 
kwotę 17 088,8 tys. zł, została wstrzymana przez Bank do czasu dostarczenia przez 
te osoby oryginałów dokumentów (oryginał decyzji potwierdzający prawo do 
rekompensaty, na którym, w celu zabezpieczenia przed podwójną wypłatą środków, 
dokonywana jest adnotacja o wypłacie).  

(dowód: akta kontroli str. 3352-3409) 

                                                      
92  Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty. 
93  W 2014 r. wpłynęło 4 501 wniosków (pozycji rejestrowych) na kwotę łączną 499 969,3 tys. zł. Różnica 

pomiędzy ilością wniosków złożonych i wypłaconych wynika z faktu, iż rekompensaty przekazane do BGK 
w grudniu wypłacane są w styczniu następnego roku.  

94  Najwyższa wypłacona rekompensata wyniosła 40 741,9 tys. zł, a najniższa – 0,06 tys. zł. 
95  Plan FRk zakładał wypłatę 8 210 wniosków na łączną kwotę 621 325,0 tys. zł. 
96  Pozostała część (39,3 tys.) ze złożonych wszystkich wniosków (98,1 tys.) w sprawie potwierdzenia prawa do 

rekompensaty, jest weryfikowana przez wojewodów. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, dotyczącej Funduszu Rekompensacyjnego, 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.3 Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców97 

Dokumenty planistyczne do projektu planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców MSP opracowało w terminie i zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej na rok 2014 oraz zgodnie z Instrukcją w sprawie planowania 
przychodów i kosztów Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 

W ustawie budżetowej na 2014 r. odnośnie Funduszu Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców ujęto planowane przychody w kwocie 607 000,0 tys. zł oraz koszty 
realizacji zadań w kwocie 738 383,0 tys. zł. Plan FRP był zmieniony98 i zatwierdzony 
przez Ministra SP w dniu 1 sierpnia 2014 r. W planie po zmianach Funduszu na 
2014 r. ujęto przychody w wysokości 627 404,0 tys. zł i koszty – 1 412 069,0 tys. zł. 

Na koniec 2014 r. zaplanowane przychody zostały zrealizowane odpowiednio 
w wysokości 234 600,9 tys. zł, tj. 37,4%99 planu, natomiast koszty wyniosły 
1 381 783,9 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach. 

Przychody FRP w 2014 r. stanowiły głównie wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu 
Państwa w kwocie 150 755,8 tys. zł (64,3%) oraz odsetki od składanych depozytów 
wolnych środków100 w Ministerstwie Finansów, odsetki od pożyczek udzielonych na 
podstawie umowy o udzieleniu pomocy publicznej na ratowanie i inne odsetki 
ustawowe w kwocie 83 599,8 tys. zł (35,6%). 

Główną pozycję kosztów FRP w kwocie 1 366 448,0 tys. zł (98,9% planu kosztów), 
stanowiły wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego i wypłata środków w ramach pomocy publicznej. Obejmowały one m.in. 
600 524,0 tys. zł z tytułu pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw (konwersja pożyczki na akcje – 473 524,0 tys. zł i pożyczka na 
ratowanie – 127 000,0 tys. zł dla PLL LOT SA), 698 848,0 tys. zł z tytułu wsparcia 
przedsiębiorstw niebędącego pomocą publiczną, jako podwyższenie kapitału 
zakładowego dla wniosków z 2014 r.  

Pozostałe koszty Funduszu obejmowały dotacje na realizację zadań bieżących dla 
dwóch jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 8 421,0 tys. zł 
(0,6%) i odpisy aktualizujące należności 6 915,0 tys. zł (0,5%).  

Stan Funduszu na koniec 2014 roku wyniósł 1 344 350,4 tys. zł i w stosunku do 
stanu na początku roku (2 491 533,3 tys. zł) zmalał o 46,0%. 

                                                      
97 Środki przeznacza się na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym 

przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości 
stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz 
o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191,  poz. 1411 ze zm.) oraz na udzielanie 
wsparcia niebędącego pomocą publiczną (art. 56, ust. 1 pkt 2 ustawy o kip). Dalej również FRP. 

98  Zgoda na zmianę planu finansowego państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców na 2014 r. (polegająca na zwiększeniu kwoty przychodów o 20 404,0 tys. zł i w związku ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na środki FRP przez przedsiębiorców, na zwiększeniu kosztów o łączną 
kwotę 673 686,0 tys. zł) wydana przez Ministra Finansów w dniu 18 lipca 2014 r., pismo 
FG/4132/1/MRO/2014/79526. 

99  Niski stopień zrealizowania planu przychodów Funduszu związany był z niższymi wpływami z prywatyzacji 
mienia Skarbu Państwa. 

100  Wolne środki pieniężne FRP były przekazywane, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. Nr 81, poz. 443), w zarządzanie 
terminowe, z którego uzyskano przychody z tytułu odsetek w wysokości 50 443,2 tys. zł, przeznaczone na 
realizację ustawowych zadań FRP. 
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Na koniec 2014 r. zobowiązania FRP wyniosły 106 209,0 tys. zł i były niższe 
o 54,2% od stanu na początku roku (231 674,5 tys. zł). Główną pozycję stanowiły 
zobowiązania wobec spółki Bumar 101 345,5 tys. zł oraz ARP SA 4 863,5 tys. zł. 

Należności FRP na koniec 2014 r. wyniosły 31 505,9 tys. zł i były niższe o 93,4% od 
stanu na początku roku (479 431,7 tys. zł). Główny wpływ na zmniejszenie 
należności miała konwersja pożyczki na ratowanie na akcje spółki PLL LOT 
(473 524,2 tys. zł).  

Nie wystąpiły przypadki nieudzielenia pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego 
pomocą publiczną z powodu braku środków na rachunku FRP, a także nie były 
podejmowane decyzje w sprawie blokady środków funduszu przez Ministra SP.  

(dowód, akta kontroli str. 3410-4040) 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej Funduszy Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Równocześnie Najwyższa Izba Kontroli przedstawia następujące uwagi dotyczące 
funkcjonowania FRP w 2014 r.: 

1. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym zainteresowanie przedsiębiorców 
uzyskaniem pomocy na ratowanie i restrukturyzację było niewielkie, a w związku 
z tym łączna kwota udzielonej pomocy była relatywnie mała. Złożono jedynie 10 
wniosków. Faktyczne wsparcie, w formie wypłaty środków dla dwóch spółek na 
wnioski z lat 2010 i 2012 wyniosło 8 421,1 tys. zł Pozostałe środki zostały 
przekazane jako pomoc publiczna dla PLL LOT SA, na wniosek z roku 2013 r. 
w formie konwersji na akcje spółki pożyczki na ratowanie (473 524,2 tys. zł) 
i wypłaty pomocy publicznej (127 000,0 tys. zł).  

2. NIK zwraca uwagę na fakt, że udzielone wsparcie ze środków FRP przyznawane 
było głównie dużym spółkom z udziałem Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego. 

W 2014 roku MSP podjęło działania mające na celu uproszczenie procedur 
przyznawania środków dostępnych w ramach FRP dla małych i średnich 
przedsiębiorstw dostępnych w ramach FRP. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora 
Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej101, MSP prowadzi prace102 
nad zmianą rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
w sprawie pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację 
przedsiębiorców103, w którym będą wskazane przypadki104, w jakich udzielenie 
pomocy małemu lub średniemu przedsiębiorcy będzie odbywało się bez 
notyfikacji KE. Wejście w życie rozporządzenia zaplanowano na kwiecień 2015 r. 

 (dowód, akta kontroli str. 3903-3966 ) 

 

 

 

                                                      
101  Pismo z dnia 4 marca 2015 r. znak DRiPP.0910.1.2015. 
102  W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską z dniem 1 sierpnia 2014 r. nowych Wytycznych 

dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących 
się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014), w których dokonano licznych zmian w stosunku do 
wcześniej obowiązujących przepisów wspólnotowych.  

103  Dz.U. z 2014 r., poz. 406. 
104 W okresie wskazanym w decyzji KE i przy ograniczeniu wielkości pomocy do 10 mln euro (projekt nowego 

rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa, § 26). 

Uwagi 



 

26 

5.4 Fundusz Skarbu Państwa105 

Dokumenty planistyczne do projektu planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa 
MSP opracowało terminowo na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu 
Ministra Finansów 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014. 

Zaplanowano łączną wysokość kosztów realizacji zadań 136 960,0 tys. zł106 oraz 
przychodów 118 526,0 tys. zł. Minister Skarbu Państwa dwukrotnie dokonywał 
zmiany planu, przesuwając limity wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej, bez zmiany ogólnej kwoty wydatków. Trzecia zmiana planu 
finansowego, zatwierdzona 28 listopada 2014 r. polegała na wprowadzeniu do planu 
nadwyżki środków FSP107 wysokości 223 602,0 tys. zł, przekazanej w dniu 
30 lipca 2014 r. na przychody budżetu państwa. Plan kosztów po zmianach wynosił 
360 562,0 tys. zł. 

Zaplanowane na rok 2014 koszty realizacji zadań (bez uwzględnienia środków 
nadwyżki) 136 960,0 tys. zł oraz przychody 118 526,0 tys. zł zostały wykonane 
odpowiednio w wysokości 44 937,6 tys. zł i 156 858,0 tys. zł, tj. w 32,8% i 132,3%. 
Środki FSP wydatkowano głównie na pokrycie kosztów prywatyzacji 
(19 504,2 tys. zł), wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i odsetek 
(7 558,9 tys. zł), zakupy inwestycyjne (1 498,1 tys. zł), uzupełnienie środków na 
pokrycie procesów likwidacji i upadłości (1 187,1 tys. zł). Do kosztów FSP zaliczono 
również odpisy aktualizujące należności (10 890,8 tys. zł). Z FSP przekazano na 
przychody budżetu państwa nadwyżkę środków (223 602,0 tys. zł), która zmieniła 
stan funduszu, jako pozycja zrównana z kosztami. Niskie wykonanie planu kosztów 
wynikało z nierozpoczęcia projektów prywatyzacyjnych, na które planowano środki 
FSP, natomiast wyższe niż planowane przychody FSP osiągnięto poprzez 
rozwiązanie rezerw utworzonych w latach poprzednich w ciężar kosztów FSP. Stan 
Funduszu na koniec 2014 r. wyniósł 52 975,3 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 
roku poprzedniego (164 656,0 tys. zł) zmniejszył się o 67,8%. 

Zobowiązania FSP na koniec 2014 r. wyniosły 23 063,5 tys. zł i były niższe o 83,9% 
od ich stanu na koniec roku poprzedniego (143 252,4 tys. zł). Największy udział 
miały rezerwy utworzone na potencjalne odszkodowania, które mogą powstać 
głównie w związku niewydaniem akcji wszystkim uprawnionym pracownikom Stoczni 
Gdańskiej (15 441,7 tys. zł) oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów 
z kontrahentami w 2014 r. (5 199,9 tys. zł). Należności FSP na koniec 2014 r. 
wyniosły 8 399,0 tys. zł i były wyższe o 31,6% od stanu na koniec 2013 r. 
(6 383,1 tys. zł). Stanowiły je wierzytelności przejęte zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych108 po 
przedsiębiorstwach państwowych zlikwidowanych i upadłych po 1996 r. Należności 
te powstały kilka lub kilkanaście lat temu, a ich kwota narastała w miarę naliczania 
odsetek ustawowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1610-1655 

                                                      
105 Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP, 

uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania 
upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem SP, kosztów przeprowadzania 
egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem SP, kosztów realizacji wykonywanych przez 
wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających 
z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 
(art. 56, ust. 1 pkt 3 ustawy o kip). Dalej również FSP. 

106  Bez uwzględnienia nadwyżki o której mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o kip. 
107  Art. 56 ust 4 ustawy o kip. 
108  Dz.U. z 2013 r. poz. 1384. 
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faktycznego 



 

27 

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej Funduszu Skarbu Państwa nie 
stwierdzono  nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia następujące uwagi odnoszące się do 
działalności Funduszu Skarbu Państwa: 

1. NIK w wystąpieniach pokontrolnych (od 2012 r.) kierowanych do MSP 
wskazywała na brak bieżącej i rzetelnej ewidencji mienia Skarbu Państwa, które 
dyrektorzy zlikwidowanych delegatur MSP przekazali w gospodarowanie 
wojewodom. Pomimo podejmowanych przez MSP działań i uzgodnień 
z wojewodami, problem ten nie znalazł ostatecznego rozwiązania. 

(dowód: akta kontroli str. 1656-1667 

2. Ze środków FSP finansowane są usługi informatyczne (asysta, konsultacje 
i serwis) dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego db MSP. Kody źródłowe 
systemu w części są własnością autora oprogramowania (firmy Comarch SA). 
Usługi, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zlecane były Comarch SA. 

Zdaniem NIK sytuacja prawna, pomimo formy przetargowej, nie zapewnia 
postępowaniu pełnej konkurencyjności. Jedynym oferentem w dotychczasowych 
postępowaniach był Comarch SA. Istotnym w tych okolicznościach jest należyte, 
staranne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Jak wyjaśnił Zastępca 
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego „szacowanie wartości zamówienia 
oparte było na historycznych informacjach z wcześniej przeprowadzonych 
postepowań oraz zawartych umów i danych rynkowych”. Nie brano jednak pod 
uwagę rzeczywistych kosztów realizacji umów poniesionych w poprzednich 
okresach (lata 2011-2014), które były niższe o około 30%, odpowiednio do 
kolejnych oszacowań wartości przedmiotu zamówienia. Weryfikacja oszacowania 
wartości przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z uwagi na brak 
dokumentowania tego procesu. 

(dowód: akta kontroli str. 1673-1688, 1885-1888, 2492-2495) 

6.  Efekty rzeczowe prowadzonej działalności  

Plan wydatków budżetowych Ministerstwa Skarbu Państwa w układzie zadaniowym 
na 2014 r. obejmował realizację następujących funkcji: 
5 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa, 
11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, 
22 Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna. 

Wydatki części 36 (59 707,8 tys. zł) dotyczyły realizacji: 
funkcji 5 wykonane zostały w wysokości 24 983,4 tys. zł, tj. 99,4% planu, 

stanowiły one 41,8% wydatków części 36, w tym: 
zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 
22 747,6 tys. zł, tj. 99,4% planu, miernik realizacji zadania określony jako 
Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji przewidywany do 
wykonania w wielkości 3,7 mld zł został zrealizowany w wielkości 
1,004 mld zł (27,1%); 
zadanie 5.2 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST 
2 235,9 tys. zł, tj. 99,8% planu, miernik realizacji zadania określony jako 
Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, 
których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP przewidywany 
do wykonania w 100%, w wielkości tej został zrealizowany; 

funkcji 11 wykonane zostały w wysokości 724,3 tys. zł, tj. 92,8% planu, stanowiły 
one 1,2% wydatków części 36, w funkcji tej realizowano jedno 
zadanie 11.4 – Gotowość struktur administracyjno – gospodarczych 

Uwagi 
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kraju do obrony państwa, miernik realizacji zadania określony jako 
Procent realizacji zadań rocznych określonych w programie 
pozamilitarnych Przygotowań Obronnych przewidywany do wykonania 
w wielkości 92% został wykonany w wielkości 83%; 

funkcji 22 wykonane zostały w wysokości 34 000,1 tys. zł, tj. 88,5% planu, 
stanowiły one 56,9% wydatków części 36, w funkcji tej realizowano 
zadania związane głównie z obsługą administracyjną i techniczną 
Ministerstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 4065-4068) 

W Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Rekompensacyjnym realizowana była 
funkcja 5, w ramach której wykonywano jedno zadanie 5.2 – Roszczenia majątkowe 
wobec Skarbu Państwa i JST. Koszty realizacji tej funkcji wyniosły, dla 
FR  413 976,4 tys. zł, tj. 45,0% planu oraz dla FRk 554 394,4 tys. zł, tj. 88,8% planu. 
Miernik realizacji zadania 5.2 określony jako Liczba zrealizowanych wypłat 
w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji 
przez MSP przewidywany do wykonania w 100%, został zrealizowany w planowanej 
wielkości dla obu funduszy. 

(dowód: akta kontroli str. 1097, 3363-3381, 3388-3403) 

W Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców realizowana była jedna funkcja 5, 
koszty w niej zrealizowane wyniosły 1 381 783,9 tys. zł, tj. 97,9% planu. W funkcji tej 
realizowano jedno zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, 
w ramach którego realizowano: 

poddziałanie 5.1.2.2 Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców, koszty jego realizacji wyniosły 682 936,5 tys. zł, 
tj. 97,1% planu, dla którego wartość miernika Ilość rozpatrywanych 
wniosków o udzielenie pomocy publicznej, przewidywana do realizacji 
wielkości 20, zrealizowany został w wielkości 12, tj. 60,0% wielkości 
planowanej. Rozpatrywane w 2014 roku wnioski (11 na pomoc na 
ratowanie i jeden na restrukturyzację, na łączną 
kwotę174 105,3 tys. zł, w tym dwa wnioski złożone w roku 2013) 
złożone zostały przez siedmiu przedsiębiorców, z których dwóch 
złożyło wniosek dwukrotnie, a jeden przedsiębiorca złożył wniosek 
czterokrotnie;  

poddziałanie 5.1.2.3 Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą i monitorowanie 
wykorzystania środków przez przedsiębiorców, koszty jego realizacji 
wyniosły 698 847,5 tys. zł, tj. 98,6% planu, dla którego wartość 
miernika Ilość rozpatrywanych wniosków o udzielenie wsparcia 
niebędącego pomocą publiczną, przewidywana do realizacji wielkości 
10, zrealizowany został w wielkości 9. 

(dowód: akta kontroli str. 3910-3911, 4035-4036) 

W Funduszu Skarbu Państwa, którego koszty wyniosły 268 538,6 tys. zł, tj. 74,5% 
planu, realizowane były funkcje: 

funkcja 5 w ramach której koszty wyniosły 264 351,5 tys. zł, tj. 76,6% planu, co 
stanowiło 98,4% kosztów funduszu, w tym: 
zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 
264 330,8 tys. zł, tj. 76,7% planu, miernik realizacji zadania określony 
jako Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji przewidywany do 
wykonania w wielkości 3,7 mld zł został zrealizowany w wielkości 
1,004 mld zł (27,1%); 
zadanie 5.2 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST 
20,7 tys. zł, tj. 5,2% planu, miernik realizacji zadania określony jako 
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Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, 
których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP przewidywany 
do wykonania w 100%, w wielkości tej został zrealizowany; 

funkcja 22 w ramach której koszty wykonane wyniosły 4 187,1 tys. zł, tj. 27,1% 
planu, co stanowiło 1,6% wydatków funduszu; w funkcji tej podobnie jak 
przypadku jej realizacji w części 36, wykonywano zadania związane 
głównie z obsługą administracyjną i techniczną Ministerstwa; główną 
pozycją kosztów FSP w tej funkcji były zakupy sprzętu komputerowego, 
programów, licencji i usług informatycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1614-1623, 1652, 1808-1884) 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia następujące uwagi odnoszące się do realizacji 
budżetu w układzie zadaniowym: 

1. Realizując w 2014 r. poddziałanie 5.1.2.2 w FRP, rozpatrywano 12 wniosków 
(11 na pomoc na ratowanie i jeden na restrukturyzację, na łączną kwotę 
174 105,3 tys. zł, w tym dwa wnioski złożone w roku 2013) złożonych przez 
siedmiu przedsiębiorców, z których dwóch złożyło wniosek dwukrotnie, a jeden 
przedsiębiorca złożył wniosek czterokrotnie. Dziewięć wniosków nie zostało 
rozpatrzonych w sposób pozytywny109, a trzy wnioski nie zostały ostatecznie 
rozpatrzone w 2014 r. NIK uznaje, że miernik tego poddziałania określony jako 
Ilość rozpatrywanych wniosków o udzielenie pomocy publicznej, nie 
odzwierciedla stopnia efektywności realizacji celu tego poddziałania (Poprawa 
kondycji finansowej podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy, w tym 
spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa), gdyż nie odzwierciedla 
poprawy kondycji finansowej podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 3905-3909, 4035-4036) 

2. NIK zwraca uwagę, że podobnie jak w 2013 r., również w 2014 r. odnotowano 
niskie wykonanie planu kosztów w realizacji funkcji 22 Planowanie strategiczne 
oraz obsługa administracyjna i techniczna, ze środków FSP. 

W 2014 r. dla całej funkcji 22, obejmującej część 36 i FSP, zaplanowano wydatki 
w wysokości 53 889,0 tys. zł, z tego: 38 413,0 tys. zł w części 36 oraz 
15 476,0 tys. zł w FSP. Główną planowaną pozycją kosztów tej funkcji były 
wydatki na administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych i sieci 
komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wszystkie działania funkcji 22 
finansowane ze środków FSP charakteryzowały się niskim poziomem wykonania 
planu kosztów. 

Prognozy przekazane przez departamenty i biura MSP do DBiF, w ramach 
procesu planowania kosztów FSP w ujęciu tradycyjnym, wskazywały łączne 
zapotrzebowanie FSP na środki w wysokości około 97 832,0 tys. zł. Departament 
Budżetu i Finansów podwyższył ten szacunek o ponad 34 331,0 tys. zł, 
w różnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej, tym samym w zadaniach 
realizowanych przez różne departamenty. Zastępca Dyrektora DBiF wyjaśnił, że 
„biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych oraz pozyskane w trybie 
roboczym od komórek organizacyjnych MSP informacje o planowanych do 
realizacji zamierzeniach, zabezpieczono w planie finansowym FSP dodatkowe 
kwoty w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej (…)”. 
Nie sprecyzowano jednak jakie to były zamierzenia. Powyższe wskazuje na 

                                                      
109  Przyczynami braku akceptacji wniosków były między innymi: niewystarczający poziom proponowanego 

zabezpieczenia pożyczki, niewyczerpanie przez spółkę wszystkich możliwości uratowania firmy przy 
pomocy środków własnych lub pozyskanych na rynku, nieuzupełnienie w terminie wymaganej dokumentacji. 

Uwagi  



 

30 

rezerwowanie środków FSP w trakcie planowania, na niezdefiniowane jeszcze 
koszty działań w ujęciu budżetu zadaniowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1614-1623, 1652, 1808-1884) 

3. W wystąpieniu sformułowanym po kontroli wykonania budżetu państwa 
w części 36 w 2013 r. NIK zwróciła uwagę, że w ujęciu budżetu zadaniowego, 
w poddziałaniu 5.1.3.5 Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa pozostałego 
po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów, ustalony miernik 
wykonania celu określał stosunek zrealizowanych do zaplanowanych wydatków, 
co oznacza, że nie odnosił się poziomu realizacji celu, a jedynie wskazywał 
dynamikę wykonania planu wydatków. MSP nie uwzględniło wniesionej uwagi, 
miernik wykonania celu dla ww. podzadania na 2014 r. nie uległ zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 1652) 
 
 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli110, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu renegocjację umów użyczenia zawartych 
w 2006 r. z Państwową Agencją Atomistyki i Prokuratorią Generalną SP 
w zakresie ustalonych wartości stawek użyczenia oraz doprecyzowanie zapisów 
dotyczących ich indeksacji, bez konieczności aneksowania umów. 

2. Podjęcie działań w celu poszerzenia funkcjonalności Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego w takim zakresie, aby umożliwiał automatyczne zliczanie 
danych z ewidencji księgowej do kol. 7 Należności w sprawozdaniu Rb-27. 

3. Wprowadzenie do Instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli dowodów 
księgowych oraz zasad gospodarki kasowej w Ministerstwie Skarbu Państwa111 
ustaleń uszczegóławiających obieg dokumentów w zakresie dywidend, które są 
zawarte w Decyzji Nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa 
z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania informacji 
dotyczących dywidendy należnej Skarbowi Państwa.  

4. Zapewnienie bezzwłocznego przepływu informacji pomiędzy Departamentem 
Prawnym i Procesowym a Departamentem Budżetu i Finansów o wydanych 
wyrokach w sprawach odszkodowań w celu uniknięcia nieuzasadnionej wypłaty 
odsetek.  

5. Uwzględnianie w procesie szacowania wartości zamówienia na usługi asysty, 
konsultacji i serwisu db ZSI MSP, poza pozycjami ujmowanymi dotychczas, 
rzeczywistych kosztów usług poniesionych w poprzednich okresach.  

6. Planowanie kosztów Funduszu Skarbu Państwa na finansowanie obsługi 
administracyjnej i technicznej w wysokościach adekwatnych do realizacji 
wyodrębnionych działań w ujęciu budżetu zadaniowego. 

7. Niezwłoczne, po ustaleniu nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku FSP, 
dokonywanie zmiany planu finansowego funduszu. 

 

                                                      
110 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
111  Wprowadzonej Zarządzeniem Nr 34 Dyrektora Generalnego MSP z dnia 22 grudnia 2014 r. 
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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 NIK 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 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania 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 10 czerwca 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 

Dyrektor Departamentu Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

(-) Sławomir Grzelak 
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