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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (dalej: Urząd),  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, od 10 października 
2005 r. (dalej: Marszałek) 

 

1. Cele zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Zarządzanie płynnością budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-Z oraz ewidencjonowania tytułów 
dłużnych w księgach rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego. 

2017-2019 (do 10 grudnia)1 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

1. Przemysław Grad, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LPO/143/2019 z 7 października 2019 r.   

2. Aneta Kalinowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/144/2019 z 7 października 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dalej także: kontrolowany okres, albo: badany okres. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Województwo Wielkopolskie (dalej: Województwo albo WW) w latach 2017-20194 
skutecznie zarządzało długiem Województwa Wielkopolskiego, przyczyniając się do 
utrzymywania równomiernego profilu zadłużenia oraz do ograniczania kosztów 
obsługi tego długu. Pomimo nieopracowania pisemnej polityki zarządzania długiem 
Województwa, podejmowano usystematyzowane działania ukierunkowane  
na ograniczenie kosztów wykorzystania długu oraz minimalizację ryzyka 
finansowego i utraty płynności. W kontrolowanym okresie utrzymywano 
indywidualny wskaźnik zadłużenia na dopuszczalnym poziomie oraz przestrzegano 
limitów zaciągania zobowiązań finansowych i terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Jednakże w przypadku wszystkich trzech zawartych w ww. okresie 
umów pożyczek naruszono zasady zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie 
reprezentacji WW, określone w art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych5. Dokonywano natomiast doboru odpowiednich instrumentów 
zarządzania długiem, dążąc do minimalizacji kosztów wykupu instrumentów o 
długim terminie zapadalności, co miało korzystny wpływ na kształtowanie się 
stabilnego poziomu długu Województwa. 

Efektywnie gospodarowano wolnymi środkami finansowymi6 budżetu WW, 
dokonując ich najkorzystniejszego ulokowania w instrumentach o najwyższej 
rentowności. W kontrolowanym okresie utrzymywano wysoką płynność, co 
pozwalało na kształtowanie stanów wolnych środków Województwa na koniec roku 
przekraczających wysokością planowany poziom obsługi zadłużenia w kolejnym 
roku. 

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji7 za IV kwartał 2017 r i 2018 r. zostały sporządzone prawidłowo 
i wykazano w nich rzetelne dane o zadłużeniu. Sprzyjały temu przyjęte oraz 
stosowane w Urzędzie zasady ewidencji tytułów dłużnych w księgach rachunkowych 
i obliczania długu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Cele zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego 

W Urzędzie, w latach 2017-2019 nie było pisemnie określonej polityki zarządzania 
długiem. Nie sporządzono dokumentu zawierającego np.: opis celów zarządzania, 
opis mierników ich realizacji, czy założeń towarzyszących realizowaniu określonych 
celów. W konsekwencji, w okresie tym pisemnie również nie określono sposobu 
monitorowania celów zarządzania długiem przez Województwo. 

NIK wskazuje, że zgodnie z treścią załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej  

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Do 10 grudnia. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., dalej: uofp. 
6 Zgodnie z art. 48 ust.3 uop wolne środki obejmują środki znajdujące się w dyspozycji jednostki, które nie są 
wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. 
7 Dalej: sprawozdanie Rb-Z. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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dla sektora finansów publicznych9, do standardów tych należy m.in. określanie 
celów i zadań jednostki oraz monitorowanie i ocena ich realizacji (II.B.6), a także 
dokumentowanie systemu kontroli zarządczej (II.C.10). W tym kontekście, 
posiadanie przez Urząd pisemnej polityki zarządzania długiem Województwa 
sprzyja zapewnieniu w tym zakresie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w rozumieniu art. 69 ust. 1 uofp.  

Skarbnik Województwa (dalej: Skarbnik) wyjaśniła, że polityka zarządzania długiem 
prowadzona jest przez określone niesformalizowane zasady i działania stosowane 
w procesie zaciągania, obsługi i spłacania zadłużenia, których celem jest 
pozyskanie zwrotnych środków finansowych, niezbędnych do realizacji projektów 
inwestycyjnych WW, przy minimalizacji związanych z tym kosztów i ryzyka. Dodała, 
że na tak prowadzoną politykę zarządzania długiem składa się szereg działań 
podejmowanych przez Województwo w zakresie: 
- planowania poziomu zadłużenia w zależności od potrzeb finansowych i zdolności 

do obsługi długu, 
- wyboru najbardziej efektywnej formy długu (obligacje, kredyt, pożyczki), 
- organizowania przeprowadzenia czynności związanych z zaciąganiem 

zobowiązań, 
- monitorowania (oceny poziomu i struktury zadłużenia w powiązaniu z analizą 

skutków wykorzystania pozyskanych środków zwrotnych i możliwości dalszego 
zadłużania się), kontroli poziomu długu i dostosowania jego wielkości 
do prawnych limitów zadłużenia. 

(akta kontroli str. 5-10) 

Na podstawie oceny działań podejmowanych przez WW w celu zabezpieczenia 
potrzeb pożyczkowych stwierdzono, że podjęte w okresie objętym kontrolą decyzje 
o zaciągnięciu zobowiązań (w formie emisji obligacji i pożyczek celowych) 
poprzedzone były analizą skupiającą się na trzech obszarach: celowości zaciągania 
długu, wyboru instrumentów oraz ocenie zdolności do spłaty i obsługi długu. Efekty 
tych analiz zostały odzwierciedlone w wieloletniej prognozie finansowej 
województwa, w której zaciąganie zobowiązań finansowych powiązane było 
z przewidywanym harmonogramem realizacji inwestycji, co determinowało wielkość 
zadłużenia WW i wielkość spłaty długu w poszczególnych latach. Z wyjaśnień 
Skarbnika wynika, że przyjęto zasadę finansowania inwestycji poprzez zaciągnięcie 
długu w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy alternatywnego sposobu 
sfinansowania tych inwestycji uznano, że nie ma możliwości skorzystania z innych 
bezzwrotnych źródeł finansowania. 

 (akta kontroli str. 7-8, 72-78) 

Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu zobowiązań, Województwo stosowało 
następujące niesformalizowane zasady: 

- minimalizowania kosztów obsługi długu w długim okresie poprzez optymalny 
dobór instrumentów dłużnych, jego struktury i terminów pozyskania środków. 
Preferowaną przez WW formą zaciągania długu była emisja obligacji 
komunalnych, dokonywana na podstawie aktualnego zapotrzebowania na środki 
finansowe. Skarbnik wskazała, że za wyborem obligacji (po analizie potrzeb 
pożyczkowych) przemawiały: niższe efektywne koszty obsługi w porównaniu  
z kredytem, wyższa elastyczność i możliwość negocjacji długich okresów 
wykupu, karencja spłaty kapitału oraz brak konieczności ustanowienia 
zabezpieczeń, 

                                                      
9 Dz.Urz.MF Nr 15 poz. 84. 
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- ograniczania ryzyka utraty płynności budżetu10 poprzez bieżące zarządzanie 
i kontrolę strumieni wydatków (co umożliwia elektroniczne sporządzanie 
harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa)  
oraz zapewnienie stałego dostępu do kredytu w rachunku bieżącym  
(do wysokości 10 mln zł) w razie dodatkowego zapotrzebowania na środki 
finansowe, 

- ograniczania ryzyka prawnego poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu 
zadłużenia, o którym mowa  w art. 243 uofp, polegającego na wypracowaniu 
odpowiednio wysokiej nadwyżki operacyjnej11, co było istotne dla możliwości 
obsługi zadłużenia przez Województwo, jako podstawowe źródło jego spłaty, 

- ograniczania ryzyka refinansowania poprzez zapewnienie odpowiednich 
parametrów długu pod względem średniej zapadalności oraz równomiernego 
rozłożenia wykupów w kolejnych latach12, 

- ograniczania ryzyka stopy procentowej, poprzez przyjmowanie za podstawę 
obliczeń oprocentowania obligacji stawki WIBOR 6M oraz marży banku13. 
Skarbnik wskazała, że taka standaryzacja ustalona została w przekonaniu, 
że konstrukcja półrocznego kuponu połączy potrzeby emitentów z oczekiwaniami 
inwestorów i pozwoli na łatwe odnoszenie rentowności obligacji komunalnych 
do rentowności analogicznych obligacji skarbowych. Oznacza to, że zapłata 
odsetek co pół roku powoduje, iż dla takiego samego oprocentowania 
nominalnego efektywne koszty obsługi obligacji będą mniejsze niż w przypadku 
obligacji z odsetkami płaconymi np. co miesiąc albo co kwartał.  

(akta kontroli str. 5-10) 

System monitorowania ryzyk związanych z zarządzaniem długiem publicznym 
Województwa (i mierników jego realizacji) został określony w zarządzeniu Marszałka 
Nr 31/12 z 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej 
w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. 
W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, do celu dotyczącego zarządzaniem 
poziomem długu publicznego wskazano mierniki dotyczące comiesięcznego 
monitoringu sytuacji gospodarczej oraz jej wpływu na poziom długu publicznego 
WW. Przy celu dotyczącym zarządzania poziomem długu określono m.in. ryzyka 
refinansowania długu i zmiany stopy procentowej wyemitowanych papierów 
wartościowych. Wprowadzono mechanizmy kontrolne polegające m.in.  
na zapewnieniu terminowej spłaty zobowiązań oraz emisji obligacji na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań (załącznik nr 3 i 6 do ww. zarządzenia). 

(akta kontroli str. 5-10, 396-433) 

Ponadto, Województwo posiadało oceny ratingowe14 odnoszące się do posiadanego 
zadłużenia oraz sposobu jego zarządzania. Agencja ratingowa Fitch Ratings 
wystawiła WW ocenę na poziomie A- z perspektywą stabilną15 i AAA (pol) 
z perspektywą stabilną16. W ocenie Fitch Ratings występuje „Średnie ryzyko 
zobowiązań”, ale Województwo narażone jest na ryzyko stopy procentowej, gdyż 
całe zadłużenie posiada zmienne oprocentowanie. Jak wyjaśniła Skarbnik, to ryzyko 
ograniczane jest przez konsekwentne i bezpieczne zarządzanie budżetowe, 

                                                      
10 Tj. zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych. 
11 Dodatniej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. 
12 Dostosowanie wielkości spłaty zadłużenia w poszczególnych latach do możliwości finansowych Województwa. 
13 Marża banku w danym momencie była uzależniona od sytuacji finansowej Województwa, aktualnej sytuacji 
na rynku finansowym i prognozach jej dalszego kształtowania, wysokości podstawowych stóp procentowych. 
14 Aktualizacja ratingu z 5 listopada 2019 r. 
15 Międzynarodowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. 
16 Długoterminowy rating krajowy. 



 

4 

zabezpieczające środki na ewentualny wzrost wydatków na odsetki w związku 
ze spodziewaną zmianą stóp procentowych. 

(akta kontroli str. 10, 443-452) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

W Urzędzie podejmowano usystematyzowane działania służące ograniczaniu ryzyk 
w procesie zarządzania długiem Województwa, pomimo nieopracowania, 
wyznaczającej cele w tym zakresie, pisemnej polityki zarządzania długiem 
Województwa. Brak takiego dokumentu nie sprzyjał jednak optymalnemu 
funkcjonowaniu kontroli zarządczej w tej materii. Przyjęte w praktyce zasady 
i założenia przyczyniały się natomiast do minimalizowania kosztów obsługi długu 
i ograniczaniu ryzyka utraty płynności budżetu. System monitorowania ryzyk 
związanych z zarządzaniem długiem publicznym ograniczony był do monitoringu 
sytuacji gospodarczej oraz jej wpływu na poziom długu publicznego Województwa. 

 

2. Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego 

2.1. W latach 2017 – 2019 (do końca III kwartału) Województwo zaciągnęło 
zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości nominalnej 
172.000 tys. zł, z czego obligacje o wartości 100.000 tys. zł wyemitowano 
na podstawie umowy zawartej w 2018 r.17, a obligacje o wartości 72.000 tys. zł 
wyemitowano na podstawie umowy z 2014 r.18 

W tym okresie Województwo zawarło również trzy umowy pożyczek 
długoterminowych na łączną kwotę 37.369 tys. zł. Były to: umowa pożyczki 
w kwocie 36.612,8 tys. zł19 z Banku Gospodarstwa Krajowego20, ze środków 
zwrotnych w ramach Inicjatywy JESSICA oraz dwie umowy pożyczek 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(dalej: WFOŚiGW albo Fundusz) w łącznej kwocie 756,1 tys. zł. Do końca 
III kwartału 2019 r. uruchomiono środki z tych pożyczek w łącznej wysokości 
4.494,1 tys. zł.  

Zobowiązania te zaciągane były na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 
tj. cele związane z finansowaniem planowanego deficytu budżetu a także na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.   

(akta kontroli str. 11-57, 457) 

W badanym okresie, Zarząd Województwa nie zaciągał zobowiązań finansowych  
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,  
ani nie korzystano z przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym (do kwoty 
10.000 tys. zł), w ramach zawartej umowy na obsługę bankową WW. Nie zaciągano 
również kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

(akta kontroli str. 80) 

                                                      
17 Umowa programowa z 18 października 2018 r. zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A. – maksymalna kwota 
emisji: 200.000 tys. zł. 
18 Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji z 26 września 2014 r. (zmieniona aneksami) zawarta z Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. – maksymalna kwota emisji: 113.500 tys. zł. Na mocy aneksu do umowy nr 5 
z 31 października 2016 r. w grudniu 2017 r. wyemitowano obligacje o wartości 72 mln zł. 
19 Umowa inwestycyjna nr IJ18-00418 z 4 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem środków na wkład własny 
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. 
 20Pełniącym rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Województwa Wielkopolskiego, Managera 
Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA. 
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Przy zaciąganiu ww. zobowiązań nie zostały przekroczone limity zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, określone 
przez Sejmik Województwa w uchwałach budżetowych (po zmianach) na dany rok, 
stosownie do wymogów art. 91 ust. 1 uofp. W latach 2017, 2018 i 2019 limit 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych 
ustalony został odpowiednio na poziomie 82.000 tys. zł, 111.029,2 tys. zł 
i 117.729,7 tys. zł a limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu ustalono w wysokości 10.000 tys. zł (we wszystkich 
tych latach). 

Zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji było każdorazowo 
poprzedzone uchwałą Sejmiku Województwa, uprawniającą Zarząd Województwa 
do podejmowania czynności prawnych dotyczących zaciągania zobowiązań, 
tj. zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. b oraz c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa21.  

Zarząd Województwa, przed zawarciem każdej z trzech umów pożyczek oraz umów 
emisji obligacji, uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu (dalej: RIO) o możliwości spłaty zobowiązania, spełniając wymogi art. 
91 ust. 2 uofp. 

(akta kontroli str. 11-15, 457-467) 

W kontrolowanym okresie zobowiązania z tytułu emisji obligacji zaciągane były 
przez osoby uprawnione, przy kontrasygnacie Skarbnika. Umowa w sprawie emisji 
obligacji z 2018 r. została zawarta przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa, 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Zarządu Województwa. 

(akta kontroli str. 11-57, 457) 

Natomiast, w przypadku zawierania trzech umów pożyczek naruszono zasady 
ich zaciągania określone w art. 262 ust. 1 uofp: 

1) Uchwałą nr 4837/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa upoważnił 
dwóch członków Zarządu do zaciągnięcia pożyczki w BGK. Stwierdzono natomiast, 
że umowa pożyczki nr IJ18-00418 została podpisana przez Marszałka 
jednoosobowo reprezentującego WW, co było sprzeczne z zasadami 
obowiązującymi przy zaciąganiu tego rodzaju zobowiązań finansowych. Zgodnie 
z art. 262 ust. 1 i 2 uofp czynności prawnych polegających m.in. na zaciąganiu 
pożyczek przez województwo dokonuje dwóch członków jego zarządu, wskazanych 
w uchwale przez ten zarząd. 

Dyrektor Biura Prawnego Urzędu22 wyjaśniła m.in., że z uwagi na trwające blisko 
dwa miesiące negocjacje między stronami co do brzmienia postanowień umowy 
inwestycyjnej, mając na uwadze, iż przedmiot umowy dotyczył sfery praw 
majątkowych Województwa, ostatecznie do podpisania umowy przystąpił 
jednoosobowo Marszałek. Ponadto wskazała, że umocowania do samodzielnego 
zawarcia umowy pożyczki przez Marszałka upatrywać należy w treści § 76 ust. 1 
Statutu Województwa Wielkopolskiego23, zgodnie z którym oświadczenia woli 
w imieniu WW składa jednoosobowo Marszałek lub dwie osoby wchodzące w skład 
Zarządu. Powyższe upoważnienie wynika z przyjętej w art. 57 ust. 1 uosw 
konstrukcji, w myśl której oświadczenia woli w imieniu województwa składa 
marszałek województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut 
województwa stanowi inaczej. 

(akta kontroli str. 16-32, 389-395) 

                                                      
21 Dz.U. z 2019 r., poz. 512, dalej: uosw. 
22 Wyjaśnienia złożone w imieniu Marszałka. 
23 Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 431 ze zm., a obecnie Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 8635 
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2) Dwie umowy pożyczek od Funduszu: nr 535/U/400/188/2018 z 18 października 
2018 r. na kwotę 198,8 tys. zł i nr 749/U/400/189/2018 z 12 grudnia 2018 r. 
na kwotę 557,4 tys. zł zostały podpisane przez dwóch członków Zarządu 
Województwa (przy kontrasygnacie Skarbnika), bez uprzedniego podjęcia przez 
Zarząd Województwa stosownych uchwał, o których mowa w art. 262 ust. 1 uofp, 
wyznaczających ich do zaciągnięcia tych pożyczek. 

Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa wyjasniła, że umowy pożyczki 
zawarte zostały przez dwóch członków zarządu na podstawie § 76 ust. 1 Statutu 
Województwa, zgodnie z którym oświadczenie woli w imieniu Województwa składa 
jednoosobowo Marszałek lub dwie osoby wchodzące w skład Zarządu 
Województwa.  

(akta kontroli str. 33-59) 

Odnosząc się do wyżej przytoczonych wyjaśnień Dyrektora Biura Prawnego Urzędu 
oraz Członka Zarządu Województwa, NIK podkreśla, że norma wynikająca z art. 262 
ust. 1 uofp stanowi regulację szczególną wobec przepisów ustrojowych określonych 
w art. 57 ust. 1 uosw oraz statucie WW. Odnosi się ona bowiem do ściśle 
określonego (zamkniętego) katalogu czynności prawnych, w tym do umów 
pożyczek, wymagających zachowania szczególnych zasad reprezentacji. Z normy 
tej wynika, że wymienione w niej czynności muszą być dokonywane przez dwóch 
członków zarządu wskazanych w uchwale tego zarządu24. NIK wskazuje ponadto, 
że w świetle funkcjonującego w doktrynie poglądu, niewłaściwa reprezentacja 
w przypadku podejmowania czynności prawnych wymienionych w art. 262 
ust. 1 uofp skutkuje ich nieważnością (tutaj dotyczy to ww. trzech umów25). 

Zaciągnięcie zobowiązań wynikających z emisji obligacji komunalnych nie zostało 
poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem 
zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych26, ustawa ta nie znajdowała tu zastosowania. W odniesieniu  
do zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek zaciągniętych w BGK i WFOŚiGW 
również nie było takiego obowiązku. 

(akta kontroli str. 11-15, 457) 

Umowy pożyczek nie przewidywały kapitalizacji odsetek, a dyskonto 
od wyemitowanych obligacji komunalnych nie przekraczało 5% wartości nominalnej, 
co spełniało warunki określone w art. 92 ust. 1 uofp.  

(akta kontroli str. 11-15, 457) 

W uchwałach budżetowych podjętych na lata 2017-2019 przestrzegano przepisów 
art. 91 uofp określających indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa 
(dalej: IWZ), dokonując jego prawidłowego obliczenia w poszczególnych latach. 
W tym okresie poziom spłat zobowiązań Województwa kształtował się poniżej 
dopuszczalnego indywidualnego limitu, określonego w art. 243 uofp i wynosił 
w latach 2017, 2018 i 2019 odpowiednio: 13,38%, 3,21% i 2,56%, przy maksymalnym 
dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym odpowiednio: 20,31%, 20,19% 
i 19,98 %. Znaczący wzrost wskaźnika obsługi długu w 2017 r. wynoszący 13,38%27 
związany był z przedterminowym wykupem obligacji komunalnych. 

 (akta kontroli str. 453-456) 

2.2. W latach 2017 - 2019 (III kwartał) Województwo dokonało spłaty zobowiązań 
z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 175.000,0 tys. zł28 oraz spłaty odsetek 

                                                      
24 Patrz np. komentarz do art. 262 uofp pod redakcją Zbigniewa Ofiarskiego, WKP 2019, Lex Omega, teza 2 i 3.  
25 Tamże, teza 5 oraz komentarz do art. 262 uofp autorstwa Ludmiły Lipiec-Warzechy, ABC 2011, Lex Omega. 
26 Dz.U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm. 
27 Pierwotnie planowano na poziomie 3,69%. 
28 Wykupu obligacji dokonano w 2017 r. i 2018 r. odpowiednio w kwocie 145.000 tys. zł i 30.000 tys. zł. 
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od zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i obligacji) w wysokości 26.341,3 tys. zł29. 
Analiza harmonogramów spłat pożyczek i warunków obsługi obligacji oraz wyciągów 
bankowych wykazała, że w tym okresie WW terminowo regulowało zobowiązania 
z tytułu obsługi długu wynikającego z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji 

 (akta kontroli str. 60-65, 81-91, 468-512) 

2.3. W Województwie na lata 2017 – 2018 potrzeby pożyczkowe netto30 
zaplanowano wyłącznie na 2018 r. w wysokości 71.029,2 tys. zł, gdyż ustalony 
w uchwale budżetowej deficyt na 2017 r. w wysokości 102.094 tys. zł planowano 
sfinansować środkami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 uofp31. Z kolei roczne potrzeby pożyczkowe brutto32 na lata 2017 i 2018 
zaplanowano odpowiednio w wysokości 72.000 tys. zł i 101.029 tys. zł. Wartość 
zaciągniętych zobowiązań finansowych w 2017 i 2018 r. mieściła się w granicach 
kwot określonych w wieloletniej prognozie finansowej. Sfinansowane potrzeby 
pożyczkowe brutto w 2017 r. były zbieżne z wielkością zaciągniętych zobowiązań 
finansowych w 2017 r. Natomiast wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych 
w 2018 r. była wyższa niż wynikająca z faktycznych potrzeb pożyczkowych netto 
i brutto ustalonych na 2018 r. Było to efektem niższego deficytu budżetowego 
na skutek realizacji niższych wydatków budżetowych (tj. 93,5% planu). W rezultacie 
faktycznego obniżenia potrzeb pożyczkowych nastąpił wzrost stanu wolnych 
środków (wzrost stanu lokat) na koniec 2018 r. 

(akta kontroli str. 522-535) 

Badanie działań związanych z zaciągnięciem zobowiązań z tytułu emisji obligacji 
na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej 200.000 tys. zł wykazało, że przed 
podjęciem decyzji o zadłużeniu dokonywano analizy pod kątem minimalizacji 
kosztów obsługi długu. Wyboru obligacji jako formy zaciągnięcia długu - jak 
wyjaśniła Skarbnik - dokonano z uwagi na niższe efektywne koszty obsługi obligacji 
(odsetki płatne co pół roku) niż kredytu (odsetki płatne co miesiąc albo co kwartał), 
umożliwiając łatwiejsze zarządzanie tymi środkami z uwagi na to, że środki 
przeznaczone na zapłatę odsetek od obligacji dłużej pozostawały w dyspozycji 
Województwa. Ponadto z analizy wynikało, że za wyborem obligacji przemawiało 
również płynne zarządzanie terminem emisji w zależności od harmonogramu 
realizacji inwestycji, możliwości nieodpłatnego przesunięcia daty emisji dowolnej 
serii obligacji w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych 
oraz dostosowanie terminu wykupu obligacji do możliwości finansowych budżetu 
i długi okres zapadalności - wydłużenie okresu spłaty długu umożliwia lepsze 
dostosowanie struktury i harmonogramu spłat do możliwości budżetu (uzyskanie 
„karencji" w spłacie kapitału). Spośród złożonych ofert na organizację emisji obligacji 
dokonano wyboru podmiotu, który przedstawił najkorzystniejsze warunki emisji 
obligacji (dot. niższej marży banku i rezygnacji wynagrodzenia prowizyjnego z tego 
tytułu). 

(akta kontroli str.  72-78, 440-442) 

W badanym okresie WW, w ramach realizacji budżetu, dokonywało analizy 
możliwości refinansowania najdroższych w obsłudze zobowiązań innymi tańszymi 

                                                      
29 Z tego w 2017 r. i 2018 r. spłacono odsetki od obligacji odpowiednio:11.196,6 tys. zł i 9.006,9 tys. zł, 
a do końca III kwartału 2019 r. spłacono odsetki od pożyczek i obligacji w wysokości 6.137,9 tys. zł. 
30 Potrzeby pożyczkowe netto wskazują kwotę rocznego przyrostu zadłużenia jednostki wynikającego 
ze sfinansowania deficytu budżetowego, z wyłączeniem refinansowania długu. 
31Z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Planowano nadwyżka została ustalona w wysokości 175.094,0 tys. zł. 
32 Potrzeby pożyczkowe brutto (PPB) wskazują kwotę rocznego przyrostu zadłużenia jednostki wynikającego 
ze sfinansowania deficytu budżetowego oraz wielkości niezbędnej do pokrycia zapadającego w danym roku 
długu z poprzedniego okresu, na spłatę, którego trzeba zaciągnąć nowe zobowiązania. 
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instrumentami finansowymi. Działania te polegały na analizie stopnia realizacji 
wykonania budżetu Województwa oraz płynności budżetu zapewniającej terminową 
spłatę zobowiązań. Analizie poddawano w ciągu roku budżetowego wielkość 
osiąganego deficytu budżetu w roku bieżącym i jego zmian w kolejnych latach 
objętych wieloletnią prognozą finansową. W tym zakresie dokonywano oceny 
możliwości zmniejszenia deficytu poprzez wcześniejszy wykup obligacji w aspekcie 
zapewnienia płynności budżetu WW, oceny efektywności ekonomicznej 
wcześniejszej spłaty oraz obliczenia skumulowanej nadwyżki bieżącej budżetu 
i ustalenia jej przeznaczenia.  

W 2017 r. Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć powstałą na koniec 2017 r. 
nadwyżkę środków33 na przedterminowy wykup wyemitowanych obligacji 
komunalnych najdroższych w obsłudze34, bez pobierania wynagrodzenia 
prowizyjnego z tego tytułu. Na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji przez 
Województwo negatywnie odpowiedział bank wskazując, że nabywcy obligacji35 
wyrazili zgodę na ich wykup, ale po cenie znacząco wyższej od nominalnej. W efekcie 
dokonano wykupu innych wyemitowanych obligacji36 w wysokości 115.000 tys. zł, 
których pierwotny termin spłaty przypadał na lata 2018-2025. Jak wskazała Skarbnik 
Województwa, w wyniku przedterminowego wykupu obligacji uwolniono dodatkowe 
środki (zamiast planowanych rozchodów), które przeznaczono na sfinansowanie 
wydatków majątkowych. Natomiast powstałe z tytułu wcześniejszego wykupu 
oszczędności odsetkowe w wysokości 14.500 tys. zł zwiększyły skumulowaną 
nadwyżkę bieżącą województwa, co pozwoliło na jej przeznaczenie na inne cele 
wydatkowe. Skarbnik dodała również, że powstałe oszczędności w wyniku spłaty 
obligacji droższych oraz zaciągnięcie zobowiązań z tytułu uruchomienia nowych 
tańszych obligacji przyniosło obniżenie kosztów obsługi długu o 7.300 tys. zł. 

W latach 2018 – 2019 (do III kwartału) Województwo, na podstawie analizy 
wykonania budżetu, nie dokonywało wcześniejszej spłaty obligacji, ale zmniejszano 
planowane przychody odpowiednio o 225,1 mln zł37 i 160,0 mln zł38.  

(akta kontroli str.  67-71, 440-442) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Trzy umowy pożyczek, opisane wyżej w punkcie 2.1., zawarte zostały 
z naruszeniem określonych w art. 262 ust.1 uofp zasad zaciągania zobowiązań 
finansowych w zakresie reprezentowania Województwa przy tego typu 
czynnościach. 

(akta kontroli str. 16-59, 389-395) 

Podejmowano skutecznie działania w zakresie zarządzania długiem Województwa, 
utrzymując w kontrolowanym okresie indywidualny wskaźnik zadłużenia na 
dopuszczalnym poziomie, przy przestrzeganiu limitów zaciągania zobowiązań 
finansowych. Jednakże przy zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez zawarcie 
umów trzech pożyczek naruszono zasady związane z reprezentacją województwa. 
Dokonywano terminowego regulowania zobowiązań finansowych oraz realizowano 
przyjęte założenia służące minimalizacji kosztów obsługi długu.  

                                                      
33 Na skutek wyższych niż planowano wpływ dochodów oraz braku możliwości realizacji głównych zadań 
majątkowych. 
34 Najwyższą marżą w wysokości 1,3 p.p, przy jednakowej stopie procentowej. 
35 Nabywcami były fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. 
36 Marży w wysokości 0,94 p.p., 
37 Uchwałami Sejmiku Województwa zmniejszono planowane przychody: nr XUV/989/18 z 26 marca 2018 r. 
o 61,6 min zł, nr L/1106/18 z 24 września 2018 r. o 123,5 mln zł i nr 11/9/18 z 19 grudnia 2018 r. o 40,0 mln zł. 
38 Uchwałą Sejmiku Województwa nr Xl/191/19 z 30 września 2019 r. zmniejszono planowane przychody 
o 160,0 mln zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. Zarządzanie płynnością budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 

3.1. W badanym okresie, Zarząd Województwa został upoważniony przez Sejmik 
Województwa39 do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach, 
niż prowadzącym obsługę bankową WW, zgodnie z art. 264 ust. 3 uofp. Zarząd 
Województwa nie opracował szczególnych wytycznych i procedur gospodarowania 
wolnymi środkami. Jak wyjaśniła Skarbnik, w zakresie zarządzania wolnymi 
środkami działano w oparciu o podjęte uchwały Zarządu Województwa w ramach 
kompetencji sprawowania nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków budżetu, 
m.in. w celu realizowania oszczędnej polityki finansowej budżetu i optymalizacji 
dochodów z zarządzania wolnymi środkami. 

Zarząd Województwa corocznie podejmował uchwały w sprawie upoważnienia 
pracowników Urzędu do dokonywania czynności polegających na lokowaniu 
wolnych środków budżetu WW na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż wykonujący bankową obsługę budżetu. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym 
Departamentu Finansów40, do zadań Oddziału Budżetu należało m.in: prowadzenie 
obsługi finansowej i rachunków bankowych budżetu oraz lokowanie wolnych 
środków oraz analiza płynności finansowej budżetu na podstawie złożonych 
harmonogramów zapotrzebowań na środki na realizację planu dochodów 
i wydatków budżetu. 

(akta kontroli str. 93-99, 364-388, 538-548) 

W oparciu o wypracowane w Departamencie Finansów procedury gospodarowania 
wolnymi środkami, pracownicy Oddziału Budżetu dokonywali określenia limitów 
i okresów lokowania tych środków, po przeprowadzeniu analizy prognozowanych 
wpływów dochodów i realizacji wydatków budżetu. Zgodnie z przyjętymi zasadami, 
po ustaleniu stanu wolnych środków możliwych do ulokowania negocjowano 
oprocentowania w bankach, z którymi Województwo zawarło umowy lokat 
terminowych. Przy zawieraniu umów lokat terminowych z bankami innymi 
niż prowadzący obsługę bankową kierowano się określonymi wytycznymi 
wynikającymi z wypracowanej procedury, zgodnie z którymi lokaty terminowe 
zakładano, gdy spełniono odpowiednie warunki, tj.: 

- kwota lokaty nie przekraczała limitu sumy ulokowanych środków w jednym banku 
oraz gdy po jego przekroczeniu uzyskane oprocentowanie było korzystniejsze 
niż przechowywanie środków na rachunku bankowym41, 

- uzyskania korzystniejszego oprocentowanie ulokowania środków na okresy 
dłuższe niż miesiąc, 

- uzyskania na lokatach korzystniejszego oprocentowania niż oprocentowania 
za przechowywanie środków na rachunkach bankowych, 

- zerwania lokaty bez utraty oprocentowania. 
(akta kontroli str. 95-99, 364-382) 

W okresie objętym kontrolą Województwo corocznie zawierało umowy z bankami 
wybranymi na podstawie podstawowych danych giełdowych, w celu lokowania 
wolnych środków budżetu województwa. W okresie tym obowiązywały trzy umowy 
z bankami krajowymi dotyczącymi lokowania wolnych środków. Umowy te określały 
zarówno zasady ich lokowania, minimalną kwotę założenia lokaty jat też sposób 
prowadzenia negocjacji co do jej oprocentowania. 

                                                      
39 Na podstawie uchwal budżetowych Sejmiku Województwa na lata 2017-2019 odpowiednio: nr XXV/702/16  
z 19 grudnia 2016 r., nr XXXIX/939/17 z 18 grudnia 2017 r. i nr III/26/19 z 28 stycznia 2019 r.  
40 Wprowadzonym zarządzeniem Marszałka Nr 52/2017 z 2 listopada 2017 r. 
41 W BGK limit wynosi 100 mln zł. 
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(akta kontroli str. 95-99) 

3.2. Średni stan wolnych środków, będących w dyspozycji Województwa na koniec 
dnia, w latach 2017, 2018 i 2019 (III kwartał) kształtował się odpowiednio: 
17.604,4 tys. zł, 8.566,5 tys. zł i 3.358,2 tys. zł.  

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. zagospodarowanie wolnych 
środków polegało na ich lokowaniu w formie depozytu overnight lub na lokatach 
negocjowanych w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową. W efekcie 
średni stan środków pozostawionych na rachunku bieżącym nie był wysoki 
i kształtował się w poszczególnych latach 2017, 2018 i 2019 (do końca 
października) odpowiednio: 1 749,7 tys. zł, 1 475,6 5 tys. zł i 511,7 tys. zł.  

W tym okresie zarządzaniem płynnością objęte były rachunki budżetu Województwa 
i Urzędu. Umowa obsługi bankowej42 określała zasady oprocentowania rachunku 
bankowego bieżącego oraz rachunków pomocniczych według zmiennej stopy 
procentowej, depozytów automatycznych oraz możliwość lokowania na lokatach 
terminowych Zgodnie z postanowieniami tej umowy, automatyczne lokowanie 
środków w formie depozytu overnight, odbywało się w odniesieniu do środków 
powyżej 100 tys. zł, pozostających na rachunku bankowym w sytuacji wyższego 
oprocentowania niż wynikającego z rachunku bieżącego. W latach 2017, 2018 
i 2019 (do końca stycznia) średnia dzienna wysokość założonego depozytu wyniosła 
odpowiednio: 9.244 tys. zł (232 depozyty), 3.253 tys. zł (215 depozytów) 
i 2.640 tys. zł (18 depozytów). W tym okresie Województwo korzystało również 
z lokat negocjowanych zakładanych w bankach. Średnia wysokość lokat 
terminowych wyniosła w latach 2017 i 201843 odpowiednio: 43.724 tys. zł 
i 24.137 tys. zł, przy średnim czasie trwania lokaty wynoszącym odpowiednio 26 
i 37 dni. Z kolei w styczniu 2019 r. założono dwie lokaty na okres 31 dni 
w wysokości średnio 32.362 tys. zł. Wynegocjowane oprocentowanie lokat mieściło 
się w przedziale 1,25% – 1,77% w skali roku, podczas gdy od środków na rachunku 
bieżącym WW bank naliczał w tym okresie odsetki wg stawki 0,67 – 1,24 % 
w skali roku. 

(akta kontroli str. 124-184, 193-215, 514-518) 

Od lutego 2019 r. obowiązywała nowa umowa44 kompleksowej obsługi rachunków 
budżetu Województwa i podległych jednostek organizacyjnych, która przewidywała 
oprocentowanie45 wszystkich rachunków budżetu i jednostek na warunkach 
zbliżonych do lokat terminowych. W okresie luty – październik 2019 r. 
zagospodarowanie wolnych środków polegało na ich lokowaniu na oprocentowanym 
rachunku bieżącym lub na lokatach negocjowanych w innych bankach 
niż prowadzący obsługę bankową. W efekcie, średni dzienny stan środków 
pozostawionych na rachunku bieżącym był wysoki i średnio w tym okresie wyniósł  
81.228,1 tys. zł. Korzystano również z możliwości zakładania lokat terminowych. 
Średnia wysokość lokaty wyniosła 34.101 tys. zł, z wynegocjowanym 
oprocentowaniem w przedziale 1,512 – 1,77% w skali roku (przy oprocentowaniu 
rachunku bieżącego na poziomie 1,512%).  

(akta kontroli str. 157-182, 216-222, 518) 

W wyniku podjętych działań w zakresie lokowania wolnych środków Województwo 
uzyskało w badanym okresie dochody w łącznej wysokości 7 515,8 tys. zł, 
w tym w poszczególnych latach 2017, 2018 i 2019 (do 31 października) 
odpowiednio: 3.198,3 tys. zł (z tego z rachunku lokacyjnego w kwocie 

                                                      
42 Obowiązującej do końca stycznia 2019 r 
43 Założono w ltach 2017 – 2018 odpowiednio 62 i 47 lokaty. 
44 Obowiązująca w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2024 r. 
45 Oprocentowanie oparte jest na bazie zmiennej stopy procentowej WIBID 1M pomnożony przez współczynnik 
w wysokości 1,05 i jest ustalane miesięcznie. 
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1.551,6 tys. zł), 1.788,5 tys. zł (z tego z rachunku lokacyjnego w kwocie 
870,6 tys. zł) i 2.529,0 tys. zł (z tego z rachunku bieżącego w kwocie 1.200,1 tys. zł).  

(akta kontroli str. 519) 

W latach 2017-2019 monitorowanie stanu wolnych środków w jednostkach 
organizacyjnych Województwa odbywało się poprzez harmonogramowanie 
wydatków polegające na zgłaszaniu przez jednostki zapotrzebowania na środki 
i uruchomieniu środków finansowych na konkretne zadania budżetowe. Do końca 
stycznia 2019 r. nie stosowano konsolidacji środków ze względu na to, że obsługa 
bankowa tych jednostek prowadzona była przez różne banki. Od lutego 2019 r. 
wszystkie jednostki organizacyjne WW obsługiwane są przez jeden bank, 
co umożliwia m.in. to, że środki przechowywane na ich rachunkach bankowych są 
jednakowo oprocentowane, z kapitalizacją miesięczną. Oprocentowanie środków 
na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat jest na bieżąco monitorowane. 
Nie korzystano jednak z możliwości przyjmowania w depozyt wolnych środków 
od jednostek podległych w ramach tzw. konsolidacji środków. 

 (akta kontroli str. 96, 193-222) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
Efektywnie gospodarowano wolnymi środkami pochodzącymi z budżetu 
Województwa poprzez najkorzystniejsze ich lokowanie w instrumentach 
o najwyższej rentowności. Przyczyniały się do tego praktykowane w Urzędzie 
zasady lokowania wolnych środków. 

 

4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-Z w latach 2017-
2018 oraz ewidencjonowania tytułów dłużnych w księgach 
rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego 

Województwo sporządziło sprawozdania łączne Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. 
na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek podległych46 
oraz własnego sprawozdania jednostkowego, stosownie do wymogów § 4 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych47 (dalej: rozporządzenie). Agregacji danych ze sprawozdań 
jednostkowych dokonano zarówno elektronicznie, jak i ręcznie w celu dokonania 
weryfikacji łącznych sprawozdań. Dane te zostały prawidłowo przeniesione do ww. 
łącznych sprawozdań Rb-Z. Wykazano je we właściwych pozycjach sprawozdania 
w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Wszystkie ww. jednostki podległe 
Województwu przekazały do Zarządu Województwa sporządzone sprawozdania 
jednostkowe Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. w terminach określonych 
w załączniku Nr 7 do rozporządzenia.  

Łączne sprawozdanie Rb-Z sporządzone przez Województwo za IV kwartał 2017 r. 
i 2018 r. przekazane zostały terminowo48 do RIO. W związku z korektą 
sprawozdania jednostki podległej49 w zakresie wysokości zobowiązań wymagalnych, 
Województwo dokonało korekty sprawozdania łącznego za IV kwartał 2018 r. 
przekazując je do RIO 15 marca 2019 r.  

                                                      
46 Jednostki organizacyjne Województwa nieposiadające osobowości prawnej. 
47 Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. 
48 Tj. odpowiednio do 23 lutego 2018 r. i 28 lutego 2019 r. 
49 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w Likwidacji złożył korektę sprawozdania 
Rb-Z za IV kwartał 2018 r. w dniu 11 marca 2019 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 223-241) 

Sprawozdania jednostkowe Rb-Z sporządzone przez Zarząd Województwa 
za IV kwartał 2017 i 2018 r. zostały sporządzone prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym, stosownie do zasad określonych 
w instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik Nr 9 do rozporządzenia. 
Wszystkie obsługiwane przez Województwo zobowiązania finansowe wynikające 
z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji wykazano w tych 
sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z w prawidłowych wysokościach i właściwych 
grupach wierzycieli. Zobowiązania zostały ujęte w wartościach nominalnych 
bez należnych odsetek.  

(dowód: akta kontroli str. 249-269, 282-328) 

Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów 
wartościowych ewidencjonowano na koncie 260, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 
i zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej50. Kwoty zobowiązań finansowych ujętych 
w ww. ewidencji księgowej organu były zgodne z danymi wykazanych w ww. 
sprawozdaniach jednostkowych. Ewidencja analityczna prowadzona była w sposób 
pozwalający na ustalenie tytułów zobowiązań oraz grup wierzycieli.  

W badanym okresie nie wprowadzono zmian w ewidencji księgowej skutkujących 
koniecznością sporządzenia korekty sprawozdań jednostkowych Rb-Z za IV kwartał 
2017 i 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 249-269, 282-333) 

W latach 2017 – 2018 Województwo nie zaciągało innych zobowiązań mających 
formę kredytów albo pożyczek51 zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 2 instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik Nr 9 
do rozporządzenia. Sprawdzono wydatki dokonane z rachunku budżetu 
Województwa za miesiące listopad i grudzień 2017 r. oraz listopad i grudzień 2018 r. 
Nie stwierdzono płatności związanych z obsługą zobowiązań na rzecz instytucji 
finansowych, innych niż płatności ujęte w ewidencji księgowej. 

(dowód: akta kontroli str. 80, 521-522) 

W okresie 2017 – 2018 Województwo poniosło wydatki na zakup nieruchomości 
za łączną kwotę 9.432,6 tys. zł (na podstawie dwóch zawartych umów sprzedaży), 
przeznaczonych do wykonywania zadań przez jednostki podległe Województwa. 
Analiza aktów notarialnych oraz ewidencji księgowej wykazała, że zakupionych 
nieruchomości nie nabywano w formie płatności ratalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 434-439) 

W ww. sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z sporządzonych przez Zarząd 
Województwa prawidłowo nie wykazywano żadnych zobowiązań wymagalnych. 
Badanie bowiem wymagalności zobowiązań Urzędu ujętych w ewidencji księgowej 
na koniec 2017 r. i 2018 r. wykazało, że wszystkie zaewidencjonowane na koncie 
                                                      
50 Dz.U. z 2017 r., poz. 1911, ze zm. – obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Wcześniej obowiązywało w tym 
zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. o tej samej nazwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 760). 
51 Dotyczy to umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty), umów leasingu 
zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na 
korzystającego z rzeczy (tzw. leasing finansowy), a także umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż 
rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne 
podobne do umowy pożyczki lub kredytu, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na 
poziom długu publicznego lub nabywanych papierów wartościowe, których zbywalność jest ograniczona. 



 

13 

201 zobowiązania, wynoszące odpowiednio 334,8 tys. zł i 6.120,4 tys. zł, stanowiły 
zobowiązanie niewymagalne i zostały ujęte w księgach rachunkowych Urzędu 
w okresach sprawozdawczych, których dotyczyły. Funkcjonujący w Urzędzie system 
finansowo-księgowy52 umożliwiał identyfikowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu 
dostaw i usług. 

Analiza terminowości regulowania tych zobowiązań nie wykazała przypadków 
dokonywania płatności po upływie ich terminu. Sprawdzeniu poddano również 
płatności Urzędu dokonywane w styczniu, w latach 2018 i 2019. Nie stwierdzono 
przypadków regulowania zobowiązań z terminem płatności roku poprzedniego 
skutkujących ich ujmowaniem jako zobowiązań wymagalnych.  

Województwo nie korzystało w tym okresie z tzw. kredytów kupieckich. Na koniec 
2017 i 2018 r. nie wystąpiły także zobowiązania wynikające z faktur, których termin 
płatności przekraczał 12 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli str. 80, 249-251, 257-262, 282-333) 

W okresie objętym kontrolą WW udzieliło pięciu poręczeń kredytowych w łącznej 
kwocie 82.357,4 tys. zł. Poręczeń udzielono czterem jednostkom służby zdrowia 
(szpitalom). Nie zostały przekroczone limity rocznych odpowiedzialności Zarządu 
Województwa z tytułu poręczeń, ustalone w uchwałach Sejmiku Województwa. 
Na podstawie ewidencji księgowej pozabilansowej (prowadzonej na koncie 993) 
ustalono, że wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań 
z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2017 i 2018 r. wyniosła odpowiednio: 
37.939,1 tys. zł i 56.442,1 tys. zł. Analiza harmonogramów spłat kredytów 
zaciągniętych przez jednostki służby zdrowia wykazała, że kwoty zobowiązań 
z tytułu udzielonych poręczeń ujęte w ewidencji księgowej były odpowiednio 
umniejszane o faktycznie dokonane spłaty kapitału oraz odsetek od poręczonego 
kredytu. Kwoty tych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
zostały prawidłowo wykazane w sprawozdaniach Rb-Z na koniec IV kwartału 2017 
i 2018 r. oraz były zgodne z ewidencją księgową pozabilansową.  

(dowód: akta kontroli str. 249-251, 257-262, 334-344) 

Województwo prowadziło monitoring realizacji spłaty zobowiązań finansowych przez 
jednostki służby zdrowia na podstawie analizy ich kwartalnych sprawozdań Rb-Z. 
Jednostki te informowały o potencjalnym zagrożeniu ciągłości spłat zobowiązań oraz 
wnioskowały do WW o wsparcie. W latach 2017 – 2019 (III kwartał) Województwo 
dokonało spłaty trzech rat kredytu w łącznej wysokości 1.245,6 tys. zł, zaciągniętego 
przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie i poręczonego przez WW. Raty 
dotyczyły zrestrukturyzowanego w 2016 r. kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK 
w kwocie 23,1 mln zł na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 337-363) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
Sporządzone przez Województwo w kontrolowanym okresie sprawozdania Rb-Z 
były prawidłowe. Przyjęte zasady ewidencji tytułów dłużnych w księgach 
rachunkowych Urzędu i obliczania długu zapewniały rzetelność prezentacji w tych 
sprawozdaniach danych o zadłużeniu. 

                                                      
52 W ramach modułu NZ systemu KSAT wprowadzano informacje z dowodów księgowych (np. faktur),  
m.in w zakresie terminów płatności a następnie z tego modułu pobierano dane do księgi głównej (np. konta 201). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o dokonanie wnikliwej analizy 
skutków niewłaściwej reprezentacji Województwa w przypadku trzech zawartych 
w 2018 r. umów pożyczek o numerach: IJ18-00418, 535/U/400/188/2018 
i 749/U/400/189/2018 oraz ewentualne ich konwalidowanie, bądź inne 
zminimalizowanie ewentualnych, negatywnych następstw takiej niewłaściwej 
reprezentacji. 
 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

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 dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Poznań, 16 grudnia 2019 r. 

 

 
 Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontrolerzy Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

p.o. Wicedyrektor 
Przemysław Grad 

główny specjalista kontroli państwowej 
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