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Informację sporządzono na podstawie wyników kontroli p/12/036 „zadłużenie wybranych instytucji 
sektora finansów publicznych oraz krajowego funduszu drogowego”, która została przeprowadzona 
od 16 sierpnia do 31 grudnia 2012 r. z własnej inicjatywy nIk.

głównym celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości długu 
wybranych, innych niż skarb państwa, podmiotów sektora finansów publicznych, tj. jednostek 
samorządu terytorialnego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakładu 
ubezpieczeń społecznych w zakresie zarządzanego funduszu ubezpieczeń społecznych. zbadane 
zostało także przestrzeganie zasad zaciągania i spłaty zobowiązań oraz działania podejmowane 
przez jednostki samorządu terytorialnego w celu poprawy sytuacji finansowej podległych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. w samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej kontrolowano działania podejmowane przez te jednostki w celu poprawy 
sytuacji finansowej i zmniejszenia zadłużenia. kontrolą w banku gospodarstwa krajowego objęto 
ewidencjonowanie zobowiązań krajowego funduszu drogowego. zgodnie z przyjętą w polsce 
metodologią liczenia długu publicznego zobowiązania kfd (36,4 mld zł na koniec 2011 r.) nie 
są uwzględniane w kwocie państwowego długu publicznego. zobowiązania te są uwzględniane 
przy obliczaniu długu według zasad unijnych (esa95), tj. długu sektora general government. wykaz 
37 skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych nIk, które przeprowadziły w nich 
kontrole stanowi załącznik nr 1 do Informacji.

znaczący wzrost długu publicznego, jaki nastąpił w ostatnich latach, jest jednym z najistotniejszych 
problemów występujących w polityce gospodarczej państwa. w latach 2007-2011 państwowy 
dług publiczny (według metodologii krajowej) wzrósł o ponad 50%. na koniec 2011 r. jego 
relacja do produktu krajowego brutto wyniosła 53,5%. tym samym, podobnie jak na koniec 
2010 r., przekroczony został pierwszy próg ostrożnościowy określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych1. efektem tego była konieczność uchwalenia budżetu państwa 
niepowodującego dalszego wzrostu nierównowagi budżetowej. ewentualne przekroczenie 
kolejnych progów na poziomie 55% i 60% wiązałaby się z koniecznością podjęcia daleko bardziej 
idących rozwiązań na rzecz zrównoważenia budżetu, niosących negatywne konsekwencje w postaci 
wzrostu obciążeń fiskalnych, zmniejszenia wydatków w zakresie prowadzącym do istotnego 
ograniczenia skali zadań wykonywanych przez państwo oraz osłabienia dynamiki inwestycji 
i wzrostu gospodarczego.

państwowy dług publiczny nie jest sumą wszystkich zobowiązań jednostek sektora finansów 
publicznych. obejmuje on tylko tytuły dłużne wymienione w ustawie o finansach publicznych. 
szczegółowy sposób kwalifikacji zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego 
został określony w rozporządzeniu Ministra finansów. przy obliczaniu państwowego długu 
publicznego nie są uwzględniane m.in. zobowiązania niewymagalne, czyli takie, których termin 
płatności jeszcze nie minął oraz zobowiązania potencjalne, gdyż w powyższych regulacjach nie 
są wymienione wśród tytułów dłużnych.

na koniec 2011 r. państwowy dług publiczny wyniósł 815,3 mld zł. główna jego składowa 
to zadłużenie skarbu państwa stanowiące 91,7% państwowego długu publicznego. prawidłowość 
wykazywania tego zadłużenia jest corocznie badana przez nIk w trakcie kontroli wykonania 
budżetu państwa. łączny dług jednostek samorządu terytorialnego, samodzielnych publicznych 

1  dz. u. nr 157, poz. 1240 ze zm.
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zakładów opieki zdrowotnej oraz funduszy zarządzanych przez zus na koniec 2011 r. stanowił 
67,4 mld zł, tj. 8,3% państwowego długu publicznego.

dług tych jednostek sektora określany jest na podstawie zbiorczych sprawozdań poszczególnych 
grup jednostek sektora finansów publicznych przekazywanych przez główny urząd statystyczny 
do Ministerstwa finansów. 

skontrolowane 362 jednostek sektora finansów publicznych, w tym 26 jednostek samorządu 
terytorialnego (powiat, gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), dziewięć szpitali (samorządowe 
i państwowe) oraz zakład ubezpieczeń społecznych w zakresie zarządzanego funduszu 
ubezpieczeń społecznych, wykazało na koniec 2011 r. łączne zadłużenie w wysokości 34,7 
mld zł. stanowiło to 38,8% zadłużenia tych grup jednostek sektora finansów publicznych przed 
konsolidacją na koniec 2011 r. i 4% zadłużenia wszystkich jednostek tego sektora. zadłużenie 
wytypowanych do kontroli jednostek samorządu terytorialnego wyniosło 24% długu wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r. kontrolowane szpitale wykazały 13,4% 
łącznego zadłużenia państwowych i samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej na koniec 2011 r. zadłużenie fus stanowiło 100% długu funduszy zarządzanych przez 
zus. 

okres objęty badaniem był różny w poszczególnych rodzajach kontrolowanych jednostek. 
w 26 jednostkach samorządu terytorialnego i dziewięciu szpitalach badaniem zostały objęte 
zobowiązania obsługiwane w okresie od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r., 
z uwzględnieniem działań związanych z ich zaciąganiem w latach wcześniejszych, na tle danych 
o zadłużeniu i sytuacji jednostek od 2008 r. w zakładzie ubezpieczeń społecznych oraz banku 
gospodarstwa krajowego badany był okres od początku 2009 r. do końca 2011 r.

2  bank gospodarstwa krajowego i zarządzany przez niego krajowy fundusz drogowy nie są zaliczane do jednostek sektora 
finansów publicznych.
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 2.1  ogólna ocena kontrolowanej działalności 

najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie rzetelność sprawozdań o zadłużeniu sporządzanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego i bank gospodarstwa krajowego oraz pozytywnie mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości przez zakład ubezpieczeń społecznych. najwyższa Izba kontroli 
negatywnie ocenia rzetelność analogicznej sprawozdawczości w skontrolowanych szpitalach.

pozytywnie zostało ocenione sporządzanie sprawozdań przez 18 jednostek samorządu 
terytorialnego. w pozostałych jednostkach samorządu stwierdzono nieprawidłowości, które 
spowodowały nieznacznie zaniżenie ich zadłużenia. zadłużenie siedmiu z dziewięciu szpitali zostało 
natomiast zaniżone o 16,2% i 21,3% na koniec 2010 r. i 2011 r. stwierdzone nieprawidłowości nie 
miały jednak istotnego wpływu na wartość państwowego długu publicznego. 

bank gospodarstwa krajowego prawidłowo ewidencjonował i wykazywał zadłużenie krajowego 
funduszu drogowego. 

ze względu na to, że system ewidencji zobowiązań wymagalnych funduszu ubezpieczeń 
społecznych funkcjonujący w zakładzie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiał generowanie 
danych potwierdzających stany zobowiązań wymagalnych fus wobec otwartych funduszy 
emerytalnych wykazywane w okresach wcześniejszych, nie zweryfikowano ich stanu na koniec 
2010 r. i 2011 r. 

kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego i szpitale prawidłowo zaciągały kredyty, pożyczki 
i emitowały obligacje. uchybienia i nieprawidłowości stwierdzono w 13 podmiotach. w większości 
przypadków miały one charakter incydentalny, jednak naruszały podstawowe normy i zasady 
zaciągania zobowiązań.

ze względu na niestabilną sytuację finansową zadłużonych szpitali występowały problemy 
z terminowym regulowaniem ich zobowiązań wobec kontrahentów.

objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywały przysługujące im instrumenty 
nadzoru i wspierały finansowo, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, podległe szpitale. 

działania kontrolowanych szpitali prowadzone w celu ograniczenia zadłużenia i poprawy sytuacji 
finansowej były nieskuteczne.

 2.2  synteza wyników kontroli

1.  w 15 z 36 kontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowości, które miały wpływ 
na wartość zadłużenia wykazaną w sprawozdaniach o stanie zobowiązań (rb-z). w efekcie 
zadłużenie tych podmiotów na koniec lat 2010 i 2011 zostało zaniżone o 75,9 mln zł i 124,1 mln zł. 
stanowiło to 1,9% i 2,4% łącznego zadłużenia wykazanego przez te podmioty w sprawozdaniach 
rb-z. ponad 90% wartości niewykazanego zadłużenia stwierdzono w sprawozdaniach siedmiu 
szpitali (str. 11).

2.  głównym powodem powstania nieprawidłowości  w  wyk az ywaniu zadłużenia 
w sprawozdaniach rb-z było błędne stosowanie przez szpitale rozporządzenia Ministra finansów 
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych3. jednostki uznawały, że nie muszą jako długu wykazywać zobowiązań, które 
zostały rozłożone na raty na okres ponad roku. tego typu nieprawidłowości stanowiły prawie 

3  dz. u. nr 43, poz. 247.
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80% zaniżenia zadłużenia. pozostała kwota nieprawidłowości powstała w wyniku nierzetelnego 
sporządzania sprawozdań na skutek przedstawiania danych niezgodnych z ewidencją księgową 
lub dokumentami potwierdzającymi istnienie zobowiązań (str. 11-13).

Innego rodzaju nieprawidłowość stanowiło wykazywanie w sprawozdaniach rb-z zobowiązań 
wobec podmiotów spoza sektora finansów publicznych jako zobowiązań wobec podmiotów tego 
sektora. nie miało to wpływu na łączne zadłużenie kontrolowanych podmiotów. jednak ze względu 
na dokonywaną konsolidację zobowiązań pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych 
powodowało zaniżanie wartości państwowego długu publicznego (str. 13-14).

z powodu wyżej wymienionych nieprawidłowości państwowy dług publiczny na koniec 
2010 r. i 2011 r. został zaniżony o 80,7 mln zł i 171,7 mln zł, tj. o 0,01-0,02%. w ponad 90% zaniżenie 
to dotyczyło szpitali, które wykazały zadłużenie po konsolidacji odpowiednio w wysokości 3,7 mld zł 
i 4 mld zł. dług ten został zaniżony o odpowiednio 2% i 4,2%. wartość długu jednostek samorządu 
terytorialnego w państwowym długu publicznych została zaniżona o 0,01% (str. 14-15). 

3.  w sporządzaniu sprawozdań wystąpiły również nieprawidłowości, które nie miały wpływu 
na wartość zadłużenia jednostek i dotyczyły niewielkiej liczby kontrolowanych podmiotów. polegały 
one m.in. na wykazywaniu zobowiązań wobec niewłaściwej grupy podmiotów lub w niewłaściwej 
kategorii zobowiązań, nieprawidłowym przedstawianiu wartości poręczeń i gwarancji oraz odsetek 
od zobowiązań. wystąpiły także przypadki pominięcia zobowiązań organu w sprawozdaniach 
jednostkowych jst oraz nieterminowego przekazywania sprawozdań rb-z lub nieprzekazywania 
ich korekt (str. 15-19). 

4.  bank gospodarstwa krajowego prawidłowo ewidencjonował i przedstawiał Ministrowi 
finansów i prezesowi głównego urzędu statystycznego informacje o zadłużeniu krajowego 
funduszu drogowego (str. 20). 

5.  nie było możliwe zweryfikowanie prawidłowości wykazywanych przez zakład ubezpieczeń 
społecznych zobowiązań wymagalnych funduszu ubezpieczeń społecznych wobec otwartych 
funduszy emerytalnych z tytułu nieprzekazanych składek. powodem tego był fakt, że system 
informatyczny, w którym prowadzono ewidencję tych zobowiązań, uniemożliwiał potwierdzenie 
informacji o ich historycznych stanach. ewidencja ta nie spełnia wymogów określonych w ustawie 
o rachunkowości4. wykazane zobowiązania wymagalne funduszu ubezpieczeń społecznych wobec 
otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 2.018,3 mln zł na koniec 2010 r. oraz 1.435,7 mln zł 
na koniec 2011 r., co stanowiło odpowiednio 0,3% i 0,2% wartości państwowego długu publicznego 
(str. 19-20).

pod koniec 2011 r. zakład ubezpieczeń społecznych zaciągnął kredyty bankowe na sfinansowanie 
niedoboru środków funduszu ubezpieczeń społecznych bez uprzedniego sprawdzenia u Ministra 
finansów możliwości uzyskania z budżetu państwa nieoprocentowanej pożyczki. należy nadmienić, 
że w tym okresie budżet państwa posiadał wysokie stany wolnych środków. dodatkowe koszty 
poniesione przez zus z tytułu zapłaconych odsetek od kredytów oszacowano na 3,9 mln zł (str. 25).

6.  przestrzeganie obowiązujących zasad zaciągania zobowiązań zostało ocenione pozytywnie 
w 16 jednostkach samorządu terytorialnego, a w pięciu negatywnie. stwierdzone nieprawidłowości 
miały jednostkowy charakter, ale w większości naruszały podstawowe zasady zaciągania 
zobowiązań i w części były podstawą do formułowania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 

4  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz.u. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).



8

p o d s u M o w a n I e  w y n I k ó w  k o n t r o l I

finansów publicznych. cztery jst przekroczyły limity związane z zaciąganiem zobowiązań, określone 
w ustawie o finansach publicznych (str. 21-24). 

od końca 2008 r. do zakończenia II kwartału 2012 r. o 5,4 mld zł wzrosło zadłużenie spółek prawa 
handlowego utworzonych przez samorządy w celu realizacji ich zadań ustawowych. zobowiązania tych 
podmiotów nie zwiększają zadłużenia jst. jednak ze względu na realizowane zadania spółek, zdaniem 
nIk, zjawisko to ma charakter transferu zadłużenia poza sektor finansów publicznych (str. 20-21).

kontrolowane szpitale prawidłowo zaciągały kredyty i pożyczki. tylko w jednym szpitalu 
wystąpiła nieprawidłowość związana z procedurą zaciągania tych zobowiązań. wzrost zadłużenia 
szpitali z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców był spowodowany koniecznością 
prowadzenia działalności leczniczej przy ograniczonej płynności finansowej. zobowiązania 
wymagalne szpitali stanowiły znaczną część ich zadłużenia. średni udział zobowiązań wymagalnych 
w zadłużeniu ogółem za lata 2008-2011 w dziewięciu kontrolowanych szpitalach wyniósł 63,4%. 
w okresie objętym kontrolą w niektórych szpitalach wskaźnik ten uległ zmniejszeniu. było 
to spowodowane spłatą zobowiązań wymagalnych, na którą środki pozyskiwano z kredytów 
i pożyczek. nie wpłynęło to jednak na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia szpitali, a było tylko 
formą zmiany charakteru długu z krótkoterminowego na długoterminowy (str. 24-27). 

7.  kontrolowane szpitale miały istotne problemy z terminową obsługą zobowiązań wobec 
dostawców. łącznie w okresie objętym kontrolą zapłaciły 38,6 mln zł odsetek za zwłokę, czego 
powodem była ich pogarszająca się sytuacja finansowa. w nieznacznym stopniu problem 
z terminowym regulowaniem zobowiązań wystąpił w jednostkach samorządu terytorialnego. 
zapłaciły one około 0,1 mln zł odsetek za zwłokę, co było spowodowane głównie przejściowymi 
problemami finansowymi i błędami pracowników (str. 26).

8.  jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo sprawowały bieżący nadzór nad działalnością 
podległych szpitali. negatywnie oceniono działania jednej jst, która rozciągnęła na zbyt długi okres 
likwidację podległego szpitala oraz nieprawidłowo zadysponowała jego majątkiem (str. 26-27). 

działania szpitali podejmowane w celu poprawy ich sytuacji finansowej były nieskuteczne, gdyż nie 
wpłynęło to na poprawę ich wyników finansowych oraz istotne zmniejszenie zadłużenie. szpitale 
dla zapewnienia bieżącej działalności niejednokrotnie korzystały z finansowania firm spoza sektora 
bankowego. firmy te z reguły rozkładały zobowiązania szpitali z tytułu zaległych płatności na raty 
lub udzielały szpitalom pożyczek. nie rozwiązywało to jednak problemu nadmiernego zadłużenia 
szpitali (str. 27).

 2.3  uwagi końcowe i wnioski

stwierdzone nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań rb-z uzasadniają potrzebę zmiany 
Instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra finansów 
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych, w części dotyczącej kwalifikowania zobowiązań, których restrukturyzacja 
nastąpiła poprzez zmianę terminów płatności lub wierzyciela. jest to o tyle istotne, że z powodu 
dużej agregacji danych w sprawozdaniach rb-z jednostki nadrzędne mają ograniczoną możliwość 
weryfikacji prawidłowości sporządzenia sprawozdań jednostkowych.

główny urząd statystyczny, odpowiedzialny za obliczanie zadłużenia instytucji rządowych 
i samorządowych według metodologii unii europejskiej, powinien zwrócić uwagę, że cześć 
ustawowych zadań samorządu terytorialnego jest realizowana przez samorządowe spółki. podmioty 
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te wykazują znaczne zadłużenie, a nie są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych 
i dlatego ich zobowiązania nie są uwzględniane przy obliczaniu państwowego długu publicznego. 
gus powinien na bieżąco weryfikować czy spółki te nie powinny być zaliczane do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych.
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 3.1  charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

państwowy dług publiczny (pdp) jest zadłużeniem jednostek sektora finansów publicznych 
określonych w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. na dług publiczny 
składają się zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułów określonych w art. 72 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych, tj. wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów 
i pożyczek, przyjętych depozytów i wskazanych w tym przepisie zobowiązań wymagalnych. 
szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do pdp, w tym rodzaje zobowiązań 
zaliczanych do tytułów dłużnych, z uwzględnieniem podstawowych kategorii przedmiotowych 
i podmiotowych zadłużenia oraz okresów zapadalności, zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra finansów wydanym na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych5. 
szczegółowy sposób ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do pdp, długu skarbu państwa 
oraz wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji został określony w rozporządzeniu Ministra 
finansów wydanym na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy o finansach publicznych6. pdp oblicza się 
jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu 
wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora (tj. po konsolidacji), zgodnie z art. 73 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

system sprawozdawczości zadłużenia służący do obliczenia pdp oparto na zamkniętym katalogu 
tytułów dłużnych określonych w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. sprawozdaniem 
zawierającym informacje o zadłużeniu jednostek sektora finansów publicznych jest sprawozdanie 
rb-z sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 
w rozporządzeniu tym określony jest wzór sprawozdania, terminy jego składania oraz zasady 
sporządzania. 

jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości.

ustrój jednostek samorządu terytorialnego (jst), które były objęte kontrolą określają ustawa 
o samorządzie gminnym7 i ustawa o samorządzie powiatowym8. ustawy te oraz ustawa o finansach 
publicznych regulują zasady zaciągania zobowiązań przez jst, w tym zakres upoważnień dla 
organów jst do ich zaciągania.

zasady działalności spzoz w okresie objętym kontrolą regulowały ustawa z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, która obowiązywała do 30 czerwca 2011 r.9 i ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązująca od 1 lipca 2011 r.10.

5  rozporządzenie Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (dz.u. nr 298, poz. 1767). rozporządzenie to weszło w życie 
1 stycznia 2012 r. poprzednio obowiązywało rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2010 r. (dz.u. nr 252, poz. 1692).

6  rozporządzenie Ministra finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu skarbu państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 
(dz.u. nr 57, poz. 366). rozporządzenie to obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2010 r. wcześniej obowiązywało rozporządzenie 
Ministra finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych 
do państwowego długu publicznego, długu skarbu państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (dz. u. 
nr 112, poz. 759).

7  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.u z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

8  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dz.u. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.).

9  dz.u. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.

10  dz.u. z 2013 r., poz.217.
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 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1.  sporządzenie sprawozdań rb-z i ewidencja zadłużenia

3.2.1.1. jednostki samorządu terytorialnego i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

zadłużenie skontrolowanych 26 jst oraz dziewięciu szpitali wykazane w sprawozdaniach rb-z 
na koniec 2010 r. i 2011 r. wyniosło 14,3 mld zł i 16,5 mld zł. stanowiło to odpowiednio 1,8% i 1,9% 
zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych przed konsolidacją.

w 15 jednostkach (w ośmiu jst11 oraz siedmiu szpitalach12) nieprawidłowo wykazano 
w sprawozdaniach rb-z wartość zadłużenia. nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań rb-z 
na 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2011 r. skutkowały zawyżeniem zadłużenia o 2,8 mln zł i 7,4 mln zł 
oraz jego zaniżeniem o 78,7 mln zł i 131,5 mln zł. w efekcie na koniec 2010 r. i 2011 r. zaniżenie 
zadłużenia tych jednostek wyniosło 75,9 mln zł i 124,1 mln zł. na koniec II kwartału 2012 r. zaniżenie 
długu wyniosło 32,2 mln zł.

ponad 90% zaniżenia wartości zadłużenia miało miejsce w sprawozdaniach samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. na koniec 2010 r. i 2011 r. nieprawidłowości wyniosły 
odpowiednio 13% i 16,9% zadłużenia badanych szpitali. zadłużenie siedmiu szpitali, w których 
stwierdzono nieprawidłowości w sporządzeniu sprawozdań rb-z, zostało zaniżone o 16,2% 
na koniec 2010 r., o 21,3% na koniec 2011 r. oraz o 4,5% na koniec II kwartału 2012 r. 

głównymi przyczynami zaniżania wartości zadłużenia kontrolowanych jednostek było 
nieprawidłowe stosowanie Instrukcji sporządzania sprawozdań13 w zakresie sprawozdania rb-z 
oraz wykazywanie zadłużenia w wartościach niezgodnych z ewidencją księgową lub dokumentami 
potwierdzającymi istnienie zobowiązań.

z powodu błędnej, zdaniem nIk, interpretacji przepisów Instrukcji sporządzania sprawozdań, 
siedem szpitali14 w jednostkowych sprawozdaniach rb-z w kategorii „kredyty i pożyczki” nie 
wykazało zobowiązań z tytułu długoterminowych umów, w których po okresie wymagalności 
roszczenia nastąpiło rozłożenie na raty zaległych płatności. szpitale uznawały, że jeżeli nastąpiło 
przedłużenie terminu płatności wynikającego z uprzednio wymagalnego zobowiązania, to nie 
należy zobowiązania takiego wykazywać jako tytułu dłużnego. zdaniem nIk zobowiązania 
o terminie zapłaty dłuższym niż rok należało wykazać w sprawozdaniu rb-z w kategorii „kredyty 
i pożyczki”, zgodnie z definicją wskazaną w rozporządzeniu Ministra finansów, które określiło 

11  Miasto płock, gmina czernichów, miasto wrocław, miasto żory, miasto poznań, gmina pełczyce, miasto otwock, gmina 
kobylanka.

12  samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego 
w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny 
w warszawie, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie, wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 
w bytomiu, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej szpital uniwersytecki w krakowie.

13  Instrukcja sporządzania sprawozdań stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (dz. u. nr 43, poz. 247).

14  samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego 
w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny 
w warszawie, wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 w bytomiu, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
szpital uniwersytecki w krakowie (za 2010 r.), samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny 
szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, 
samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny 
w warszawie, wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 w bytomiu, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
szpital uniwersytecki w krakowie (za 2011 r.), samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital 
specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie, (za 
II kwartał 2012 r.).
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szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, 
wydanym na podstawie delegacji z art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. szpitale 
przy sporządzaniu sprawozdania rb-z pomijały w tym przypadku przepisy rozporządzenia, 
nakazującego do kategorii „kredyty i pożyczki” zaliczać także umowy nienazwane o terminie zapłaty 
dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują 
skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

ponadto w czterech jst stwierdzono przypadki nieujmowania w sprawozdaniach rb-z, w kategorii 
„kredyty i pożyczki”, zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, w których zapłata następowała w ratach 
oraz kredytów handlowych przejętych przez banki. 

powyższe jst obliczając wartość tytułów dłużnych nie stosowały postanowień § 2 ust. 1 pkt 2 
Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiących, że przez „kredyty i pożyczki” rozumie się także 
zobowiązania wynikające m.in. z umów sprzedaży na raty oraz, że do tej kategorii tytułów dłużnych 
należy zaliczyć kredyt handlowy przejęty od dostawcy (producenta) przez bank.

z powodu wskazanych nieprawidłowości zadłużenie badanych jednostek zostało zaniżone:

 − według stanu na koniec 2010 r. o 59,6 mln zł, co stanowiło 78,5% zaniżenia zadłużenia; 
zadłużenie jst zaniżono o 6,3 mln zł, a szpitali o 53,3 mln zł,

 − według stanu na koniec 2011 r. o 97,7 mln zł, co stanowiło 78,8% zaniżenia zadłużenia; 
zadłużenie jst zaniżono o 5,5 mln zł, a szpitali o 92,2 mln zł,

 − według stanu na koniec II kwartału 2012 r. o 30,6 mln zł, co stanowiło 95,1% zaniżenia zadłużenia 
i dotyczyło tylko szpitali.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu zawierał z podmiotami prywatnymi 
porozumienia dotyczące wykupu wierzytelności dostawców Szpitala. Łączna wartość takich porozumień 
obejmujących spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres dłuższy niż jeden rok w okresie objętym kontrolą 
wyniosła 35,9 mln zł. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu ww. porozumień według stanu na dzień 
31 grudnia 2010 r. wyniosła 21,7 mln zł, na koniec 2011 r. 27,4 mln zł, na 30 czerwca 2012 r. 20,9 mln zł. Wartość 
tych zobowiązań nie została wykazana w pozycji „kredyty i pożyczki” w sprawozdaniach Rb-Z za 2010 r. i 2011 r. 
oraz II kwartał 2012 r.
Nieujęcie w sprawozdaniach Rb-Z zadłużenia z tytułu porozumień i umów o pierwotnym terminie zapłaty 
powyżej roku (dotyczy porozumień z firmami przejmującymi zadłużenie szpitali jak i porozumień z pierwotnymi 
kontrahentami), było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań, w związku z § 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa15 oraz § 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 
tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego16. Zgodnie z Instrukcją w sprawozdaniu 
Rb-Z w układzie przedmiotowym prezentowane są m.in. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których 
definicja zawarta jest w ww. rozporządzeniach Ministra Finansów. Porozumienia rozkładające zaległe płatności 
na raty, których termin zapadalności przekracza jeden rok, należy uznać za tytuł dłużny i włączyć do kategorii 
„kredyty i pożyczki”. Powyższa forma restrukturyzacji zadłużenia Szpitala jest formą długoterminowej pożyczki. 
Firmy pośredniczące w obrocie wierzytelnościami szpitali lub bezpośredni dostawcy zawierający takie umowy 
faktycznie finansują jednostkę w zakresie przejętego zadłużenia.

na wykazywanie zadłużenia jednostek w niewłaściwej wysokości wpływ miało także nierzetelne 
sporządzanie sprawozdań rb-z. w szczególności nieprawidłowości polegały na przedstawianiu 
w kategoriach „zobowiązania wymagalne” lub „kredyty i pożyczki” sprawozdań rb-z danych 
niezgodnych z zapisami ewidencji księgowej jednostek lub z dokumentami potwierdzającymi 

15  dz. u. nr 252, poz. 1692. do sprawozdania rb-z za 2010 r.

16  dz. u. nr 298, poz. 1767. do sprawozdania rb-z za 2011 r.
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istnienie zobowiązań jednostek.  stwierdzono również przypadki niewykazywania 
w sprawozdaniach rb-z zobowiązań, których termin płatności minął i stały się one wymagalne. 

z powodu wskazanych nieprawidłowości zadłużenie badanych jednostek sektora finansów 
publicznych, w tym pięciu jst17 i pięciu szpitali18, zostało zaniżone:

 − według stanu na koniec 2010 r. o 16,3 mln zł, co stanowiło 21,5% zaniżenia zadłużenia; 
zadłużenie jst zaniżono o 0,4 mln zł, a szpitali o 15,9 mln zł,

 − według stanu na koniec 2011 r. o 26,4 mln zł, co stanowiło 21,2% zaniżenia zadłużenia; 
zadłużenie jst zaniżono o 0,3 mln zł, a szpitali o 26,1 mln zł,

 − według stanu na koniec II kwartału 2012 r. o 1,6 mln zł, co stanowiło 4,9% zaniżenia zadłużenia 
i dotyczyło tylko szpitali.

W Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie w sprawozdaniach Rb-Z w pozycji 
zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług za 2010 r. ujęto kwotę 9 mln zł, a za 2011 r. 17,5 mln zł. 
Tymczasem w 2010 r. kwota zobowiązań wymagalnych wynikająca z ksiąg rachunkowych wyniosła 17,5 mln zł, 
a w 2011 r. wyniosła 29,3 mln zł. Spowodowało to wykazanie w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług niższych o 8,5 mln zł w 2010 r. oraz o 11,8 mln zł w 2011 r. od wynikających z ewidencji księgowej.
Stanowiło to naruszenie § 10 ust. 4 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych19, według 
którego sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym, a sprawozdanie jednostkowe sporządza się na podstawie ewidencji księgowej danej jednostki, 
sprawozdań oraz innych wiarygodnych dokumentów poświadczających istnienie danego zobowiązania.

Innego rodzaju nieprawidłowość stanowiło wykazywanie zobowiązań w nieprawidłowej 
klasyfikacji podmiotowej. z uwagi na proces konsolidacji zobowiązań w sektorze finansów 
publicznych, tj. eliminację zobowiązań między jednostkami sektora wynikającą z art. 73 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bardzo istotne jest prawidłowe 
określenie w sprawozdaniach rb-z podmiotów, wobec których jednostki posiadają zobowiązania. 
zawyżenie w sprawozdaniach rb-z wartości zobowiązań wobec jednostek sektora finansów 
publicznych powoduje, że wartość państwowego długu publicznego jest automatycznie 
zaniżana. nieprawidłowo ujęta kwota zostaje odjęta przy obliczaniu wartości długu publicznego 
po konsolidacji. z powodu wykazania w sprawozdaniach rb-z zobowiązań w stosunku 
do niewłaściwych grup podmiotów w trzech spzoz20 wartość długu publicznego została zaniżona 
według stanu na koniec 2010 r. o 4,8 mln zł, na koniec 2011 r. o 47,6 mln zł, a na koniec II kwartału 
2012 r. o 100 mln zł.

Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy wykazał w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania 
z tytułu pożyczki od Agencji Restrukturyzacji Przemysłu S.A. i umowy leasingu w grupie III wierzycieli, zamiast 
odpowiednio w grupie przedsiębiorstw niefinansowych i grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych. 

17  gmina czernichów, miasto wrocław, miasto żory (za 2010 r.), miasto płock, gmina czernichów, miasto wrocław, miasto 
żory, miasto poznań (za 2011 r.).

18  samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego 
w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny 
w warszawie, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie (za 2010 r.), samodzielny publiczny szpital 
kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu, szpital uniwersytecki 
nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie (za 2011 r.), regionalny 
szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy (za 
II kwartał 2012 r.).

19  dz. u. nr 43, poz. 247.

20  samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny 
w warszawie (za 2010 r.), szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital 
kliniczny w warszawie (za 2011 r.), szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy (za 2012 r.).
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Wykazanie zobowiązań w grupie III, tj. wobec jednostek sektora finansów publicznych zamiast wobec jednostek 
spoza sektora spowodowało, że przy obliczaniu PDP na koniec 2011 r. jego wartość została zaniżona o 50 mln zł, 
a na koniec II kwartału 2012 r. o ponad 100 mln zł.
Powyższe działania były niezgodnie z § 2 ust. 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań. W grupie III, zgodnie z § 2 
ust. 2 pkt 1 lit. c) Instrukcji, nie wykazuje się zobowiązań wobec spółek prawa handlowego, do których ARP S.A. 
i firma leasingowa należą. W grupie przedsiębiorstwa niefinansowe, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 Instrukcji, wykazuje 
się w szczególności zobowiązania wobec agencji, z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych. 
ARP S.A. nie jest agencją wykonawczą i jako spółka prawa handlowego nie może być wykazana w żadnej 
z grup I-IV jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 2 pkt 4 
Instrukcji do grupy pozostałe krajowe instytucje finansowe zalicza się jednostki, których główną działalnością 
jest pośrednictwo finansowe z wyłączeniem banków oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku 
do pośrednictwa finansowego, do których zalicza się firma leasingowa.

stwierdzono ponadto przypadek nieprawidłowego sporządzenia zbiorczego sprawozdania rb-z, 
w którym zamieszczono błędną informację o zadłużeniu szpitala. 

Zobowiązania Powiatu Śremskiego wykazane w zbiorczym sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2012 r. zostały 
zaniżone o 3,8 mln zł. Wynikało to z nieuwzględnienia wszystkich zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych 
przez spzoz. Szpital nie wykazał we własnym sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań z tytułu kredytów, które w związku 
z udzielonym poręczeniem spłaca Powiat. Pomimo przejęcia obowiązku spłaty przez poręczyciela szpital nadal 
był stroną umowy kredytowej.

łącznie powyższe nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań rb-z w 16 jednostkach 
(w dziewięciu jst21 oraz siedmiu szpitalach22) spowodowały, że wartość państwowego długu 
publicznego została zaniżona. było to  przyczyną zaniżenia wartości tytułów dłużnych 
w sprawozdaniach rb-z 15 jednostek, a także błędnym przedstawieniem danych o zadłużeniu 
trzech szpitali w zakresie podmiotowym, co miało bezpośredni wpływ na wartość konsolidacji 
zobowiązań w sektorze finansów publicznych. ponadto w wyniku nieprawidłowego sporządzenia 
zbiorczego sprawozdania rb-z jednej z kontrolowanych jst wartość państwowego długu 
publicznego za II kwartał 2012 r. została zaniżona. 

wpływ przedstawionych wcześniej nieprawidłowości na wartość państwowego długu publicznego 
przedstawia poniższa tabela.

tabela nr 1 
wpływ przedstawionych nieprawidłowości na wartość państwowego długu publicznego

Nieprawidłowości wpływające na wartość państwowego długu 
publicznego

Zaniżenie długu publicznego 
(w mln zł)

2010 r. 2011 r. II kwartał 
2012 r.

1. Nieprawidłowa klasyfikacja zobowiązań w kategorii „kredyty i pożyczki” 
sprawozdań Rb-Z 59,6 97,7 30,6
2. Wykazywanie w kategorii „kredyty i pożyczki” oraz „zobowiązania 
wymagalne” danych niezgodnych z ewidencją księgową lub z dokumentami 
źródłowymi 16,3 26,4 1,6
3. Nieprawidłowa klasyfikacja tytułów dłużnych wpływająca na wartość 
państwowego długu publicznego 4,8 47,6 100,0
4. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania zbiorczego  0,0 0,0 3,8

Razem 80,7 171,7 136,0

21  Miasto płock, gmina czernichów, miasto wrocław, miasto żory, miasto poznań, gmina pełczyce, miasto otwock, gmina 
kobylanka, powiat śremski.

22  samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego 
w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny 
w warszawie, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie, wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 
w bytomiu, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej szpital uniwersytecki w krakowie.
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z uwagi na wartość państwowego długu publicznego stwierdzone nieprawidłowości nie mają 
istotnego wpływu na zmianę jego wielkości na koniec powyższych okresów. ograniczony zakres 
kontroli oraz dobór do kontroli jednostek o największym zadłużeniu nie pozwala na ekstrapolację 
kwoty nieprawidłowości na grupy podmiotów objętych kontrolą. 

w sprawozdaniach rb-z wystąpiły również nieprawidłowości nie mające wpływu na wartość 
łącznego zadłużenia jednostek, ale stanowiące naruszenie zasad sporządzania sprawozdań 
określonych w rozporządzeniu Ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz w Instrukcji sporządzania 
sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do tego rozporządzenia. stwierdzone nieprawidłowości 
polegały na:

1. nieterminowym przekazywaniu jednostkowych sprawozdań rb-z do organów nadzorujących 
oraz nieprzekazywaniu korekt sprawozdań rb-z,

2. nieujęciu zobowiązań organu w rocznych sprawozdaniach rb-z,

3. nieprawidłowej prezentacji w sprawozdaniach rb-z danych o zobowiązaniach krótkoterminowych 
i długoterminowych z tytułu kredytów oraz pożyczek,

4. wykazaniu zobowiązań szpitali w sprawozdaniach rb-z w niewłaściwym układzie podmiotowym,

5. nieprawidłowym przedstawianiu w sprawozdaniach rb-z ogólnej wartości potencjalnych 
zobowiązań lub wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym,

6. wykazywaniu nieprawidłowej informacji w sprawozdaniach rb-z o odsetkach od zobowiązań 
wymagalnych i niewymagalnych.

1) Nieterminowe przekazywanie jednostkowych sprawozdań Rb-Z do organów nadzorujących przez 
pięć jednostek podległych dwóm jst23 i dwa szpitale24 oraz nieprzekazywanie korekt sprawozdań Rb-Z 
przez dwa szpitale25 w przypadku, gdy doszło do zmiany wartości zobowiązań dłużnych 

terminy przekazywania jednostkowych sprawozdań rb-z do organów nadzorujących określa 
załącznik nr 7 i 8 do rozporządzenia Ministra finansów z dnia 4 marca 2010 r. 

niezłożenie korekty sprawozdań narusza § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 
4 marca 2010 r. przepis ten przewiduje, że w przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji 
księgowej lub stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka niezwłocznie 
sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. 
jednostka nie musi składać sprawozdań jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło sześć 
miesięcy, a zmiana, stanowi mniej niż 0,001% pkb za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy. 
w stwierdzonych przypadkach zmiany w ewidencji księgowej dokonywano w ciągu sześciu 
miesięcy, ale szpitale nie dokonały korekty w tym okresie. wartość stwierdzonych nieprawidłowości 
w zakresie niesporządzenia korekt sprawozdań nie przekroczyła 0,001% pkb za rok budżetowy. 
wyniki kontroli nie wprowadzają więc obowiązku złożenia korekt sprawozdań rb-z szpitali.

23  Miasto kobyłka, miasto katowice.

24  szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie.

25  szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 w bytomiu.
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2) Nieujęcie zobowiązań organu w jednostkowych sprawozdaniach Rb-Z jst za IV kwartał 2010 r. i 2011 r. 
przez dwie jst26 

w sprawozdaniach tych wykazano jedynie zobowiązania urzędu (tj. jednostki budżetowej), 
ale zobowiązania organu (budżetu) ujęto w sprawozdaniu łącznym jst. w jednostkowych 
sprawozdaniach tych jst nie ujęto zobowiązań o łącznej wartości 1.945,7 mln zł za IV kwartał 2010 r. 
oraz 2.078,3 mln zł za IV kwartał 2011 r. 

stwierdzona nieprawidłowość nie wpłynęła na wartość zadłużenia jst, jednak było to niezgodne 
z przepisami § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra finansów z 4 marca 2010 r. stanowią 
one, że jst sporządza łączne sprawozdanie rb-z na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek 
jej podległych i własnego sprawozdania jednostkowego. w przypadku jst własne sprawozdanie 
jednostkowe rb-z obejmuje swym zakresem zarówno zobowiązania urzędu będącego jednostką 
budżetową, jak i zobowiązania jst.

3) Nieprawidłowa prezentacja w sprawozdaniach Rb-Z danych o zobowiązaniach krótkoterminowych 
i długoterminowych z tytułu kredytów oraz pożyczek przez dwie jst i pięć szpitali

w dwóch jst, z powodu pomyłki i w jednym szpitalu27, z powodu świadomego działania, 
zobowiązania krótkoterminowe o wartości 183,5 tys. zł w sprawozdaniu rb-z za IV kwartał 
2010 r. oraz 56 mln zł w sprawozdaniach rb-z za IV kwartał 2011 r. zostały wykazane jako 
długoterminowe. w czterech pozostałych szpitalach sytuacja było odwrotna. kredyty i pożyczki 
długoterminowe o wartości 9,9 mln zł28 na koniec 2011 r. oraz 6,9 mln zł29 na koniec II kwartału 
2012 r. były wykazywane jako krótkoterminowe. było to spowodowane tym, że szpitale w kategorii 
zobowiązania krótkoterminowe wykazywały zobowiązania z tytułu rat przypadających do spłaty 
w ciągu 12 miesięcy, ale wynikające z umów długoterminowych lub przez pomyłkę kwalifikowały 
je do krótkoterminowych. 

nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniach rb-z wartości zobowiązań długo i krótkoterminowych 
z tytułu kredytów i pożyczek narusza przepisy § 3 pkt 6 i 7 w związku z § 1 ust. 4 Instrukcji 
sporządzania sprawozdań. zgodnie z wskazanymi przepisami jako krótkoterminowe wykazuje się 
zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek o pierwotnym terminie spłaty nie 
dłuższym niż rok, a jako długoterminowe zobowiązania o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż 
rok. pierwotny termin zapłaty ustala się na podstawie terminu ostatecznej spłaty liczonej od daty 
powstania zobowiązania. 

4) Wykazanie w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązań trzech szpitali w niewłaściwym układzie podmiotowym

zobowiązania wobec firm prywatnych, które przejęły wierzytelności od dostawców szpitali lub 
udzieliły szpitalom pożyczek zostały wykazane w grupie przedsiębiorstw niefinansowych, zamiast 
w grupie pozostałych krajowych instytucji finansowych30. ponadto zobowiązania wobec urzędu 
skarbowego zostały wykazane w grupie III jednostek sektora finansów publicznych, obejmującej 

26  gmina pełczyce, miasto wrocław.

27  gmina grodzisk Mazowiecki (za 2010 r.), miasto żory, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu 
(za 2011 r.).

28  szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie, 
samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej szpital 
uniwersytecki w krakowie.

29  szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie.

30  szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie.



w a ż n I e j s z e  w y n I k I  k o n t r o l I

17

głównie instytucje samorządowe, zamiast w grupie I sprawozdania rb-z31, obejmującej m.in. organy 
administracji rządowej. w efekcie zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych zostały 
zawyżone o 3,2 mln zł według stanu na koniec 2010 r., o 9,3 mln zł na koniec 2011 r. oraz na koniec 
II kwartału 2012 r. o 266,4 tys. zł i odpowiednio zaniżone w grupie pozostałych krajowych instytucji 
finansowych. nieprawidłowo wykazane zobowiązania wobec urzędu skarbowego wyniosły 
na koniec 2010 r. 2 mln zł oraz 3 mln zł na koniec 2011 r.

zaliczenie zobowiązań wobec firm prywatnych zajmujących się przejmowaniem zobowiązań 
szpitali i udzielających im pożyczek do grupy podmiotów niefinansowych, zamiast do pozostałych 
krajowych instytucji finansowych, było nieprawidłowe, gdyż zgodnie z definicją zawartą w § 2 
ust. 2 pkt 5 Instrukcji sporządzania sprawozdań za przedsiębiorstwa niefinansowe uznaje się 
jednostki, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług 
niefinansowych. zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 2 pkt 4 Instrukcji do grupy pozostałe 
krajowe instytucje finansowe zalicza się jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo 
finansowe z wyłączeniem banków oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku 
do pośrednictwa finansowego. charakter i zakres usług świadczonych przez opisane firmy prywatne 
na rzecz szpitali powoduje, że spełnione są przesłanki zaliczenia ich do kategorii pozostałe krajowe 
instytucje finansowe. jednak pomimo, że szpitale powinny w ten sposób kwalifikować te podmioty, 
z powodu ograniczonego zakresu informacji o charakterze działalności prowadzonej przez te firmy, 
mogą mieć z tym problemy. rozwiązaniem mogłoby być dokonywanie kwalifikacji wierzycieli 
do poszczególnych grup nie w oparciu o klasyfikację głównej działalności tych podmiotów, 
a o charakter usług świadczonych szpitalom.

wykazanie zobowiązań szpitala wobec urzędu skarbowego w grupie III, zamiast w grupie I było 
niezgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) Instrukcji sporządzania sprawozdań, gdyż w grupie III 
przedstawiane są zobowiązania wobec jednostek samorządowych. zobowiązania szpitala wobec 
urzędu skarbowego, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a) Instrukcji powinny być ewidencjonowane 
w grupie I sprawozdania rb-z.

5) Nieprawidłowe przedstawianie w sprawozdaniach Rb-Z ogólnej wartości potencjalnych zobowiązań 
lub wartości poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym przez trzy jst32 oraz jeden 
szpital33

zaniżanie wartości poręczeń i gwarancji było spowodowane niewykazywaniem odsetek 
stanowiących część poręczonego zobowiązania lub nieprawidłowym ustalaniem wartości 
odsetek (przy zmiennym oprocentowaniu poręczanych zobowiązań), a także niewykazywaniem 
wartości udzielonych przez jst i szpital poręczeń i gwarancji. zawyżanie stanu poręczeń i gwarancji 
następowało na skutek niedokonywania aktualizacji ich wartości przez jst w sytuacji, gdy podmiot, 
któremu udzielono poręczenia dokonał spłat poręczonych przez jst zobowiązań. w związku 
z stwierdzonymi nieprawidłowościami ogólna wartość potencjalnych poręczeń i gwarancji 
wykazana w sprawozdaniach rb-z została zawyżona o 53,2 tys. zł na koniec IV kwartału 2009 r. 
i zaniżona na koniec I i IV kwartału 2010 r., IV kwartału 2011 r. oraz II kwartału 2012 r. o odpowiednio 
4,1 mln zł, 95 mln zł, 269,8 mln zł oraz 273,8 mln zł. 

31  samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie.

32  gmina pszczyna, miasto poznań, powiat śremski.

33  regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu.
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wykazanie w sprawozdaniach rb-z nieprawidłowych kwot zobowiązań z tytułu udzielonych 
poręczeń, naruszało przepisy § 10 ust. 4 w związku z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra finansów 
z 4 marca 2010 r., zgodnie z którymi jednostkowe sprawozdania sporządza się na podstawie 
ewidencji lub innych dokumentów. ponadto niewykazywanie wartości odsetek, które były częścią 
poręczeń i gwarancji naruszało przepisy § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań, 
zgodnie z którymi w wartości poręczeń i gwarancji wykazuje się zarówno kwotę świadczenia 
głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte 
poręczeniem (gwarancją).

6) Nieprawidłowa informacja w sprawozdaniach Rb-Z o odsetkach od zobowiązań wymagalnych 
i niewymagalnych w dwóch szpitalach34

szpitale te nie wykazywały danych o odsetkach od zobowiązań wymagalnych lub prezentowały 
je  niezgodne z  ewidencją księgową. według stanu na  koniec 2010 r. oraz II kwartału 
2012 r. wartość tych odsetek zawyżono odpowiednio o 1,4 mln zł oraz 14 tys. zł, a na koniec 
2011 r. zaniżono o 248,9 tys. zł. z powodu niewykazania przez jeden szpital35 odsetek od zobowiązań 
niewymagalnych lub wykazania tych odsetek w wartościach niższych niż wynikające z ewidencji 
księgowej kwota odsetek od zobowiązań niewymagalnych wykazana w sprawozdaniach rb-z 
została zaniżona na koniec 2011 r. o 14,6 tys. zł, a na koniec II kwartału 2012 r. o 2,5 mln zł.

zgodnie z § 11 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań jednostki posiadające osobowość prawną 
(…) powinny wykazać w sprawozdaniach rb-z zobowiązania z tytułu odsetek w podziale na odsetki 
od zobowiązań niewymagalnych, takich jak kredyty, pożyczki, wyemitowane dłużne papiery 
wartościowe, przyjęte depozyty oraz od zobowiązań wymagalnych. 

prezentowanie w sprawozdaniach rb-z danych niezgodnych z ewidencją księgową jednostki 
w  zakresie wartości odsetek od  zobowiązań niewymagalnych oraz wymagalnych lub 
niewykazywanie tych odsetek naruszało przepisy § 10 ust. 4 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra finansów z dnia 4 marca 2010 r. zgodnie z tymi przepisami podstawą sporządzania 
sprawozdania rb-z jest ewidencja księgowa jednostki, sprawozdania lub inne wiarygodne 
dokumenty poświadczające istnienie danego zobowiązania lub należności. sprawozdania należy 
sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

na prawidłowość wykazywanych zobowiązań nie miały także wpływu przypadki ewidencjonowania 
kredytów i pożyczek na niewłaściwych kontach księgowych. w jednym przypadku36 dotyczyło 
to księgowania kredytu bankowego w kwocie 3,2 mln zł na koncie 260 „zobowiązania finansowe” 
zamiast na koncie 134 „kredyty bankowe”. stwierdzono także przypadek ewidencjonowania przez 
jst37 zobowiązania z tytułu zaciągniętej w 2005 r. pożyczki w kwocie 511 tys. zł, obsługiwanej 
w latach 2010-2011, na koncie 134, zamiast na koncie 260. w jednym przypadku38 na koncie 134 nie 
była prowadzona ewidencja kredytu w rachunku bankowym gminy, tj. linii kredytowej.

zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra finansów z 5  lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

34  regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza 
w bydgoszczy.

35  szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy.

36  gmina krośnice.

37  powiat śremski.

38  gmina pszczyna.
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samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami rzeczypospolitej polskiej i załącznikiem nr 2 „plan kont dla budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego”39, do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie 
budżetu służy konto bilansowe 134, natomiast konto bilansowe 260 służy do ewidencji zobowiązań 
finansowych z wyjątkiem kredytów bankowych.

od 1 stycznia 2010 r. niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania rb-z albo 
wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 
nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 18 ust. 2 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych40. 

3.2.1.2. zakład ubezpieczeń społecznych – fundusz ubezpieczeń społecznych 

w sprawozdaniu rb-z o zobowiązaniach funduszy zarządzanych przez zakład ubezpieczeń 
społecznych wykazane zostało zadłużenie funduszu ubezpieczeń społecznych na koniec 2010 r. 
w wysokości 12.896,9 mln zł, z tego 10.877,5 mln zł z tytułu pożyczek udzielonych fus z budżetu 
państwa przez Ministra finansów w 2009 r. i 2010 r. oraz 2.018,3 mln zł zobowiązań wymagalnych 
wobec otwartych funduszy emerytalnych (ofe).

zadłużenie fus na koniec 2011 r. wyniosło 18.156,6 mln zł, z tego 15.877,5 mln zł z tytułu 
nieoprocentowanych pożyczek udzielonych fus przez Ministra finansów w latach 2009–2011, 
1.435,7 mln zł dotyczyło zobowiązań wymagalnych fus wobec ofe z tytułu nieprzekazanych 
składek, a 843,4 mln zł stanowiły kredyty bankowe. 

wartości zadłużenia fus z tytułu pożyczek udzielonych przez Ministra finansów, a także z tytułu 
kredytów bankowych była rzetelnie przedstawiana w sprawozdaniach rb-z funduszy zarządzanych 
przez zus za 2010 r. i 2011 r.

nie było możliwe zweryfikowanie przez nIk stanów zobowiązań fus wobec ofe na koniec 
2010 r. i 2011 r., wykazanych przez zus w rocznych sprawozdaniach rb-z. w ewidencji księgowej 
zobowiązania te ujmowane były na podstawie informacji z systemu ewidencji kont ubezpieczonych, 
który uniemożliwiał uzyskanie danych według historycznego stanu na dany dzień. system 
ewidencji kont ubezpieczonych dostosowany jest do wymogów określonych w ustawie z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych41. ustawa ta umożliwia dokonywanie 
korekt danych w imiennych raportach miesięcznych za poprzednie lata od 1999 r. w związku z tym 
stan zewidencjonowanych informacji na koncie ubezpieczonego w zakresie należnych składek 
ulega ciągłym zmianom. w ewidencji kont ubezpieczonych dokonuje się zapisów w sposób 
ciągły. zus nie zamyka ewidencji po zakończeniu roku obrotowego. w efekcie nie ma możliwości 
wygenerowania raportów o zobowiązaniach fus wobec ofe w układzie historycznym, tj. stanów 
z lat wcześniejszych wygenerowanych w okresach późniejszych. Możliwe jest tylko ustalenie 
bieżącego stanu zobowiązań wymagalnych fus wobec otwartych funduszy emerytalnych. raport 
o stanie zobowiązań wymagalnych fus wobec ofe za lata 2010 i 2011, sporządzony 31 sierpnia 
2012 r., wykazywał zobowiązania w wysokości odpowiednio niższej o 754,9 mln zł i 69,4 mln zł niż 
zobowiązania wykazane w sprawozdaniach rb-z za lata 2010 i 2011.

39  dz. u. nr 128, poz. 861 ze zm.

40  dz. u. 2013, nr 168.

41  dz. u. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.



 

20

w a ż n I e j s z e  w y n I k I  k o n t r o l I

według zus do prowadzenia ewidencji kont ubezpieczonych nie mają zastosowania przepisy 
ustawy o rachunkowości (uor), a konta te nie mogą być traktowane jako konta analityczne dla 
księgi głównej fus. nIk podziela zdanie zus, że do ewidencji kont ubezpieczonych nie muszą mieć 
zastosowania przepisy uor, gdyż służą one do innych celów, lecz nie zwalnia to zus z obowiązku 
prowadzenia ewidencji pomocniczej spełniającej wymogi tej ustawy i pozwalającej na ustalenie 
stanu zobowiązań fus wobec ofe według zasad określonych w uor. w szczególności ewidencja 
ta powinna spełniać wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 uor w powiązaniu z art. 12 ust 2 uor, 
dotyczące ujmowania operacji gospodarczych we właściwych okresach sprawozdawczych. skoro 
ewidencja kont ubezpieczonych nie spełniała wymogów uor, to nie powinna być w takiej sytuacji 
źródłem informacji stanowiących podstawę zapisów księgowych na kontach księgi głównej.

zus wykorzystywał w praktyce ewidencję kont ubezpieczonych i generowany na jej podstawie 
raport o zobowiązaniach fus wobec ofe jako uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont 
księgi głównej fus. ewidencja ta pełniła zatem rolę księgi pomocniczej, o której mowa w art. 16 
ustawy o rachunkowości. nie spełniała natomiast wymogów określonych w art. 24 ust. 4 pkt 4 uor, 
zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie 
poprawności dokonywanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur 
obliczeniowych, a w szczególności zapewniony jest dostęp do zbiorów danych, pozwalających, 
bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany 
okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach 
rachunkowych. 

3.2.1.3. bank gospodarstwa krajowego – krajowy fundusz drogowy oraz gminne spółki prawa 
handlowego

bank gospodarstwa krajowego, w celu finansowania krajowego funduszu drogowego, emitował 
obligacje i zaciągał kredyty. kwoty zobowiązań z powyższych tytułów ujmowane były w pełnej 
wysokości w ewidencji księgowej prowadzonej dla krajowego funduszu drogowego oraz 
w sprawozdawczości finansowej kfd. 

przekazywane do głównego urzędu statystycznego bilanse kfd, rachunek zysków i strat, 
sprawozdania z wykonania wpływów i wydatków kfd oraz przesyłane do Ministerstwa finansów 
informacje o kwotach zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów zawierały dane 
zgodne z ewidencją księgową kfd.

kfd nie jest zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych i z tego powodu zadłużenie 
kfd nie powiększa państwowego długu publicznego obliczanego według metodologii krajowej. 
zadłużenie kfd jest dodawane do pdp przy obliczaniu zadłużenia instytucji rządowych 
i samorządowych, tj. długu publicznego według metodologii unii europejskiej. na koniec 2011 r. 
zadłużenie kfd wyniosło 36,4 mld zł.

jst także tworzą podmioty, których zadłużenie nie obciąża długu samorządów. jst mogą tworzyć 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek. 
spółki te nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. zaciąganie zobowiązań przez te spółki 
w celu wykonywania zadań jst, jest formą przenoszenia długu poza budżet jst i jednocześnie poza 
państwowy dług publiczny. zobowiązania te nie zwiększają długu samorządów.

kontrola wykazała, że w okresie od końca 2008 r. do połowy 2012 r. zadłużenie badanych 26 jst 
wzrosło z 7.288,4 mln zł do 16.438,9 mln zł, tj. o 9.150,5 mln zł, a zadłużenie spółek prawa handlowego 
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wykonujących zadania jst wzrosło z 6.265,1 mln zł do 11.645,9 mln zł, tj. o 5.380,9 mln zł. struktura 
zadłużenia gminnych spółek prawa handlowego nie była badana w trakcie kontroli.

szybki wzrost wielkości zobowiązań zarówno w badanych jednostkach samorządu terytorialnego, 
jak i w podlegających im spółkach samorządowych może budzić obawy dotyczące bezpieczeństwa 
finansowego tych jednostek oraz ciągłości realizowanych przez nie zadań. chociaż rosnące 
zadłużenie spółek samorządowych nie wpływa bezpośrednio na zwiększenie długu publicznego, 
to może oddziaływać na sytuację finansową i wielkość zadłużenia badanych jst w przypadku, 
gdy przedsiębiorstwa utracą możliwość regulowania swoich zobowiązań. w takiej sytuacji, 
jeżeli jst udzieliły przedsiębiorstwom odpowiednich poręczeń lub gwarancji, wierzyciele będą 
dochodzić należności od tych jednostek. ponadto w przypadku trudnej sytuacji finansowej spółek 
samorządowych może wystąpić konieczność zwiększenia dopłat z budżetów gmin do tych spółek. 
pogorszenie się sytuacji finansowej spółek samorządowych może również wpłynąć na ograniczenie 
jakości lub dostępności świadczonych usług, których dostarczenie należy do zadań gminy.

po ocenie spełniania kryteriów unijnych zaliczenia spółek gminnych do sektora instytucji rządowych 
i samorządowych może wystąpić sytuacja, że dług tych spółek, podobnie jak w przypadku kfd, 
zostanie ujęty w zadłużeniu tego sektora. w tym przypadku różnica między państwowym długiem 
publicznych, a długiem instytucji rządowych i samorządowych byłaby jeszcze większa. 

3.2.2. przestrzeganie zasad zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji

3.2.2.1. jednostki samorządu terytorialnego 

zaciąganie zobowiązań przez kontrolowane jst podlegało ograniczeniom określonym w ustawie 
o finansach publicznych i ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym.

w okresie od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r. 26 jst zaciągnęło 193 zobowiązań z tytułu 
kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. łącznie z zobowiązaniami zaciągniętymi 
przed 2010 r. jst w okresie od początku 2010 r. do końca II kwartału 2012 r. obsługiwały łącznie 585 
zobowiązań, w tym 514 z tytułu kredytów i pożyczek oraz 71 emisji obligacji.

jst w większości prawidłowo zaciągały zobowiązania przestrzegając obowiązujących ograniczeń 
i zasad, a błędy miały jednostkowy charakter. stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

1. przekroczenia ustawowych wskaźników poziomu zadłużenia,

2. przekroczenia limitów zaciągania zobowiązań określonych w uchwale budżetowej,

3. przekroczenia zakresów upoważnień określonych w uchwałach organów stanowiących,

4. przeprowadzenia emisji obligacji na zasadach określonych przez organy wykonawcze, wobec 
braku odpowiednich w uchwał organów stanowiących tej sprawie,

5. zaciągnięcia kredytów bez wskazania członków zarządu powiatu uprawnionych do zaciągnięcia 
tych zobowiązań,

6. zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji przed otrzymaniem opinii 
regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty tych zobowiązań lub bez wystąpienia 
o opinię rIo,

7. zawarcia w umowach kredytów i pożyczek zapisów o udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem bankowym lub zapisów równoznacznych z udzieleniem takiego pełnomocnictwa,

8. określenia w uchwałach organów stanowiących podmiotów, którym zostanie udzielone poręczenie.
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1) Przekroczenie ustawowego wskaźnika poziomu zadłużenia przez cztery jst42

zgodnie z obowiązującym do końca 2013 r.43 przepisem art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych z 2005 r.44 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego 
na koniec roku budżetowego nie mogła przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej 
jednostki.

w czterech jst w badanym okresie zadłużenie stanowiło od 61% do 90,8% wykonanych dochodów. 
przyczynami przekroczenia tych wskaźników było niewykonanie planu dochodów lub obowiązek 
ujęcia w zadłużeniu wartości umów dotyczących wykupu wierzytelności gmin przez banki, 
po zmianie przepisów w zakresie klasyfikacji tytułów dłużnych.

2) Przekroczenie przez dwie jst45 limitów zaciągania zobowiązań określonych w uchwale budżetowej 

dotyczyło to zaciągnięcia dwóch zobowiązań z 193 zobowiązań badanych w tym zakresie
W uchwale budżetowej Pszczyny na 2010 r. nie określono z powodu niedopatrzenia limitu zobowiązań 
długoterminowych. W 2010 r. gmina zaciągnęła zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 10,6 mln zł.

Prezydent Żor w dniu 2 stycznia 2012 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy w kwocie 5 mln zł na wyprzedzające 
finansowanie działań realizowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem 
na spłatę zadłużenia wymagalnego miasta z tytułu zaciągniętego w 2011 r. kredytu obrotowego. Rada Miasta 
Żory, w uchwale budżetowej na 2012 r., jak również w jej późniejszych zmianach, z powodu pomyłki nie określiła 
limitu do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu krótkoterminowego na powyższe cele. 

tym samym naruszono przepisy art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, gdyż suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych 
papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jst. 

3) Przekroczenie zakresów upoważnień określonych w uchwałach organów stanowiących dwóch jst46
Burmistrz Pszczyny w dniu 20 grudnia 2010 r. zawarł aneks do umowy kredytu, w którym, z powodu 
przewidywanego braku środków pod koniec 2010 r., przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 5 stycznia 2012 r. 
Uchwała Rady Miejskiej upoważniała Burmistrza do zaciągnięcia tego kredytu z terminem spłaty do końca 
2011 r. 
Burmistrz Pełczyc, wskazując na konieczność szybkiego pozyskania środków, zaciągnął dwie długoterminowe 
pożyczki o łącznej wartości 3,5 mln zł przed wyrażeniem przez Radę Miejską wymaganej zgody. Została ona 
wydana po około dwóch miesiącach od zaciągnięcia pożyczek.

działanie wbrew zaleceniom lub bez upoważnienia organu stanowiącego narusza art. 18 ust. 2 
pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym47. przepis ten przewiduje, że 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zaciągania długoterminowych 
pożyczek i kredytów.

4) Przeprowadzenie emisji obligacji przez prezydenta i burmistrza miast48 na zasadach przez nich 
określonych wobec braku odpowiednich w uchwał organów stanowiących tej sprawie

w przypadku dwóch z 71 objętych kontrolą emisji obligacji, zasady zbywania i nabywania oraz 
wykupu obligacji zostały określone przez prezydenta i burmistrza miast, zamiast przez organy 
stanowiące jst.

42  gmina krośnice, miasto kraków, gmina trzebiatów, gmina kobylanka.

43  art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz.u nr. 157, poz. 1241 
ze zm.).

44  dz.u. nr 249, poz. 2104 ze zm.

45  gmina pszczyna, miasto żory.

46  gmina pszczyna, gmina pełczyce.

47  dz. u. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.

48  płock, pułtusk.
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Prezydent Płocka i Burmistrz Pułtuska określili te zasady we własnych zarządzeniach wkraczając w kompetencję 
organów stanowiących. Było to spowodowane błędną interpretacją przepisów ustawy o finansach publicznych. 
W taki sposób Prezydent Płocka wyemitował w 2010 r. obligacje o wartości 80 mln zł, a Burmistrz Pułtuska 
w 2011 r. wyemitował w 2011 r. obligacje o wartości 5 mln zł. 

powyższe działanie stanowiły przekroczenie przez prezydenta i burmistrza miast uprawnień, 
ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym określenie zasad 
zbywania i nabywania oraz wykupu obligacji, jako działanie przekraczające zakres zwykłego 
zarządu, należało do wyłącznej kompetencji rady gminy.

nieprawidłowości opisane w pkt 2-4 noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
określonego w art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu obowiązującym do 10 lutego 2012 r., naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych było zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo 
z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań. obecnie przepis ten precyzuje 
pojęcie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wskazując, iż określa je ustawa budżetowa, 
uchwała budżetowa lub plan finansowy. za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przepis 
art. 15 ww. ustawy uznaje dodatkowo zaciąganie zobowiązań z naruszeniem przepisów dotyczących 
zaciągania zobowiązań. 

5) Zaciągnięcie kredytów, pomimo niepodejmowania uchwał przez zarząd powiatu w sprawie wskazania 
członków zarządu uprawnionych do zaciągnięcia tych zobowiązań

nieprawidłowość stwierdzono w powiecie śremskim. dotyczyła ona zaciągnięcia w latach 
2004-2010 zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 19,6 mln zł pomimo 
braku uchwał zarządu powiatu wskazujących członków zarządu uprawnionych do zawarcia tych 
umów. było to niezgodne z ówcześnie obowiązującymi przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych49, art. 194 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
z 2005 r. oraz obecnie obowiązującym art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 
zgodnie z wskazanymi przepisami czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów 
powinno dokonywać dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd.

6) Zaciągniecie przez pięć jst50 zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji przed 
otrzymaniem opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty tych zobowiązań 
lub bez wystąpienia o opinię RIO

sytuacja taka miała miejsce w przypadku dziewięciu z 585 objętych kontrolą zobowiązań 
z powyższych tytułów obsługiwanych przez jst.

w przypadku zobowiązań zaciągniętych przed 2010 r. naruszone zostały przepisy ówcześnie 
obowiązującego art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, gdyż 
nie dopełniono obowiązku uzyskania pozytywnej opinii rIo o możliwości ich spłaty. od 2010 r. 
zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji przed wydaniem opinii 
rIo lub bez opinii rIo o możliwości ich spłaty narusza przepis art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. w przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu 
terytorialnego o kredyt lub pożyczkę, a także zamiaru emisji obligacji zarząd tej jednostki jest 
zobowiązany uzyskać opinię rIo o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów 
wartościowych.

49  dz. u. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.

50  gmina pełczyce, gmina pszczyna, gmina grodzisk Mazowiecki, miasto wrocław, miasto żory.
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7) Zawarcie przez cztery jst51 w 12 umowach kredytów i pożyczek obsługiwanych w kontrolowanym 
okresie zapisów o udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym lub zapisów 
równoznacznych z udzieleniem takiego pełnomocnictwa

część z tych zobowiązań zostało zaciągniętych przed 2006 r. przepisy ustawy o finansach 
publicznych z tego okresu nie zakazywały udzielania pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem bieżącym jednostki samorządu terytorialnego. zmiana przepisów w tym zakresie 
wprowadzona art. 195 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. zaczęła obowiązywać 
od 1 stycznia 2006 r. jednakże w orzecznictwie naczelnego sądu administracyjnego oraz 
regionalnych izb obrachunkowych z okresu przed 2006 r. prezentowane było stanowisko, że 
pomimo braku ustawowego zakazu udzielania pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
budżetu gminy, takie działania, ze względu na ryzyko dla budżetu jednostki, uznawane były jako 
niedopuszczalne. od 2010 r. zakaz udzielania pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
bankowym wynika z art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

8) Określenie w uchwałach organów stanowiących czterech jst52 podmiotów, którym zostanie udzielone 
poręczenie

uprawniony do udzielania poręczeń jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta), a kompetencje rady ograniczają się jedynie do określenia maksymalnej kwoty, do której 
można udzielać poręczenia w danym roku budżetowym. żaden przepis prawa nie upoważnia 
organu stanowiącego do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia woli poręczenia. jego 
kompetencja obejmuje wyłącznie określenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 
udzielanych przez zarząd w roku budżetowym (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie 
gminnym), a nie do podejmowania uchwał w konkretnych sprawach wyrażania woli poręczeń 
określonym podmiotom na ściśle określonych warunkach. te zadania należą do kompetencji organu 
wykonawczego, który udziela takich poręczeń w ramach maksymalnej kwoty ustalonej na dany rok 
uchwałą budżetową.

3.2.2.2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem zasad zaciągania kredytów i pożyczek przez 
szpitale stwierdzono jedynie w regionalnym szpitalu specjalistycznym im. dr. w. biegańskiego 
w grudziądzu. polegały one na przeprowadzeniu przez szpital zamówienia publicznego, 
na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 45 mln zł, w trybie zamówienia z wolnej ręki bez spełnienia 
przesłanek dla zastosowania tego trybu przewidzianych w art. 67 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych53, a także na przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na udzielenie pożyczki w kwocie 150 mln zł dla z góry ustalonego 
wykonawcy. nieprawidłowości te stanowiły naruszenie zasady uczciwej konkurencji, o której mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz art. 10 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym 
udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki może nastąpić tylko w przypadkach określonych 
w ustawie.

51  Miasto elbląg, gmina pszczyna, gmina grodzisk Mazowiecki, miasto żory.

52  Miasto elbląg, miasto płock, miasto kraków, gmina pułtusk.

53  dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. 
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powyższa nieprawidłowość nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
określonego w art. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. naruszenie przepisów nastąpiło w wyniku bezpodstawnego zastosowania trybu 
zamówienia publicznego z wolnej ręki. 

3.2.2.3. zakład ubezpieczeń społecznych – fundusz ubezpieczeń społecznych 

niedobór środków fus finansowany był kredytami bankowymi, a także pożyczkami udzielonymi 
przez Ministra finansów ze środków budżetu państwa. 

w 2010 r. i 2011 r. zawarto z bankami 14 umów o udostępnienie linii kredytowych na finansowanie 
fus. łączna wartość dostępnych kredytów wyniosła 5 mld zł i była równa limitowi określonemu 
przez Ministra finansów, który, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w dniu 20 sierpnia 2010 r. wyraził zgodę na ich zaciągnięcie. w celu bieżącego 
finansowania od 10 listopada 2011 r. fus (w imieniu którego działał zus) zaczął korzystać z linii 
kredytowych. przez ostatnie 52 dni 2011 r. koszty z tytułu odsetek od tych kredytów wyniosły 
5,6 mln zł. w okresie tym największy dzienny stan zadłużenia wyniósł 2.450,4 mln zł.

w art. 8 pkt 2 lit. e ustawy budżetowej na 2011 r.54 zawarto upoważnienie Ministra finansów 
do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek funduszowi ubezpieczeń społecznych 
na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo do kwoty 6.000 mln zł. w 2011 r. Minister 
finansów udzielił fus dwóch pożyczek w łącznej kwocie 5.000 mln zł. 

w 2011 r. zus zaciągnął kredyty bankowe bez wcześniejszego sprawdzenia możliwości otrzymania 
od Ministra finansów nieoprocentowanej pożyczki dla fus w wysokości 1 mld zł, tj. w wysokości 
niewykorzystanego limitu pożyczek na ten rok, pomimo iż Minister finansów nie wykluczył 
możliwość jej udzielenia. 

korzystanie z kredytów bankowych do finansowania fus wiązało się z poniesieniem dodatkowych 
kosztów. gdyby do finansowania fus wykorzystana została dodatkowa pożyczka od Ministra 
finansów szacowany koszt obsługi zaciągniętych na ten cel w 2011 r. kredytów bankowych byłby 
o 3,9 mln zł niższy od kosztów poniesionych przez zus.

zgodnie z art. 9 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zus i zarządzane przez niego fundusze należą 
do sektora finansów publicznych. dlatego zus dokonując wyboru źródeł finansowania niedoborów 
fus powinien pozyskiwać te środki po jak najniższym koszcie. w zaistniałej sytuacji najtańsze, 
bezkosztowe, źródło finansowania stanowiła możliwość uzyskania pożyczki, o której mowa w art. 8 
pkt 2 lit. e ustawy budżetowej na rok 2011. 

zus przyjął błędne założenie, że udzielenie przez Ministra finansów pod koniec 2011 r. pożyczki 
w wysokości 1 mld zł wiązałoby się z koniecznością emisji papierów wartościowych na ten 
cel. Minister finansów pod koniec 2011 r. posiadał znaczne środki ulokowane w nbp i bgk nie 
byłoby więc konieczności emisji obligacji skarbowych. pożyczka dla fus uległaby konsolidacji 
przy obliczaniu państwowego długu publicznego, podczas gdy zadłużenie z tytułu kredytów 
zaciągniętych na finansowanie fus zwiększyło o 843,4 mln zł wartość tego długu obliczonego 
na koniec 2011 r. dlatego, zdaniem najwyższej Izby kontroli, decyzje o sposobie finansowania 
niedoboru fus powinny być podejmowane w uzgodnieniu z Ministrem finansów.

54  dz.u. 2011 r. nr 29, poz. 150.
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3.2.3. terminowość regulowania zobowiązań 

w 14 jst i ośmiu szpitalach55 nieterminowa obsługa zobowiązań skutkowała płaceniem odsetek 
za zwłokę. w okresie objętym kontrolą szpitale zapłaciły łącznie 38,6 mln zł, a jst 0,1 mln zł. 
problemy szpitali z obsługą zobowiązań spowodowane były pogarszającą się sytuacją finansową. 
dyrektorzy szpitali jako główną przyczynę nieterminowego regulowania zobowiązań wskazywali 
brak środków finansowych przy konieczności zapewnienia ciągłości działalności leczniczej. w 11 
jst56 nieterminowe regulowanie zobowiązań dotyczyło 29 spłat należności głównych kredytów, 
pożyczek i obsługi obligacji o łącznej wartości 8,3 mln zł oraz 80 płatności odsetkowych w kwocie 
3,3 mln zł. opóźnienia w płatnościach nie przekroczyły 30 dni. siedem jst57 nieterminowo 
regulowało zobowiązania wobec kontrahentów o łącznej wartości 20,1 mln zł. przyczynami 
opóźnień w spłacie zobowiązań jst były głównie ograniczone środki finansowe pod koniec roku 
i konieczność zapewnienia finansowania podległych jednostek gminy, a także błędy pracowników.

nieterminowa spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obsługi obligacji oraz zobowiązań wobec 
kontrahentów powodowała naruszenie przepisu art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych. stanowi on, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób umożliwiający 
terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 

zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania 
jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek. 

3.2.4. działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego w celu poprawy sytuacji 
finansowej podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

jednostki samorządu terytorialnego, które były organem założycielskim dla spzoz, podejmowały 
działania dla poprawy ich sytuacji finansowej. w tym celu dokonywano zmian w organizacji spzoz. 
jst udzielały podległym spzoz wsparcia w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych 
i remontowych, a także dotacje na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia. pomoc podległym spzoz polegała także 
na udzielaniu poręczeń i gwarancji. w ramach nadzoru nad podległymi spzoz prowadzona była 
okresowa analiza ich sytuacji finansowej. w większych miastach tworzono komórki organizacyjne 
odpowiedzialne za nadzór nad szpitalami. organy nadzorujące przeprowadzały także kontrole 
w podległych spzoz. za wyjątkiem dwóch jst, roczne sprawozdania finansowe spzoz zatwierdzane 
były do końca czerwca następnego roku. powyższe działania zapewniły jst bieżącą kontrolę nad 
sytuacją finansową podległych spzoz. 

nieprawidłowości w działaniach jst wobec podległego szpitala stwierdzono tylko w powiecie 
śremskim.

55  samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, regionalny szpital specjalistyczny im. dr. w. biegańskiego 
w grudziądzu, szpital uniwersytecki nr 1 im. a. jurasza w bydgoszczy, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny 
w warszawie, samodzielny publiczny centralny szpital kliniczny w warszawie, wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 
w bytomiu, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej szpital uniwersytecki w krakowie, wojewódzki szpital 
specjalistyczny im. M. kopernika w łodzi.

56  gmina jeziorany, miasto olsztyn, gmina parzęczew, gmina pułtusk, miasto kobyłka, gmina czernichów, gmina grodzisk 
Mazowiecki, gmina kobylanka, gmina trzebiatów, miasto żory, gmina pszczyna. 

57  Miasto elbląg, miasto płock, gmina trzebiatów, gmina czernichów, gmina kobylanka, miasto wrocław, miasto żory.
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Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu likwidacja szpitala ma zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. W 2012 r. 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zasadną, zdaniem NIK, skargę na uchwałę o likwidacji 
szpitala wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, który zarzucił uchwale naruszenie art. 60 ust. 4b pkt 5 ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej i art. 60 ust. 4 w związku z art. 206 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. W skardze podniesiono m.in. brak wskazania w uchwale konkretnej daty zakończenia czynności 
likwidacyjnych szpitala, jak również niedostosowanie jej treści do postanowień art. 60 ust. 4 ww. ustawy, 
stanowiącego, że okres od dnia otwarcia likwidacji do jej zakończenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
Po rozpoczęciu procesu likwidacji Powiat Śremski pozbawił SPZOZ w Śremie w likwidacji składników 
mienia o wartości 33 mln zł służącego prowadzeniu podstawowej działalności. Nieruchomości te wynajęto 
nowoutworzonej spółce ze 100% udziałem Powiatu Śremskiego, Szpital w Śremie Sp. z o.o. Od 1 stycznia 2012 r. 
spółka ta prowadziła działalność leczniczą z wykorzystaniem majątku szpitala w likwidacji. Było to niezgodne 
z zasadami określonymi w art. 43 i art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przepisy 
te stanowią, że podmiot tworzący tego rodzaju jednostkę może pozbawić ją składników przydzielonego lub 
nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia, prowadzonych na zasadach określonych 
w ustawie (taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie zachodziła), zaś mienie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej staje się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego dopiero 
po zakończeniu likwidacji i po zaspokojeniu wierzycieli58.

określenie przez radę powiatu terminu zakończenia czynności likwidacyjnych na okres do dnia 
31 grudnia 2021 r., przy jednoczesnym pozbawieniu likwidowanego podmiotu znacznej części 
mienia, z jednej strony wpływa negatywnie na realną możliwość niezwłocznego zaspokojenia 
roszczeń wierzycieli likwidowanej jednostki, z drugiej zaś, naraża powiat, jako sukcesora zobowiązań 
zlikwidowanego szpitala, na znaczny wzrost wielkości zobowiązań z tego tytułu w przyszłości. 
do czasu zakończenia likwidacji szpitala jego zobowiązania nie są wykazywane jako zadłużenie 
powiatu, co istotnie wpływa na sytuację finansową jst.

3.2.5. działania podejmowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w celu 
zmniejszenia zadłużenia

szpitale w celu zmniejszenia zadłużenia prowadziły procesy restrukturyzacyjne, przeprowadzały 
zmiany organizacyjne, badały zużycie leków i materiałów, zmniejszały zatrudnienie i wynagrodzenia 
pracowników, ograniczały inwestycje i zakupy sprzętu. działania te miały na celu w pierwszej 
kolejności ograniczenie kosztów bieżących. szpitale przeprowadzały także negocjacje z nfz 
w sprawie nadwykonań świadczonych usług medycznych. prowadzone były także rozmowy 
z kontrahentami i uzgodnienia terminów płatności, które ograniczały koszty komornicze i wnioski 
wierzycieli do sądów o nakazy zapłaty. 

powyższe działania okazały się nieskuteczne. w kontrolowanych szpitalach nie udało się 
zbilansować kosztów i przychodów z prowadzonej działalności, co powodowało straty. w efekcie 
nie było możliwe zmniejszenie stanu zadłużenia, którego znaczną część stanowiły zobowiązania 
wymagalne z tytułu dostaw. 

pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali ograniczała możliwości zaciągania kredytów w bankach 
komercyjnych celem pokrycia kosztów bieżącej działalności. w tej sytuacji część szpitali korzystała 
z finansowania oferowanego przez firmy spoza sektora bankowego, które udzielały pożyczek krótko 
i długoterminowych lub dokonywały przejęcia zobowiązań od pierwotnych wierzycieli szpitala. 
firmy te dokonywały restrukturyzacji zadłużenia głównie poprzez wydłużenie terminów spłat 
zobowiązań. takie działania umożliwiały prowadzenie bieżącej działalności szpitala, jednak nie 
rozwiązywały problemu nadmiernego zadłużenia.

58  odpowiednikiem ww. przepisów pod rządem wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (dz. u. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) był art. 53a.
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3.2.6. Inne ustalenia kontroli

kontrola przeprowadzana w jst i szpitalach wykazała także nieprawidłowości niezwiązane 
ze sporządzeniem sprawozdań rb-z i zaciąganiem zobowiązań, ale stanowiące naruszenie zasad 
rachunkowości i gospodarowania finansami. stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

1. nieewidencjonowania lub nieprawidłowego ewidencjonowania w księgach rachunkowych 
odsetek od zaciągniętych kredytów, zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji,

2. nierzetelnego prezentowania informacji o stanie zobowiązań niewymagalnych w rocznych 
sprawozdaniach rb-28s,

3. niezgodności danych wykazanych w bilansie skonsolidowanym w zakresie zobowiązań 
finansowych ze stanem ewidencji księgowej i sprawozdaniami rb-z,

4. korzystania przez jednostki ze środków zgromadzonych na innych rachunkach bankowych niż 
rachunek podstawowy,

5. braku aktualnej i kompletnej polityki rachunkowości oraz nieprawidłowego sporządzania dowodów 
źródłowych.

1) Nieewidencjonowanie lub nieprawidłowe ewidencjonowanie w księgach rachunkowych odsetek 
od zaciągniętych kredytów, zobowiązań wymagalnych, poręczeń i gwarancji

w czterech jst59 nie naliczano odsetek od kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych oraz 
nie ujmowano tych odsetek w księgach rachunkowych. według stanu na koniec 2010 r., 2011 r. 
oraz na koniec II kwartału 2012 r. w księgach rachunkowych nie ujęto odsetek o łącznej wartości 
63,3 mln zł, 82,7 mln zł, 46,1 mln zł.

było to niezgodne z § 8 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 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 polskiej. stanowi on, że odsetki od należności i zobowiązań, w tym również 
tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału 
w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Ponadto w Mieście Poznań stwierdzono nieujmowanie w okresie od początku 2010 r. do 29 czerwca 2011 r. 
w ewidencji księgowej urzędu poręczonych odsetek od kredytu udzielonego spółce. z o.o. i pożyczki udzielonej 
spółce akcyjnej. Było to działaniem nierzetelnym i niezgodnym z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Łączna kwota nieujętych w ewidencji księgowej 
odsetek wyniosła: według stanu na dzień 31 marca 2010 r. – 105,8 mln zł, według stanu na dzień 30 czerwca 
2010 r. – 105,2 mln zł, według stanu na dzień 30 września 2010 r. – 104,5 mln zł, według stanu na dzień 31 grudnia 
2010 r. 94,5 mln zł i według stanu na dzień 31 marca 2011 r. – 93,3 mln zł.
Działaniem nierzetelnym było także wyksięgowywanie z ewidencji księgowej urzędu, po upływie II i IV 
kwartału 2011 r. oraz I kwartału 2012 r., naliczonych odsetek objętych poręczeniem udzielonym spółce. z o.o. 
(tj. odpowiednio kwot 91,6 mln zł, 54,6 mln zł i 54,6 mln zł), podczas gdy nie zaistniały przesłanki wskazujące 
na wygaśnięcie zobowiązań z tego tytułu.

59  Miasto płock, miasto kobyłka, gmina kobylanka, miasto wrocław.
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2) Nierzetelne prezentowanie informacji o stanie zobowiązań niewymagalnych w rocznych 
sprawozdaniach Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego

sześć jst60 zaniżyło wartość zobowiązań niewymagalnych w rocznych sprawozdaniach rb-28s 
za 2010 r. i 2011 r. o odpowiednio 973,8 tys. zł i 3,1 mln zł. przyczynami nierzetelnego sporządzania 
sprawozdań rb-28s za 2010 r. i 2011 r. było ujmowanie zobowiązań dotyczących IV kwartału 
2010 r. w księgach rachunkowych 2011 r. i zobowiązań IV kwartału 2011 r. w ewidencji księgowej 
2012 r., a także wykazywanie wartości zobowiązań niewymagalnych niższej niż wynikała z ksiąg 
rachunkowych.

było to niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który stanowi, 
że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej 
rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, 
które nastąpiło w tym okresie. kwoty wykazane w sprawozdaniu rb-28s, zgodnie z § 9 ust. 2 
rozporządzenia Ministra finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej61, 
powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

wykazanie w sprawozdaniu rb-28s danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 18 ust. 2 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W gminie Trzebiatów stwierdzono, że w sprawozdaniu Rb-28S za 2010 r., będącym sprawozdaniem jednostki 
budżetowej, wartość zobowiązań ogółem zawyżono o 19 mln zł, gdyż wykazano w nim zobowiązania gminy, 
tj. organu, co było działaniem nieprawidłowym.

3) Niezgodność danych wykazanych w bilansie skonsolidowanym w zakresie zobowiązań finansowych 
ze stanem ewidencji księgowej i sprawozdaniami Rb-Z

Gmina Kobylanka w bilansie skonsolidowanym według stanu na koniec 2011 r. wykazała wartość zobowiązań 
finansowych długoterminowych o 2 tys. zł wyższą od wynikającej z ksiąg rachunkowych i wykazanej 
w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 r. W bilansie skonsolidowanym na koniec 2010 r. wykazano wartość zobowiązań 
finansowych długoterminowych o 4,4 mln zł niższą od wynikającej z ksiąg rachunkowych i wykazanej 
w sprawozdaniu Rb-Z za 2010 r. Ponadto w wierszu C.I bilansów skonsolidowanych sporządzonych według stanu 
na koniec 2010 r. i 2011 r. zostały wykazane zobowiązania finansowe krótkoterminowe w kwotach odpowiednio 
6,3 mln zł i 7,9 mln zł, mimo że gmina nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych krótkoterminowych 
na koniec 2010 r. i 2011 r. W sprawozdaniach Rb-Z sporządzanych wg stanu na koniec 2010 r. i 2011 r. nie zostały 
wykazane zobowiązania finansowe krótkoterminowe. Zgodnie z art. 4 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości, jst 
są zobowiązane rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, 
a zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniach 
finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

4) Korzystanie przez jednostki ze środków zgromadzonych na innych rachunkach bankowych niż rachunek 
podstawowy

W Urzędzie Miasta Pszczyny w 2010 r. ze środków zgromadzonych na rachunku „zabezpieczeń-wadiów” 
przekazano łącznie 995 tys. zł na rachunek bieżący gminy w celu dokonania niezbędnych wydatków, a następnie 
po zasileniu dochodami konta bieżącego jednostki „oddawano” środki na rachunek, z którego je „pożyczono”. 
Przepisy prawa nie przewidują takiej formy finansowania jst. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, jst pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. 

60  gmina pełczyce, miasto szczecin, miasto katowice, gmina pszczyna, miasto wrocław, gmina trzebiatów. 

61  dz. u. nr 20, poz. 103.
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu unikał egzekucji komorniczej poprzez przekazywanie 
środków z rachunku bieżącego Szpitala i czasowe ich gromadzenie na rachunku bankowym Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Z operacji na wyciągach z rachunku bankowego ZFŚS w okresie 
od 2010 r. do 2012 r. wynika, że wysokość środków przekazanych na ten rachunek znacznie przewyższała 
wpływy stanowiące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz wpływy z tytułu spłat udzielonych 
pracownikom pożyczek mieszkaniowych. Środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS, 
oprócz działalności socjalnej, przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników Szpitala oraz na pozostałe 
wydatki bieżące.

5) Brak aktualnej i kompletnej polityki rachunkowości oraz nieprawidłowe sporządzanie dowodów 
źródłowych

trzy spzoz62 nie posiadały aktualnej i kompletnej polityki rachunkowości, w tym dokumentacji 
opisującej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie aktualnego zakładowego planu 
kont, co było naruszeniem art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Kontrola w gminie Pełczyce wykazała, że na żadnym z zbadanych w trakcie kontroli 41 dowodów księgowych 
nie został wskazany miesiąc księgowania, co naruszało art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, stanowiący, 
że dowód księgowy powinien zawierać m.in. stwierdzenie jego sprawdzenia i zakwalifikowania do ujęcia 
w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu 
na notach odsetkowych zapłaconych w wysokości 15,2 tys. zł nie było dowodu sprawdzenia ich pod względem 
merytorycznym i rachunkowym, jak również nie było adnotacji, kto zatwierdził dokumenty do zapłaty. 

62  samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 we wrocławiu, samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie, 
wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 w bytomiu.
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I n f o r M ac j e  d o dat k o w e4
 4.1  przygotowanie kontroli 

na koniec 2011 r. państwowy dług publiczny wyniósł 815,3 mld zł. dług skarbu państwa stanowiący 
główny składnik pdp (ok. 92%), jest przedmiotem corocznych kontroli wykonania budżetu państwa. 
na pozostałą wartość pdp składały się głównie zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz fus. zadłużenie wybranych jst, spzoz 
oraz fus zostało zbadane w trakcie kontroli.

z uwagi na niewielkie zadłużenie innych grup jednostek sektora finansów publicznych w stosunku 
do wartości pdp lub na niewykazywanie zadłużenia, kontrolą nie objęto uczelni publicznych, 
państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz państwowych instytucji filmowych, pan 
i tworzonych przez pan jednostek organizacyjnych, zus, krus, nfz. 

zgodnie z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo finansów sprawozdania rb-z za IV 
kwartał 2010 r. złożyło 2.973 jst. w ramach kontroli skontrolowanych zostało 26 jednostek, tj. 0,9%. 
łączny dług objętych badaniem 26 jednostek na koniec 2010 r. wyniósł 13,8 mld zł, tj. 24,9% 
zadłużenia jst przed konsolidacją w ramach sektora finansów publicznych. jednostki samorządu 
terytorialnego zostały wytypowane do kontroli na podstawie analizy poziomu i dynamiki zmian 
wskaźników udziału zadłużenia ogółem w dochodach ogółem w latach 2008-2010 oraz obciążenia 
dochodów ogółem kosztami obsługi zadłużenia w latach 2008-2010. wśród wybranych podmiotów 
uwzględnione zostały także jst o najwyższym nominalnym poziomie zadłużenia w latach 2010-2011.

zgodnie z informacjami przekazanymi z Ministerstwa zdrowia na etapie przygotowania kontroli 
na koniec 2011 r. funkcjonowało 1.450 spzoz samorządowych i rządowych. kontrolą objęto 
dziewięć szpitali, co stanowi 0,6% tych jednostek. jednostki objęte kontrolą posiadały zobowiązania 
wymagalne w wysokości 492,1 mln zł, tj. 19,9% wszystkich zobowiązań wymagalnych spzoz 
na koniec 2011 r. wyboru szpitali dokonano spośród podmiotów, które posiadały najwyższe kwoty 
kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

zasadność przeprowadzenia kontroli uzasadniały także wyniki kontroli nIk przeprowadzonych 
w latach 2003-2007 oraz w 2011 r. ujawniały one przypadki niezgodnego z przepisami zaciągania 
zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
udzielania jako zabezpieczanie zobowiązań pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
bankowym jst, błędu w wykazanej w sprawozdaniach zus wielkości długu fus. od 2007 r. nIk nie 
przeprowadzała szczegółowych kontroli w tym zakresie. 

 4.2  postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

w dniu 15 października 2012 r. w formie wideokonferencji przeprowadzono naradę śródkontrolną, 
na której przekazano wytyczne realizacji programu i przedstawiono ustalenia kontroli. 

wnioski pokontrolne zawarto w 26 z 37 wystąpień pokontrolnych przekazanych kierownikom 
jednostek kontrolowanych. odpowiedzi na wystąpienia przesłały 20 z 26 jednostek zobowiązanych 
do przekazania informacji sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. jednostki te wskazały, że wnioski 
zrealizowano lub są w trakcie realizacji. 

wnioski kierowanie do jst i szpitali dotyczyły głównie wyeliminowania nieprawidłowości 
w sporządzanych sprawozdaniach rb-z, prawidłowego księgowania operacji związanych 
z zaciąganiem zobowiązań i terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań. wnioski 
skierowane do zus dotyczyły dostosowania raportowania i księgowania zobowiązań fus wobec 
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ofe do wymagań ustawy o rachunkowości w sposób umożliwiający, w dowolnym czasie, ustalenie 
i zweryfikowanie stanu tych zobowiązań na określony dzień sprawozdawczy oraz dostosowanie 
dokumentacji opisującej przyjętą politykę (zasady) rachunkowości do wymogów wynikających 
z ustawy o rachunkowości w zakresie zobowiązań fus wobec ofe. w wystąpieniu kierowanym 
do prezesa zarządu bgk nie sformułowano wniosków pokontrolnych. 

zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych złożyło 11 kierowników kontrolowanych jednostek. 
w dziewięciu przypadkach komisje rozstrzygające oddaliły zastrzeżenia w całości, a w pozostałych 
dwóch przypadkach częściowo uwzględniono zastrzeżenia.

jednostki organizacyjne najwyższej Izby kontroli skierowały lub przygotowują 27 zawiadomień 
w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 18 pkt 2 
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), trzy zawiadomienia 
dotyczące nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych urzędu Miejskiego wrocławia, urzędu 
Miejskiego w pszczynie, wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 4 w bytomiu (art. 77 ustawy 
o rachunkowości) oraz jedno zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa karnego w związku 
z udaremnianiem zaspokojenia wierzycieli przez wojewódzki szpital specjalistyczny nr 4 w bytomiu 
(art. 300 w związku z art. 308 kodeksu karnego63). nIk nie została powiadomiona przez właściwe 
organy o wszczęciu postępowań i ewentualnych o jego wynikach.

 4.3  finansowe rezultaty kontroli

na finansowe rezultaty kontroli złożyły się finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości:

 − kwoty nienależnie uzyskane – 2,7 mln zł, co stanowiło wartość zaległości wojewódzkiego 
szpitala specjalistycznego nr 4 w bytomiu wobec samorządu województwa śląskiego z tytułu 
niezapłaconych rat pożyczek udzielonych w latach 2008–2010 wg stanu na dzień 30 czerwca 
2012 r.;

 − kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 158,8 mln zł, w tym 143,1 mln zł stanowiące 
wartość zamówień publicznych przeprowadzonych w regionalnym szpitalu specjalistycznym 
im. dr. władysława biegańskiego w grudziądzu z naruszeniem ustawy prawo zamówień 
publicznych (str. 24);

 − kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 41,3 mln zł, w tym 
38,6 mln zł odsetek za zwłokę zapłaconych przez szpitale w związku z nieterminową obsługą 
zobowiązań (str. 26);

 − kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 62,8 mln zł, 
w tym 58,9 mln zł wydatkowane w okresie 2010–2012 (I półrocze) środki za pośrednictwem 
rachunku funduszu świadczeń socjalnych na bieżącą działalność wojewódzkiego szpitala 
specjalistycznego nr 4 w bytomiu w celu uniknięcia egzekucji komorniczej z rachunku 
podstawowego szpitala (str. 30), 3,9  mln  zł odsetek o  jaką koszty obsługi kredytów 
przeznaczonych na finansowanie fus byłyby niższe, gdyby fus skorzystał pod koniec 2011 r. 
z nieoprocentowanej pożyczki od Ministra finansów (str. 25);

 − sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 4.994,2 mln zł, w tym 3.978,6 mln zł to niewykazanie 
w rocznych sprawozdaniach jednostkowych rb-z urzędu Miejskiego wrocławia za 2010 r. 
i 2011 r. zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji; w sprawozdaniach 

63  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny. (dz.u. z 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.).
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tych wykazano jedynie zobowiązania urzędu (tj.  jednostki budżetowej) i nie wykazano 
zobowiązań organu (budżetu); zobowiązania te ujęto w sprawozdaniach łącznych jst; 
stwierdzona nieprawidłowość nie wpłynęła więc na wartość zadłużenia Miasta wrocławia 
(str. 16), pozostałe skutki wynikały z nieprawidłowego sporządzenia sprawozdań rb-z w zakresie 
m.in. określenia tytułów dłużnych, wierzycieli, wartości poręczeń i gwarancji oraz stwierdzonych 
błędów w sprawozdaniach rb-28s;

 − potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 96,9 mln zł, w tym 
85 mln zł stanowiła wartość obligacji wyemitowanych w płocku i pułtusku, gdzie zasady 
nabywania, zbywania i wykupu obligacji nie zostały określone przed organy stanowiące tych 
jst, a przez prezydenta i burmistrza (str. 22-23), 3,5 mln zł to wartość zobowiązań zaciągniętych 
gminę pełczyce przed wyrażeniem przez radę Miejską zgody na ich zaciągnięcie (str. 22), 
3,8 mln zł to wartość korekt sprawozdań rb-z starostwa powiatowego w śremie złożonych 
w związku z wykonaniem wniosków pokontrolnych, 2,2 mln zł wartość korekt sprawozdań 
rb-28s złożonych do rIo w trakcie kontroli przeprowadzanej w urzędzie Miasta szczecin.

korzyściami finansowymi w kwocie 876 tys. zł jest wartość kary umownej, którą w trakcie kontroli 
nIk w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 1 we wrocławiu obciążono podmiot 
udzielający pożyczek z tytułu niedokonania aktualizacji harmonogramu spłat pożyczki, mimo jej 
spłacania przez szpital w wysokości wyższej od wymaganej.

ponadto nie można było zweryfikować poprawności wykazanej w sprawozdaniach wartości 
zobowiązań wymagalnych fus wobec otwartych funduszy emerytalnych za lata 2010 i 2011 
w wysokości odpowiednio 2.018,3 mln zł i 1.435,7 mln zł (str. 19-20).
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wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych nIk,  
które przeprowadziły w nich kontrole

Lp. Jednostki objęte kontrolą

Departament Budżetu i Finansów

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2 Bank Gospodarstwa Krajowego

3 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

4 Urząd Miasta Otwocka

5 Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

6 Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

7 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Delegatura NIK w Warszawie

8 Urząd Miejski w Płocku

9 Urząd Miejski w Pułtusku

10 Urząd Miasta w Kobyłce

11 Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Delegatura NIK w Krakowie

12 Urząd Miasta Krakowa

13 Urząd Gminy Czernichów

14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Delegatura NIK w Wrocławiu

15 Urząd Miasta Wrocławia

16 Urząd Gminy w Krośnicach

17 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Delegatura NIK w Łodzi

18 Urząd Miasta Łodzi

19 Urząd Gminy w Słupi

20 Urząd Gminy w Parzęczewie

21 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Delegatura NIK w Katowicach

22 Urząd Miasta w Katowicach

23 Urząd Miasta Żory

24 Urząd Miejski w Pszczynie

25 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Delegatura NIK w Olsztynie

26 Urząd Miasta Olsztyn

27 Urząd Miejski w Elblągu

28 Urząd Miejski w Jezioranach

29 Urząd Gminy w Rozogach
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Delegatura NIK w Szczecinie

30 Urząd Miasta w Szczecinie

31 Urząd Miejski w Pełczycach

32 Urząd Miejski w Trzebiatowie

33 Urząd Gminy Kobylanka

Delegatura NIK w Bydgoszczy

34 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu

35 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy 

Delegatura NIK w Poznaniu

36 Urząd Miasta Poznania

37 Starostwo Powiatowe w Śremie
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wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

 1.  prezydent rzeczypospolitej polskiej

 2.  Marszałek sejmu rzeczypospolitej polskiej

 3.  Marszałek senatu rzeczypospolitej polskiej

 4.  prezes rady Ministrów

 5.  prezes trybunału konstytucyjnego

 6.  rzecznik praw obywatelskich

 7.  Minister finansów

 8.  prezes głównego urzędu statystycznego

 9.  sejmowa komisja finansów publicznych

10.  sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej






