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1. Wprowadzenie 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów – w okresie 

od 3 stycznia do 2 kwietnia 2007 r. przeprowadziła, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, kontrolę nr P/06/043 „Wykonanie budŜetu 

państwa w 2006 r. w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego i 79 – Obsługa 

długu krajowego”. 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania ustawy budŜetowej na rok 20062 

w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego i 79 – Obsługa długu krajowego. 

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. i została 

przeprowadzona w Ministerstwie Finansów.  

 

                                                 
1  DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937 ze zm. 
2  Ustawa budŜetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (DzU nr 35, poz. 244).  
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Ocena wykonania budŜetu państwa za 2006 r. w częściach 78 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego i 79 – Obsługa długu krajowego – pozytywna.  

2.2. Synteza wyników kontroli 

2.2.1. Sprawozdawczość budŜetowa  

NajwyŜsza Izba Kontroli bez zastrzeŜeń zaopiniowała sprawozdania bieŜące 

i roczne. Roczne sprawozdania Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 

z wykonania planu dochodów budŜetowych oraz Rb-28 z wykonania planu wydatków 

budŜetu państwa w obu częściach objętych kontrolą zostały sporządzone zgodnie 

z prowadzoną ewidencją księgową. Prezentują one prawdziwy i rzetelny obraz dochodów 

i wydatków zrealizowanych w 2006 r. (str. 10). 

2.2.2. Dochody  

W 2006 r. Ministerstwo Finansów w sposób prawidłowy gromadziło dochody 

budŜetowe w częściach 78 i 79 budŜetu państwa. Łącznie dochody te wyniosły 

3.702.071 tys. zł i były o 6,1% wyŜsze niŜ w 2005 r. Stanowiły one 1,9% dochodów 

budŜetu państwa ogółem. 

Dochody w części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego wyniosły 725.029 tys. zł 

i były o 617.409 tys. zł, tj. 573,7% wyŜsze od zaplanowanych w ustawie budŜetowej. 

Podstawową przyczyną rozbieŜności między planem a wykonaniem było uzyskanie 

dochodów z nieplanowanej sprzedaŜy amerykańskich obligacji zerokuponowych3, 

stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady’ego oraz uzyskanie odsetek od środków 

walutowych niewykorzystanych na przedterminowy wykup zadłuŜenia Skarbu Państwa 

w Klubie Paryskim w IV kwartale 2005 r. (str. 10–12). 

 

                                                 
3  W dochodach ujęta została nadwyŜka między ceną, po jakiej zbyto obligacje, a ceną, po jakiej zostały 

one zakupione. Pozostała część wpływów została zaliczona do przychodów budŜetu państwa. 
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Na koniec 2006 r. naleŜności pozostałe do zapłaty w części 78, na które w całości 

składały się zaległości netto wyniosły 1.699.862 tys. zł. W 2006 r. nastąpił ich spadek 

o 73.603 tys. zł (4,2%). Był on spowodowany umocnieniem się kursu złotego w stosunku 

do walut, w których nominowane są naleŜności (str. 12). 

Dochody w części 79 – Obsługa długu krajowego zostały zrealizowane w wysokości 

2.977.042 tys. zł, tj. o 685.144 tys. zł (29,9%), wyŜszej niŜ zaplanowane w ustawie 

budŜetowej. WyŜsze dochody były głównie wynikiem większych niŜ planowano wpływów 

z premii i odsetek od obligacji emitowanych na rynku krajowym4. Ich precyzyjne 

zaplanowanie jest trudne, gdyŜ kształtują się one pod wpływem bieŜących warunków 

rynkowych.  

Uzyskane dochody zostały zakwalifikowane do właściwych rozdziałów 

i paragrafów klasyfikacji budŜetowej. NIK zwraca uwagę na potrzebę dostosowania nazwy 

rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek 

samorządu terytorialnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych5, 

do rzeczywistego zakresu operacji w nim ujmowanych (str. 15–18).  

Zaległości netto według stanu na koniec 2006 r. wyniosły 1.313.367 tys. zł 

i w porównaniu do stanu na koniec 2005 r. były wyŜsze o 150.545 tys. zł, tj. o 11,5%. 

Zdecydowaną większość stanowiły zaległe naleŜności z tytułu zapłaconych przez Skarb 

Państwa poręczeń, które wyniosły 1.312.916 tys. zł (str. 17). 

2.2.3. Wydatki  

Obsługa zarówno długu krajowego, jak i zagranicznego była, w 2006 r. dokonywana 

w wysokościach i terminach wynikających z listów emisyjnych i umów, stanowiących 

źródło zobowiązań. Wydatki na obsługę długu wyniosły 27.849.573 tys. zł i były 

o 2.873.364 tys. zł (tj. o 11,5%) wyŜsze niŜ w roku poprzednim. Zwiększenie w 2006 r. 

wydatków związane było w szczególności z wykupem obciąŜonych duŜym dyskontem 

obligacji dwuletnich wyemitowanych w 2004 r. oraz wzrostem zadłuŜenia w 2006 r. 

                                                 
4  Premię uzyskiwaną przy sprzedaŜy obligacji na rynku pierwotnym stanowi nadwyŜka między ceną 

emisyjną a ceną nominalną obligacji. Odsetki od obligacji są naliczane od pierwszego dnia po dniu ich 
emisji, według ustalonego oprocentowania. Inwestor nabywając obligacje po dniu emisji jest zobowiązany 
do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa odsetek naliczonych między dniem emisji a dniem nabycia obligacji. 
Odsetki te stanowią dochód budŜetu państwa. 

5 DzU nr 107, poz. 726. 
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i latach poprzednich. Czynnikami oddziaływującymi na zmniejszenie wydatków był spadek 

stóp procentowych na rynku krajowym i umocnienie złotego. Udział wydatków z tytułu 

obsługi zadłuŜenia Skarbu Państwa w wydatkach ogółem budŜetu państwa drugi rok 

z rzędu wzrósł o 0,5 pkt proc. W 2006 r. kształtował się on na poziomie 12,5%, 

tj. o 0,2 pkt proc. wyŜszym niŜ średnia z poprzednich pięciu lat (2001-2005). Na obsługę 

długu w 2006 r. przeznaczono 14,1% dochodów budŜetu państwa. 

Wydatki w części 78 budŜetu państwa – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

wyniosły 4.508.415 tys. zł i były o 22,2% wyŜsze niŜ w 2005 r. Limit ustalony w ustawie 

budŜetowej (4.866.302 tys. zł) został zrealizowany w 92,6%. W związku z częściowym 

niewykorzystaniem tego limitu Minister Finansów dokonał zmian w planie. W ich efekcie 

poniesione wydatki stanowiły 98,8% planu po zmianach (str. 12–15). 

Wydatki w części 79 – Obsługa długu krajowego zostały zaplanowane w wysokości 

22.900.800 tys. zł. W trakcie roku 2006 plan ten został zwiększony o kwotę 448.000 tys. zł. 

Wykonane wydatki wyniosły 23.341.158 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach (str. 17–21). 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji wydatków w Ŝadnej 

z badanych części.  

2.3. Wnioski końcowe  

NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała do Ministra Finansów wniosek o zmianę 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych w części dotyczącej nazwy rozdziału 75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego tak, by właściwie 

odzwierciedlała ona dochody w nim ujmowane. Oprócz dochodów pozyskanych 

od jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym są klasyfikowane równieŜ dochody 

z tytułu papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek od innych jednostek sektora 

finansów publicznych.  
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Stan prawny 

Gospodarka finansowa w częściach 78 i 79 podlegała w 2006 r. rygorom 

wynikającym z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych6, ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości7 oraz z innych przepisów określających gospodarkę 

finansową państwowych jednostek budŜetowych. 

Problematykę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa reguluje 

ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne8.  

3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

Realizacja budŜetu państwa w częściach 78 i 79 jest w duŜym stopniu uzaleŜniona 

od warunków makroekonomicznych. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 

są w szczególności determinowane przez kształtowanie się stóp procentowych na rynku 

krajowym9 i inflacji – w przypadku zadłuŜenia krajowego oraz stóp procentowych 

na międzynarodowym rynku finansowym i kursu złotego w stosunku do walut obcych – 

w przypadku zadłuŜenia zagranicznego. Zasadnicze znaczenie dla wysokości dochodów 

i wydatków ma takŜe wysokość zadłuŜenia i polityka zaciągania długu realizowana przez 

Ministerstwo Finansów. 

W prognozie stanowiącej podstawę opracowania projektu budŜetu państwa na rok 

2006 szacowano, Ŝe: 

1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie w 2006 r. 1,5% – 

według danych GUS wyniósł 1,0%; 

                                                 
6  DzU nr 249, poz. 2104 ze zm. 
7  DzU nr 19, poz. 177 ze zm. 
8  DzU z 2003 r., nr 174, poz. 1689 ze zm. 
9  Częściowy wpływ na  kształtowanie się stóp procentowych na rynku krajowym mają decyzje Ministra 

Finansów dotyczące podaŜy i akceptowanej ceny emisyjnej skarbowych papierów wartościowych 
oferowanych na rynku pierwotnym. 
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2) średnioroczna stopa referencyjna NBP wyniesie 4,5% – w rzeczywistości  wyniosła 

4,1%; 

3) średnioroczny kurs złotego do euro wyniesie 3,9729 PLN/EUR, a złotego do dolara 

amerykańskiego 3,3812 PLN/USD – w rzeczywistości kursy te kształtowały się 

na poziomie 3,8951 PLN/EUR oraz 3,1025 PLN/USD. 

Poziom stóp procentowych przyjętych przez Ministerstwo Finansów do obliczenia 

kosztów obsługi długu zagranicznego oraz rzeczywistych wartości tych stóp przedstawia 

poniŜsza tabela: 

Oprocentowanie dla płatności realizowanych w 2006 r. 
Stopa oprocentowania I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

planowany 4,2% 4,4% 4,5% 4,7% LIBOR 6M  
dla USD wykonany (średnia) 4,0% 4,5% 4,9% 5,3% 

planowany 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% EURIBOR 6M 
dla EUR wykonany (średnia) 2,2% 2,5% 2,8% 3,1% 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

Kształtowanie się kursów walutowych wpływało korzystnie na obniŜenie kosztów 

obsługi zadłuŜenia zagranicznego. Wzrost stóp procentowych na rynkach międzynarodowych 

powodował natomiast wzrost tych kosztów. Wzrost stóp procentowych był wyŜszy 

od planowanego, zarówno dla instrumentów nominowanych w euro, jak i w dolarach 

amerykańskich, przy czym dla dolara juŜ od II kwartału 2006 r., a dla euro w IV kwartale 

2006 r. WyŜszy od planowanego poziom stóp procentowych, przy korzystnym kształtowaniu 

się innych czynników, nie spowodował przekroczenia planowanych kosztów obsługi 

zadłuŜenia zagranicznego. Ministerstwo Finansów zareagowało na wzrost stóp procentowych 

za granicą, ograniczając tempo wzrostu zadłuŜenia zagranicznego z 12,1% w 2005 r. do 1,2% 

w 2006 r., a zwiększając tempo wzrostu długu krajowego z 8,2% w 2005 r. do 11,7% w 2006 r.  

Łączne zadłuŜenie Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. 

wyniosło 478.526,5 mln zł i było o 38.359,1 mln zł, tj. o 8,7% wyŜsze niŜ na koniec roku 

poprzedniego. Dług krajowy10 wzrósł w 2006 r. z 315.478,6 mln zł do 352.328,1 mln zł, 

tj. o 36.849,5 mln zł. Na koniec 2006 r. stanowił on 72,3% zadłuŜenia ogółem. ZadłuŜenie 

zagraniczne zostało zwiększone z 124.688,8 mln zł do 126.198,4 mln zł, tj. o 1.509,7 mln zł. 

ZadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa wyraŜone w euro wyniosło na koniec 2006 r. 

32.939,7 mln EUR i wzrosło w stosunku do końca grudnia 2005 r. o 635,2 mln EUR, 

                                                 
10  Według kryterium miejsca emisji. 
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tj. o 2,0%. Struktura walutowa zadłuŜenia Skarbu Państwa na koniec 2005 i 2006 r. 

przedstawiała się następująco: 

Waluta 
XII 2005 

w % 
XII 2006 

w % 
złoty polski (PLN) 71,7 73,6 
euro (EUR) 18,6 18,7 
dolar amerykański (USD) 5,2 3,6 
pozostałe waluty* 4,6 4,1 

*  frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), dolar kanadyjski (CAD), 
korona norweska (NOK), jen japoński (JPY). 

Źródło:  Ministerstwo Finansów „ZadłuŜenie Skarbu Państwa 1/2007”.  

3.2. Sprawozdawczość budŜetowa 

Przeprowadzono badanie prawidłowości ujęcia danych z ksiąg w rocznych 

sprawozdaniach: Rb-23 – o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-27 – z wykonania 

planu dochodów budŜetowych oraz Rb-28 – z wykonania planu wydatków budŜetu państwa, 

sporządzonych dla obu kontrolowanych części – 78 i 79.  

W wyniku badania zestawień obrotów i sald w kontrolowanych jednostkach 

stwierdzono, Ŝe dane z ksiąg rachunkowych zostały prawidłowo ujęte w rocznych 

sprawozdaniach budŜetowych. 

W odniesieniu do sprawozdawczości rocznej wydane zostały opinie bez zastrzeŜeń.  

3.3. Analiza wykonania budŜetu państwa   

w części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

3.3.1. Dochody 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 ustalono dochody w części 78 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego w wysokości 107.620 tys. zł, tj. o 73,4% niŜsze od wykonania 

w 2005 r. 

Realizację dochodów budŜetowych prezentują dane zawarte w załączniku nr 1 

do informacji. 

Zrealizowane dochody wyniosły 725.029 tys. zł i w stosunku do ustawy budŜetowej 

na rok 2006 były wyŜsze o 617.409 tys. zł, tj. o 573,7%. W porównaniu do 2005 r. dochody 

były wyŜsze o 319.724 tys. zł, tj. o 78,9%.  
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Ponadplanowe dochody w 99,8% osiągnięto w rozdziale 75701 Obsługa zadłuŜenia 

zagranicznego, naleŜności i innych operacji zagranicznych. Wyniosły one 723.926 tys. zł 

i były wynikiem niezaplanowanej na etapie opracowywania ustawy budŜetowej sprzedaŜy 

amerykańskich obligacji zerokuponowych, stanowiących zabezpieczenie polskich obligacji 

Brady’ego (tzw. collaterali) oraz pozyskania wyŜszych wpływów z tytułu odsetek od lokat 

walutowych.  

W 2006 r. Ministerstwo Finansów dokonało nieplanowanego przedterminowego 

wykupu wysokooprocentowanych obligacji Brady’ego o wartości nominalnej 588 mln dolarów 

amerykańskich. Transakcja ta została przeprowadzona m.in. ze środków zgromadzonych 

na przedterminowy wykup zadłuŜenia Skarbu Państwa w Klubie Paryskim11 w 2005 r., który 

częściowo nie doszedł do skutku z uwagi na brak zgody niektórych wierzycieli12. W wyniku 

umorzenia wykupionych obligacji Brady’ego uwolnione zostały aktywa zabezpieczające 

te papiery wartościowe w postaci obligacji amerykańskich. Z ich sprzedaŜy Ministerstwo 

uzyskało 465.203 tys. zł.  

WyŜsze dochody z lokat są wynikiem uzyskania dochodów z tytułu odsetek 

od środków na rachunku walutowym Ministerstwa Finansów w NBP w wysokości 

197.653 tys. zł, tj. o 152.134 tys. więcej od planu. Zwiększenie dochodów było 

w szczególności skutkiem dokonania lokat środków niewykorzystanych na przedterminowy 

wykup zadłuŜenia w Klubie Paryskim. Dokładne zaplanowanie odsetek od lokat jest 

utrudnione, poniewaŜ oprócz stanu środków na rachunku na ich wysokość wpływ 

ma równieŜ ich oprocentowanie. W planie na 2006 r. przyjęto średnie oprocentowanie 

w wysokości 3,1% dla lokat w USD i 2,1% dla lokat w EUR. Średnie oprocentowanie 

utworzonych lokat wynosiło odpowiednio 4,8% i 2,8%. 

W ramach części 78 budŜetu państwa osiągnięte zostały takŜe nieplanowane dochody 

w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.103 tys. zł. Dochody 

te pochodziły z wpłat dokonanych przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-SpoŜywcze 

S.A. (PHCR-S S.A.) oraz z egzekucji prowadzonej wobec Fundacji Pomocy Osobom 

na Diecie Bezglutenowej. Wpływów tych nie zaplanowano, gdyŜ obarczone one były 

znaczną niepewnością. PHCR-S S.A. dotychczas nie obsługiwał w pełni nawet bieŜących 

                                                 
11  Do Klubu Paryskiego naleŜą przedstawiciele 19 rządów, z których 17 było lub nadal jest wierzycielami 

Polski. 
12  W 2005 r. Ministerstwo Finansów dokonało przedterminowego wykupu zadłuŜenia w wysokości 

ok. 3,3 mld EUR. W całości zostało spłacone zadłuŜenie m.in. wobec Danii, Finlandii, Holandii, Niemiec. 
Brak zainteresowania przedterminowym wykupem zadłuŜenia wyraziła Japonia i Belgia.  
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płatności kredytowych, objętych gwarancją Skarbu Państwa. Dokonanie spłat części jego 

zobowiązań wobec Skarbu Państwa nie było wynikiem trwałej poprawy sytuacji 

finansowej, lecz skutkiem zbycia części majątku trwałego.  

Dochody części 78 były odprowadzane na rachunek budŜetu państwa na zasadach 

i w terminach określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 

2004 r. i 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu 

państwa13. 

NaleŜności pozostałe do zapłaty według stanu na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 

1.699.862 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2005 r. były niŜsze 

o 73.603 tys. zł, tj. o 4,2%. Spadek naleŜności był spowodowany przede wszystkim spadkiem 

kursu walutowego PLN/USD, stanowiącego podstawę przeliczenia większość naleŜności, 

z 3,2613 do 2,9105.  

Największe zaległości na koniec 2006 r. wystąpiły w § 8060 Odsetki od poŜyczek 

i kredytów zagranicznych, w wysokości 1.529.107 tys. zł. W stosunku do stanu na koniec 

2005 r. uległy one obniŜeniu o 99.716 tys. zł. Składały się na nie niezapłacone odsetki 

od poŜyczek udzielonych rządom innych państw, w szczególności: Iraku, Syrii, Sudanu, 

Nikaragui i Mozambiku.  

3.3.2. Wydatki 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 zaplanowano wydatki w części 78 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego w wysokości 4.866.302 tys. zł. W ciągu 2006 r. wydatki zostały 

zwiększone łącznie o 143.084 tys. zł oraz zmniejszone o 448.000 tys. zł do wysokości 

4.561.386 tys. zł. Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w tabeli 

będącej załącznikiem do Informacji.  

Zwiększenie wydatków związane było z przekazaniem z części 83 – Rezerwy 

celowe (pozycja 22 – rezerwa celowa na wydatki bieŜące jednostek budŜetowych) środków 

na realizację programu wieloletniego wyposaŜenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w samoloty wielozadaniowe14.  

                                                 
13  Odpowiednio: DzU nr 285, poz. 2854 ze zm. i DzU nr 116, poz. 784 ze zm. 
14  Decyzje Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2006 r. (nr NZ/W-11/KP/141/2006), z dnia 24 maja 2006 r. 

(nr NZ/W-11/RW4/2/2006) i z dnia 12 października 20065 r. (NZ-W2-RW/4135-2/06/214/4858) 
w sprawie przeniesienia z rezerwy celowej odpowiednio: 27.000 tys. zł, 90.000 tys. zł i 26.084 tys. zł 
zostały podjęte na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „WyposaŜenia Sił 
Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (DzU nr 89, poz. 972 
ze zm.).  
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W wyniku dokonywanych w trakcie roku analiz, wskazujących na niŜsze 

od planowanego wykonanie wydatków w części 78, Minister Finansów podjął dwie decyzje 

o zmniejszeniu wydatków o łączną kwotę 448.000 tys. zł. Na mocy decyzji z dnia 

15 listopada i 21 grudnia 2006 r., wydanych na podstawie art. 140 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, środki w wysokości 400.000 tys. zł i 48.000 tys. zł zostały przeznaczone 

na pokrycie kosztów obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych (cz. 79 

budŜetu państwa). 

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.508.415 tys. zł, tj. 92,6% limitu ustalonego w ustawie 

budŜetowej i 98,8% planu po zmianach. W porównaniu do 2005 r. wydatki były wyŜsze 

o 818.692 tys. zł, tj. o 22,2%. Kontrola płatności, stanowiących 44,4% wydatków w części 78, 

wykazała, Ŝe były one dokonywane terminowo i w wysokościach wynikających z umów 

kredytowych, listów emisyjnych obligacji wyemitowanych zagranicą, umów w ramach Klubu 

Londyńskiego.  

W strukturze zrealizowanych w 2006 r. wydatków w części 78 – Obsługa zadłuŜenia 

zagranicznego największy udział miały wydatki ujęte w rozdziale 75701 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego, naleŜności i innych operacji zagranicznych (99,6%). Pozostałą 

część (0,4%) stanowiły wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. 

Wydatki w rozdziale 75701 wyniosły 4.489.375 tys. zł, tj. 94,0% wydatków 

zaplanowanych w ustawie budŜetowej oraz 98,9% ujętych w planie po zmianach. 

Na wydatki te złoŜyły się odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wyemitowanych 

za granicą oraz odsetki od obligacji Brady’ego (§ 8060) w łącznej kwocie 4.365.527 tys. zł, 

wydatki związane z finansowaniem programu samolotu wielozadaniowego (§ 8140) 

w kwocie 94.894 tys. zł oraz wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych 

papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji (§ 4310) w wysokości 

28.953 tys. zł.  

NiŜsze od planowanego w ustawie budŜetowej (o 285.002 tys. zł) wykonanie 

wydatków w rozdziale 75701 miało swe źródło zarówno w działaniach Ministerstwa 

Finansów, jak i w korzystnym kształtowaniu się czynników zewnętrznych. Do czynników 

zewnętrznych, które miały wpływ na niŜsze wykonanie wydatków w 2006 r. naleŜało 

umocnienie się złotego, skutkujące oszczędnościami w wysokości ok. 200 mln zł. 

Przedterminowy wykup obligacji Brady’ego, niŜsze wykorzystanie kredytów oferowanych 
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przez międzynarodowe instytucje finansowe15, niŜsze koszty emisji skarbowych papierów 

wartościowych oraz ukształtowanie się korzystniejszej niŜ zakładano struktury walutowej 

i czasowej emisji papierów wartościowych16 przyniosło dalsze oszczędności w kwocie łącznej 

ok. 400 mln zł.  

W 2006 r. nie zostały w całości wykorzystane środki w wysokości 143.084 tys. zł 

na obsługę płatności związanych z zakupem samolotu wielozadaniowego przeniesione 

z cz. 83 – Rezerwy celowe. Przenoszenie kwot odbywało się w miarę zakładanych potrzeb 

związanych z przewidywanymi kosztami finansowania programu. Po przeliczeniu na złote 

koszty te miały wynieść 149.020,5 tys. zł, jednak w wyniku transakcji na instrumentach 

pochodnych, polegających w szczególności na zamianie płatności odsetkowych w dolarach 

amerykańskich na euro i zastosowaniu opcji walutowych, Ministerstwo obniŜyło 

je o 54.126,1 tys. zł do 94.894,4 tys. zł.  

Mniejsze od planowanych były równieŜ wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia 

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Wyniosły one 

19.040 tys. zł, tj. o 72.885 tys. zł mniej niŜ zaplanowano w ustawie budŜetowej. Plan ten 

został zrealizowany w 20,7%, a w stosunku do planu po zmianach w 93,2%. Wielkość 

środków pierwotnie zaplanowanych na wpłaty z tytułu gwarancji wynikała z uwzględnienia 

wszelkich prawdopodobnych spłat kredytów wraz z odsetkami za przedsiębiorstwa 

znajdujące się w słabej kondycji finansowej. Część z tych przedsiębiorstw jednak 

samodzielnie obsługiwała swoje zobowiązania, czego pozytywnym efektem był brak 

konieczności ponoszenia wydatków budŜetowych w zaplanowanej wysokości. W 2006 r. 

zobowiązania w pełni obsługiwały Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz przedsiębiorstwa 

produkujące Ŝywność bezglutenową.  

Podmiotami, za które Skarb Państwa zmuszony był dokonać płatności związanych 

z obsługą kredytów objętych gwarancjami, były Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Katowice S.A. oraz Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno- SpoŜywcze S.A. Oba podmioty 

znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej (PEC S.A. jest w likwidacji, 

a PHCR-S S.A. w upadłości) i z tego powodu są klasyfikowane w grupie wysokiego ryzyka 

spłat zobowiązań przez Skarb Państwa.  

                                                 
15  Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju 

Rady Europy. 
16  Np.: plan na 2006 r. zakładał obsługę nowych (z 2006 r.) emisji następująco: 65,5 mln USD 

i 0,55 mld JPY (ok. 230 mln zł), a obsługa faktycznie wyemitowanych w 2006 r. obligacji będzie miała 
miejsce począwszy od 2007 r.  
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3.4. Analiza wykonania budŜetu państwa  

w części 79 – Obsługa długu krajowego 

3.4.1. Dochody 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 ustalono dochody w części 79 – Obsługa długu 

krajowego w wysokości 2.291.898 tys. zł, tj. o 25,6% niŜsze od wykonania w 2005 r. 

Realizację dochodów budŜetowych w części 79 prezentują dane zawarte 

w załączniku nr 3 do informacji. 

Zrealizowane dochody wyniosły 2.977.042 tys. zł i od kwoty zaplanowanej 

w ustawie budŜetowej na rok 2006 były wyŜsze o 685.144 tys. zł, tj. o 29,9%. 

W porównaniu do 2005 r. dochody były niŜsze o 105.513 tys. zł, tj. o 3,4%. Dochody 

uzyskane w części 79 budŜetu państwa stanowiły 1,5% dochodów budŜetowych ogółem 

osiągniętych w 2006 r. 

WyŜsze od planowanych dochody zrealizowano we wszystkich rozdziałach części 

79, z wyjątkiem rozdziału 75705 Obsługa krajowych poŜyczek i kredytów (do 30.06.2006 r. 

Obsługa kredytów podmiotów krajowych).  

Pozyskanie wyŜszych dochodów wynikało z osiągnięcia wyŜszych dochodów 

ze sprzedaŜy obligacji. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu premii, występującej gdy 

sprzedaŜ papierów wartościowych następuje po cenie emisyjnej przewyŜszającej cenę 

nominalną, oraz z tytułu wykupienia przez inwestorów odsetek narosłych od dnia emisji 

obligacji do dnia ich zakupu17. Dochody te są trudne do zaplanowania. Wzrost ceny 

emisyjnej ponad nominalną następował w sytuacji, gdy juŜ po ustaleniu oprocentowania 

obligacji o stałym kuponie obniŜeniu ulegały rynkowe stopy procentowe. WyŜsza kwota 

wykupionych odsetek była natomiast bezpośrednim efektem niezakładanego wcześniej 

zwiększenia w trakcie roku budŜetowego skali finansowania potrzeb poŜyczkowych 

na rynku krajowym, zamiast finansowania za granicą18. Zmiana ta była podyktowana 

spadkiem stóp procentowych na rynku krajowym i wzrostem stóp na rynkach 

                                                 
17  Odsetki od obligacji są naliczane od pierwszego dnia po dniu ich emisji, według ustalonej stawki 

oprocentowania. Inwestor moŜe nabyć obligacje w dniu emisji lub w określonym okresie od tego dnia. 
Gdy nabywa je po dniu emisji jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa dotychczas 
naliczonych odsetek.  

18 Wartość nominalna obligacji kuponowych sprzedanych na rynku krajowym wyniosła 69,7 mld zł wobec 
zakładanych 51,6 mld zł. 
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zagranicznych. Dodatkowo na wzrost dochodów z tytułu odsetek wpłynęły dokonane przez 

Ministerstwo operacje zamiany obligacji o terminach wykupu przypadających na 2007 r. 

na obligacje o dłuŜszym horyzoncie spłaty. NIK nie kwestionuje celowości tych operacji. 

NiŜsze od planowanych o 18.569 tys. zł (29,8%) dochody w rozdziale 75705 

Obsługa krajowych poŜyczek i kredytów były skutkiem zaplanowania wpływów z odsetek 

od poŜyczek udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej przy załoŜeniu 

wykorzystania limitu poŜyczek określonego w art. 8 ust. 2 ustawy budŜetowej na rok 2006 

(2.200.000 tys. zł na lata 2005 i 2006), podczas gdy wykorzystanie limitu wyniosło 

1.642.203 tys. zł. 

Struktura dochodów części 79 w 2006 r. w stosunku do lat poprzednich nie uległa 

zmianie. Najistotniejszą pozycję nadal stanowiły dochody ze sprzedaŜy i zamiany obligacji 

hurtowych, w wysokości 2.835.792 tys. zł. Ich udział w dochodach ogółem części 79 

wyniósł 95,3%.  

Dochody z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji spłaty kredytów krajowych 

stanowiły 2,7% dochodów w części 79. Zostały one zaplanowane w wysokości 

67.000 tys. zł, a zrealizowane w wysokości 79.264 tys. zł, tj. o 12.264 tys. zł (18,3%) 

powyŜej planu. O realizacji wyŜszych dochodów zadecydowały nieplanowane dochody 

uzyskane w wyniku działań windykacyjnych podjętych przez Ministerstwo Finansów 

w stosunku do podmiotów, które są dłuŜnikami Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych 

poręczeń. Dochody te nie są planowane z uwagi na ich niepewność, wynikającą ze złej 

kondycji finansowej dłuŜników19. 

Kontrola 15 róŜnych tytułów dochodów, stanowiących 42,4% dochodów 

zrealizowanych w części 79 wykazała, Ŝe zostały one uzyskane w terminach 

i wysokościach wynikających z umów i listów emisyjnych oraz zakwalifikowane 

do właściwych paragrafów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej. NIK zwraca uwagę 

na potrzebę dostosowania nazwy rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego, ustalonej w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych20, do rzeczywistego zakresu operacji w nim ujmowanych. W rozdziale tym 

oprócz dochodów z tytułu operacji z jednostkami samorządu terytorialnego są takŜe 

                                                 
19  Ministerstwo planuje dochody wyłącznie w przypadkach, gdy wynikają one z zawartych umów 

cywilnoprawnych lub układów z dłuŜnikami.  
20 DzU nr 107, poz. 726. 
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ewidencjonowane dochody z tytułu odsetek od poŜyczek21 udzielonych innym jednostkom 

sektora finansów publicznych, takim jak państwowe szkoły wyŜsze, samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz instytucje 

i organizacje sfery badawczo-rozwojowe. PowyŜsza zmiana słuŜyć będzie poprawie 

przejrzystości finansów publicznych. 

Dochody części 79 były w 2006 r. odprowadzane na centralny bieŜący rachunek 

budŜetu państwa z zachowaniem zasad i terminów określonych w rozporządzeniach 

Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. i 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budŜetu państwa22. 

NaleŜności pozostałe do zapłaty według stanu na koniec grudnia 2006 r. wyniosły 

1.313.388 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2005 r. wzrosły 

o 150.735 tys. zł, tj. o 11,5%. W kwocie tej naleŜności z tytułu poręczeń zapłaconych przez 

Skarb Państwa stanowiły1.312.916 tys. zł. Wzrost naleŜności wynikał z dokonania wydatków 

w kwocie 91,3 mln zł z tytułu realizacji poręczeń za zobowiązania Laboratorium 

Frakcjonowania Osocza, Agencji Rynku Rolnego oraz spółdzielni mieszkaniowych (szerzej 

str. 19) oraz naliczenia odsetek ustawowych od podmiotów będących w złej sytuacji 

finansowej i nieobsługujących na bieŜąco swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa.  

3.4.2. Wydatki 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 ustalano wydatki w części 79 – Obsługa długu 

krajowego w wysokości 22.900.800 tys. zł. W ciągu 2006 r. wydatki zostały zwiększone 

o 448.000 tys. zł, tj. o 2,0%, do łącznej wysokości 23.348.800 tys. zł. Środki 

na zwiększenie wydatków w części 79 zostały przeniesione z części 78 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego. Było to zgodne z upowaŜnieniem zawartym w art. 140 ust. 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych23. 

Środki te posłuŜyły na obsługę obligacji hurtowych, wyemitowanych w związku 

z nieplanowaną na etapie opracowywania ustawy budŜetowej zmianą struktury finansowania 

potrzeb poŜyczkowych z finansowania zagranicznego na finansowanie krajowe. 

 

                                                 
21 Głównie na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności. 
22 Odpowiednio: DzU nr 285, poz. 2854 ze zm. i DzU nr 116, poz. 784 ze zm.  
23  DzU nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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Realizację wydatków budŜetowych prezentują dane zawarte w załączniku nr 4 

do informacji. 

Zrealizowane wydatki wyniosły 23.341.158 tys. zł, tj. 100,0% budŜetu po zmianach. 

W porównaniu do 2005 r. wydatki były wyŜsze o 2.054.672 tys. zł, tj. o 9,7%. Wzrost 

wydatków wynikał z wykupu wyemitowanych w szczególności w 2004 r. obligacji 

dwuletnich, charakteryzujących się wysokim dyskontem (przyrost wydatków 

o 2.043,5 mln zł), oraz wzrostu kosztów obsługi obligacji dziesięcioletnich o stałym 

oprocentowaniu, spowodowanego emisją w 2006 r. tych obligacji o wartości 

26.711,8 mln zł. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia 15 płatności, stanowiących 

18,1% wydatków ogółem, na które złoŜyły się wypłaty dyskonta i odsetek od skarbowych 

papierów wartościowych oraz wynagrodzenie agentów emisji obligacji detalicznych. 

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Wydatki w poszczególnych 

paragrafach klasyfikacji budŜetowej były realizowane w terminach płatności 

i w wysokościach wynikających z listów emisyjnych, określających warunki emisji 

krajowych obligacji skarbowych oraz umów i wystawionych na ich podstawie faktur. 

W strukturze wydatków zrealizowanych w 2006 r. w części 79 – Obsługa długu 

krajowego największy udział miały wydatki ujęte w rozdziale 75703 – Obsługa krajowych 

skarbowych papierów wartościowych (99,6%). Pozostałą część (0,4%) stanowiły wydatki 

w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa. 

Wydatki w rozdziale 75703, zrealizowane w 2006 r. w wysokości 

23.249.812 tys. zł, obejmowały koszty odsetek i dyskonta od skarbowych papierów 

wartościowych (§ 8070), rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach 

pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych (§ 8100) oraz koszty emisji 

skarbowych papierów wartościowych (§ 4310). Realizację tych wydatków prezentują dane 

zawarte w załączniku nr 4 do informacji. 

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych w 2006 r. 

wyniosły 23.049.798 tys. zł. Wydatki te były o 641.353 tys. zł, tj. o 2,9%, wyŜsze 

od zaplanowanych w ustawie budŜetowej i stanowiły 100,0% planu po zmianach 

(23.051.325 tys. zł). Wzrost wydatków wynikał z: 

− zmiany struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych, tj. zwiększonego finansowania 

na rynku krajowym (40,4 mld zł wobec zakładanych 23,5 mld zł) i zmniejszonego 

na rynkach międzynarodowych (6,9 mld zł wobec zakładanych 20,5 mld zł), 
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− dokonanych przez Ministerstwo operacji zamiany obligacji o terminach wykupu 

przypadających na 2007 r. (o wartości nominalnej 7,2 mld zł) na obligacje o dłuŜszym 

horyzoncie spłaty. 

Wydatki z tytułu rozliczeń transakcji finansowych na instrumentach pochodnych 

w 2006 r. wyniosły 146.565 tys. zł. Kwota ta była o 145.010 tys. zł wyŜsza od zaplanowanej 

w ustawie budŜetowej (1.555 tys. zł) i stanowiła 96,6% planu po zmianach (151.675 tys. zł). 

WyŜsze wydatki były skutkiem dokonanej w grudniu 2006 r. nieplanowanej transakcji, 

pomniejszającej płatności odsetkowe w 2007 r., w ramach której Ministerstwo dokonało 

wydatku w wysokości 142.890 tys. zł24. Na wzrost wydatków w stosunku do planu wpłynęło 

równieŜ wyŜsze – o 2.120 tys. zł od planowanego – saldo wynikające z rozliczeń transakcji 

zamiany płatności odsetkowej według zmiennej stopy procentowej na płatność według stopy 

stałej ustalonej w 2004 r. Transakcje ta były zgodne z upowaŜnieniem zawartym w art. 42 ust. 1 

ustawy budŜetowej na rok 2006 i korzystne dla budŜetu państwa.  

W ustawie budŜetowej na 2006 r. w części 79 zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty 

poręczeń w wysokości 430.000 tys. zł, tj. o 171.016 tys. zł więcej niŜ wykonanie w 2005 r. 

Zrealizowane w 2006 r. wydatki wyniosły 91.346 tys. zł, co stanowiło 21,2% kwoty 

zaplanowanej. W 2005 r. wykonanie planu określonego w ustawie budŜetowej wyniosło 59%, 

a w 2004 r. 2,4%. Biorąc to pod uwagę, nadal aktualny pozostaje wniosek NIK, 

sformułowany po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2004 r., o zmianę 

dotychczasowego sposobu planowania wydatków na spłatę poręczonych i gwarantowanych 

zobowiązań w celu ograniczenia rozbieŜności pomiędzy planem i wykonaniem tych 

wydatków (zob. takŜe str. 22). 

W 2006 r. poniesione zostały wydatki na spłaty poręczonych zobowiązań Laboratorium 

Frakcjonowania Osocza – 60,9 mln zł, Agencji Rynku Rolnego – 16 mln zł oraz spółdzielni 

mieszkaniowych – 14,5 mln zł. Celowość udzielenia i realizacji poręczenia za zobowiązanie 

Laboratorium Frakcjonowania Osocza była przedmiotem oddzielnych kontroli NIK 

przeprowadzonych w latach 2005-200625. Wypłata pozostałych poręczeń i gwarancji nie budzi 

zastrzeŜeń.  

                                                 
24  W 2007 r. MF dokona jeszcze 2 płatności w łącznej wysokości 33.133 tys. zł na rzecz banku, który 

zaoferował najkorzystniejsze warunki transakcji i z którym zawarta została umowa zamiany płatności 
odsetkowych. MF otrzyma natomiast kwotę 178.500 tys. zł na spłatę odsetek od obligacji, płatnych w dniu 
14.05.2007 r. Wpływy MF przekroczą sumę wydatków poniesionych w 2006 i 2007 r. o 2.477 tys. zł. MF 
uzyska dodatni wynik na transakcji takŜe po uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie.  

25  Informacja o wynikach kontroli zasadności udzielenia i realizacji poręczenia ze środków budŜetu państwa 
spłaty kredytu na budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych przez Laboratorium Frakcjonowania 
Osocza Sp. z o.o. w Mielcu (nr ewid. 7/2007/I05014/I05017/I06023/LRZ). 
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NIK pozytywnie ocenia realizację wniosku sformułowanego po kontroli wykonania 

budŜetu państwa w 2005 r. w częściach 78 i 79 o podjęcie we współpracy z podmiotami sektora 

finansów publicznych, korzystającymi z poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa działań, które 

pozwolą na wyeliminowanie przypadków ponoszenia podwyŜszonych odsetek z tytułu 

nieuregulowanych zobowiązań w okresie między terminem ich wymagalności a terminem 

uruchomienia poręczenia lub gwarancji. W wyniku działań podjętych przez Ministerstwo 

Finansów podpisany został aneks do umowy kredytowej zawartej między Agencją Rynku 

Rolnego a bankiem. Oszczędności uzyskane przez ARR w wyniku zawartego aneksu wyniosły 

w 2006 r. – 17,1 tys. zł. 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 21 
 

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrolę wykonania budŜetu państwa w 2006 r. przeprowadzono na trzech 

płaszczyznach, odpowiadających: 

− kontroli rzetelności sprawozdawczości budŜetowej, 

− kontroli prawidłowości wykonania budŜetu państwa, 

− kontroli wykonania zadań przewidzianych do finansowania ze środków publicznych 

objętych planami zawartymi w ustawie budŜetowej. 

Kontrola rzetelności sprawozdawczości budŜetowej miała pozwolić na ustalenie czy 

informacje zawarte w sprawozdawczości budŜetowej były zgodne z rzeczywistym 

przebiegiem wykonania ustawy budŜetowej oraz z danymi zawartymi w ewidencji 

finansowo–księgowej. 

Kontrola prawidłowości wykonania budŜetu państwa miała ustalić, czy w toku 

wykonywania budŜetu państwa przestrzegane były przepisy dotyczące gromadzenia 

dochodów i dokonywania wydatków publicznych, zawarte w ustawie o finansach 

publicznych, w ustawach regulujących gospodarkę środkami publicznymi oraz w innych 

aktach prawnych.  

W kontroli realizacji dochodów badaniu szczegółowemu poddane było 

po 15 naleŜności w ramach kaŜdej z kontrolowanych części budŜetu z zastosowaniem 

doboru celowego. Wybrano największe kwotowo pozycje z poszczególnych grup płatności. 

Analogiczna metoda doboru próby został zastosowana w kontroli realizacji wydatków 

w kaŜdej z badanych części. Zastosowanie doboru celowego w przypadku części 78 i 79 

budŜetu państwa słuŜy zapewnieniu moŜliwie wysokiej reprezentatywności kwoty 

zbadanych operacji do kwoty operacji ogółem. Wydatki w obu tych częściach stanowiły 

bowiem 12,5% całości wydatków budŜetu państwa w 2006 r. Skala kaŜdej ze zbadanych 

operacj,i związanych z obsługą zadłuŜenia Skarbu Państwa, istotnie wpływała na stopień 

wykonania planu wydatków całego budŜetu.  
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte 

po zakończeniu kontroli 

Protokół kontroli wykonania budŜetu państwa w 2006 r. w częściach 78 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego i 79 – Obsługa długu krajowego został podpisany bez zastrzeŜeń 

w dniu 2 kwietnia 2007 r. 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 kwietnia 2007 r., skierowanym do Ministra 

Finansów, NIK pozytywnie oceniła wykonanie obu części budŜetowych. Sformułowane 

zostały wnioski o: 

1) zmianę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nazwy rozdziału 75702 – Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 

tak, by właściwie odzwierciedlała dochody w nim ujmowane, 

2) ponowne rozwaŜenie moŜliwości zmiany sposobu planowania wydatków na spłatę 

poręczonych i gwarantowanych zobowiązań. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister Finansów poinformowała, 

Ŝe przyjmuje oba wnioski do realizacji.  

Przy najbliŜszej zmianie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nastąpi zmiana 

brzmienia rozdziału 75702, umoŜliwiająca klasyfikowanie dochodów od wszystkich 

jednostek sektora finansów publicznych w jednym rozdziale.  

RozwaŜona zostanie takŜe kwestia zmiany sposobu planowania wydatków na spłatę 

poręczonych i gwarantowanych zobowiązań, w celu ograniczenia rozbieŜności pomiędzy 

planem a wykonaniem.   
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załącznik nr 1  

Realizacja dochodów budŜetowych część 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

 2006 r. 
Wykonanie  

2005 r. 
Plan 

wg ustawy 
budŜetowej 

Wykonanie 
5:3 5:4 

L.p. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Ogółem, w tym:  405.305 107.620 725.029 178,9 673,7 

1.1. 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego,  
w tym:  

405.305 107.620 725.029 178,9 673,7 

1.1.1. 
Rozdział 75701 – Obsługa zadłuŜenia 
zagranicznego, naleŜności i innych operacji 
zagranicznych  

402.954 107.620 723.926 179,7 672,7 

1.1.1.1 
§ 8060 - Odsetki i opłaty od udzielonych 
poŜyczek i kredytów zagranicznych oraz od 
rachunków specjalnych 

199.354 73.728 224.065 112,4 303,9 

1.1.1.2. 

§ 8070 – Wypłaty odsetek od podmiotów 
krajowych z tytułu udostępnionych kredytów 
zagranicznych oraz naleŜności ubocznych z 
tytułu zaliczek udzielonych w latach 
ubiegłych 

35.227 33.892 33.905 96,2 100,0 

1.1.1.3 
§ 8090 – Dochody z tytułu skarbowych 
papierów wartościowych wyemitowanych za 
granicą 

168.172 0 704 0,4 - 

1.1.1.4 § 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów 201 0 465.251 231.468,2 - 

1.1.2. 
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa 

2.350 0 1.103 46,9 - 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 



 

 24 
 

załącznik nr 2  

Realizacja wydatków budŜetowych część 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

2006 r. 
Wykonanie 
w 2005 r.* 

Plan  
wg ustawy 
budŜetowej 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
6:3 6:4 6:5  

Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ogółem, w tym: 3.689.723 4.866.302 4.561.386 4.508.415 122,2 92,6 98,8 
1.1. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.689.723 4.866.302 4.561.386 4.508.415 122,2 92,6 98,8 

1.1.1 
Rozdział 75701 – Obsługa zadłuŜenia 
zagranicznego, naleŜności i innych operacji 
zagranicznych, z  tego: 

3.669.449 4.774.377 4.540.961 4.489.375 122,3 94,0 98,9 

§ 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych 
poŜyczek i kredytów zagranicznych oraz odsetki i 
dyskonto od obligacji skarbowych RP 
wyemitowanych za granicą i odsetki od obligacji 
Brady’ego 

3.535.518 4.652.403 4.366.903 4.365.527 123,5 93,8 100,0 

KREDYTY: 1.292.487 912.884 835.025 834.126 64,5 91,4 99,9 
- Klub Paryski 718.477 171.347 147.481 146.870 20,4 85,7 99,6 
- Europejski Bank Inwestycyjny 364.708 466.408 454.098 454.084 124,5 97,4 100,0 
- Bank Światowy 123.613 187.238 159.714 159.634 129,1 85,3 99,9 
- Bank Rozwoju Rady Europy 61.309 63.571 59.519 59.442 97,0 93,5 99,9 
- Inne kredyty 24.380 24.320 14.213 14.096 57,8 58,0 99,2 
OBLIGACJE: 2.243.031 3.739.519 3.531.878 3.531.401 157,4 94,4 100,0 
- Obligacje Brady’ego  165.587 172.690 145.218 144.939 87,5 83,9 99,8 

1.1.1.1 

- Obligacje skarbowe RP wyemitowane za 
granicę 

2.077.444 3.566.829 3.386.660 3.386.462 163,0 94,9 100,0 

1.1.1.2 
§ 8140 - Wydatki związane z zakupem samolotu 
wielozadaniowego 

29.782 0 143.084 94.894 318,6 - 66,3 

1.1.1.3 
§ 4310 - Wydatki na sfinansowanie kosztów 
emisji spw  oraz innych kosztów i prowizji 

104.149 121.974 30.974 28.953 27,8 23,7 93,5 

1.1.2. 
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa  

20.274 91.925 20.425 19.040  93,9 20,7 93,2 

1.1.2.1 § 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 20.274 91.925 20.425 19.040 93,9 20,7 93,2 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.  
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załącznik nr 3  

Realizacja dochodów budŜetowych część 79 – Obsługa długu krajowego 

 2006 r. 
Wykonanie 

2005 r. 
Plan 

wg ustawy 
budŜetowej 

Wykonanie 
5:3 5:4 

L.p. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Ogółem, w tym:  3.082.555 2.291.898 2.977.042 96,6 129,9 

1.1. 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego,  
w tym: 

3.082.555 2.291.898 2.977.042 96,6 129,9 

1.1.1. 
Rozdział 75703 – Obsługa krajowych 
skarbowych papierów wartościowych 

3.007.668 2.159.581 2.837.454 94,3 131,4 

1.1.2. 
Rozdział 75705 – Obsługa krajowych 
poŜyczek i kredytów 

8.112 62.367 43.798 539,9 70,2 

1.1.3. 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i poŜyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 

4.007 2.950 16.526 412,4 560,2 

1.1.4. 
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa 

62.768 67.000 79.264 126,3 118,3 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów  
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załącznik nr 4 

Realizacja wydatków budŜetowych część 79 – Obsługa długu krajowego 

2006 r. 
Wykonanie 
w 2005 r.* 

Plan  
wg ustawy 
budŜetowej 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
6:3 6:4 6:5  

Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ogółem, w tym: 21.286.486 22.900.800 23.348.800 23.341.158 109,7 101,9 100,0 
1.1. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w tym: 21.286.486 22.900.800 23.348.800 23.341.158 109,7 101,9 100,0 

1.1.1. 
Rozdział 75703 – Obsługa krajowych 
skarbowych papierów wartościowych 

21.027.502 22.470.800 23.256.800 23.249.812 110,6 103,5 100,0 

1.1.1.1. §8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych spw 20.984.115 22.408.445 23.051.325 23.049.798 109,8 102,9 100,0 

1.1.1.2. 
§4310 – Wydatki na sfinansowanie kosztów 
emisji spw oraz innych kosztów i prowizji 

61.387 60.800 53.800 53.449 87,1 87,9 99,3 

1.1.1.3. 

§8100 – Rozliczenia z tytułu transakcji 
finansowych na instrumentach pochodnych, 
polegających na wymianie płatności 
odsetkowych1 

-18.000 1.555 151.675 146.565 - 9.425 96,6 

1.1.2. 
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa  

258.984 430.000 92.000 91.346 35,3 21,2 99,3 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów.  
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załącznik nr 5 

Kalkulacja oceny końcowej część 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

Oceny wykonania budŜetu części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego dokonano stosując 

kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 

w Analizie wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2005 roku. 

Dochody D: 725.029 tys. zł    Wydatki W:  4.508.415 tys. zł 

Łączna kwota G: 5.233.444 tys. zł  

Waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie: Ww = W : G = 0,8615  

Waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie: Wd = D : G = 0,1385 

Nieprawidłowości w dochodach: brak 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (6)  

Nieprawidłowości w wydatkach: brak  

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (6)  

Wynik końcowy Wk: 6 x 0,8615 + 6 x 0,1385 = 5,169 + 0,831 = 6  

Ocena końcowa: pozytywna (6) 
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Kalkulacja oceny końcowej część 79 – Obsługa długu krajowego 

Oceny wykonania budŜetu części 79 – Obsługa długu krajowego dokonano stosując kryteria oparte 

na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 

budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2005 roku. 

Dochody D: 2.977.042 tys. zł   Wydatki W:  23.341.158 tys. zł 

Łączna kwota G: 26.318.200 tys. zł  

Waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie: Ww = W : G = 0,8869 

Waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie Wd = D : G = 0,1131  

Nieprawidłowości w dochodach: brak 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (6)  

Nieprawidłowości w wydatkach: brak  

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (6)  

Wynik końcowy Wk: 6 x 0,8869 + 6 x 0,1131 = 5,3214 + 0,6786 = 6  

Ocena końcowa: pozytywna (6) 
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 załącznik nr 6 

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. Komisja Finansów Publicznych 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Minister Finansów 

8. Minister Sprawiedliwości 

 


