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PROTOKÓŁ KONTROLI 

Ministerstwa Finansów w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12 (kod 00-916) 

 

Nr statystyczny P   000002217-08000000 

                             12-1-911-01009 

zwanego w dalszej treści Ministerstwem lub MF. 

 
Stanowisko Ministra Finansów zajmuje od dnia 23 września 2006 r. Pani Zyta Gilowska (MP 

Nr 4, poz. 53). 

Poprzednio stanowisko to zajmowali: od dnia 14 lipca 2006 r. Pan Stanisław Kluza (MP z 

2006 r., Nr 49, poz. 525), od 24 czerwca 2006 r. Pan Paweł Wojciechowski (MP z 2006 r., Nr 

47, poz. 507), od 7 stycznia 2006 r. Pani Zyta Gilowska (MP z 2006 r., Nr 4, poz. 53), od 31 

października 2005 r. Pani Teresa Lubińska (MP z 2005 r., Nr 67, poz. 929). 

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy NajwyŜszej Izby Kontroli z Departamentu BudŜetu 

i Finansów: 

− Renata Izdebska-Biniek – główny specjalista kp., na podstawie upowaŜnienia Nr 055086 z 

dnia 2 stycznia 2007 r., w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 19 marca 2007 r. z przerwami 

w dniach 26 lutego 2007 r. 

− Beata Ogrodowicz – główny specjalista kp., na podstawie upowaŜnienia Nr 055085 z dnia 

2 stycznia 2007 r. w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 19 marca 2007 r. z przerwami w 

dniach 9 stycznia, 5-9 lutego 2007 r. 

− Tomasz Wańkowicz – główny specjalista kp., na podstawie upowaŜnienia Nr 055092 z 

dnia 12 stycznia 2007 r. okresie od 12 stycznia do 19 marca 2007 r. z przerwami w dniach 

24 stycznia, 29 stycznia-2 lutego, 14-16 lutego, 26 lutego i 12-16 marca 2007 r., 

− Daniel Knopik – st. inspektor kp. na podstawie upowaŜnienia Nr 055087 z dnia 2 stycznia 

2007 r. w okresie od 4 stycznia 2007 r. do 19 marca 2007 r. z przerwami w dniach 1-2 

lutego, 19-20 lutego i 1-2 marca 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli str. I/1-7]   

Kontrolą objęto wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. w częściach: 

78 - Obsługa zadłuŜenia zagranicznego, 

79 - Obsługa długu krajowego. 

W toku kontroli ustalono co następuje: 
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I. CZĘŚĆ 78 - Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

1. Mierniki efektów wykonywanych zadań (dla cz. 78 i 79 bp.), system rachunkowości i 
kontroli wewnętrznej, rzetelność ewidencji finansowo-księgowej i prawidłowość 
dokonywanych w niej zapisów oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań 
budŜetowych 

1.1.Mierniki efektów wykonywania zadań.  

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w 

wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak wynika z 

wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu NaleŜności i Zobowiązań Finansowych 

Państwa p. Anny Suszyńskiej – ze względu na specyfikę wydatków cz. 78 i 79 bp. 

(dotyczących obsługi długu Skarbu Państwa i będących konsekwencją istnienia tego długu, a 

nie autonomicznych wydatków jednostek finansów publicznych związanych z realizacją ich 

zadań) trudno wprost stosować do nich kryteria art. 35 ust. 3 pkt 1.  

Ustawodawca uznał specyfikę wydatków związanych z zarządzaniem długiem publicznym i 

zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych nałoŜył na Ministra Finansów obowiązek 

opracowywania trzyletniej strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa (jak równieŜ 

oddziaływania na dług całego sektora finansów publicznych). Dokument ten jest co roku 

przedkładany Radzie Ministrów do akceptacji i przedstawiany Sejmowi wraz z 

uzasadnieniem projektu ustawy budŜetowej. W strategii określony jest cel zarządzania 

długiem, zawiera ona równieŜ projekcje wielkości długu i jego struktury oraz kosztów 

obsługi,  jak równieŜ ocenę realizacji celów poprzedniej strategii. 

Odpowiednikiem zasady, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1, jest cel strategii, którym jest 

minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych 

ograniczeniach poziomu ryzyka refinansowania, kursowego, stopy procentowej, płynności 

budŜetu państwa, pozostałych rodzajów ryzyka i rozkładu kosztów obsługi długu w czasie. 

Wielkość kosztów obsługi jest wypadkową wielkości długu, który powstaje w wyniku 

kumulacji potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa w kolejnych latach, warunków, na jakich 

był on zaciągany (w tym przede wszystkim waluty, terminu wykupu, sposobu 

oprocentowania) oraz zmieniających się w czasie wartości zmiennych rynkowych 

i makroekonomicznych (kursów walutowych, stóp procentowych, inflacji).  

Dług ma terminy wykupu daleko wykraczające poza horyzont ustawy budŜetowej (obecnie 

najdłuŜszy termin wykupu zobowiązania przypada w 2055 r.) dlatego kryterium oszczędności 
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wydatków z tytułu jego obsługi nie moŜe być prosta miara wielkości wydatków na obsługę 

długu w danym roku budŜetowym (im niŜsze koszty, tym oszczędniejsze zarządzanie 

długiem). Istniejące instrumenty zarządzania długiem pozwalają na zmiany rozłoŜenia 

kosztów obsługi długu w czasie (zmniejszenie w jednym roku kosztem zwiększenia w innych 

latach). Właściwą miarą oszczędności powinny być koszty obsługi długu w długim terminie, 

uwzględniające cenę pieniądza w czasie, co zgodne jest z celem zarządzania długiem 

określonym w strategii.  

Pełniejszy opis Strategii stanowią akta kontroli str. I/421-425.  

1.2. System rachunkowości 

Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków realizowanych 

w części 78 budŜetu państwa zostało powierzone przez Ministra Finansów Narodowemu 

Bankowi Polskiemu i Bankowi Gospodarstwa Krajowego.  

W dniu 25 sierpnia 1995 r. została zawarta pomiędzy Ministrem Finansów a Narodowym 

Bankiem Polskim Umowa w sprawie obsługi zobowiązań i naleŜności budŜetu państwa 

z tytułu zawartych lub gwarantowanych przez Rząd RP umów kredytowych 

z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami finansowymi (tj. MBOiR, EBI, EBOiR, 

IDA ) oraz z tytułu członkostwa Polski w tych organizacjach.  

W dniu 19 lutego 2001 r., pomiędzy Ministrem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim 

została podpisana Umowa w sprawie zasad wykonywania przez NBP funkcji agenta 

finansowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla realizacji umów kredytowych 

i poŜyczkowych zawieranych z rządami innych państw.  

Minister Finansów i Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 27 maja 2002 r zawarli umowę 

(obowiązującą od dnia 1 grudnia 2002 r.) w sprawie powierzenia Bankowi prowadzenia 

ewidencji księgowej i obsługi bankowej zagranicznych zobowiązań i naleŜności Skarbu 

Państwa.   

Ewidencja zobowiązań i naleŜności budŜetu państwa, ma być prowadzona w złotych na 

podstawie określonych przez Ministra zasad rachunkowości budŜetowej oraz zgodnie 

z ustalonym Planem Kont w tym zakresie.  

W dniu 20 października 2006 r. Minister Finansów wydał decyzję Nr NZ/7/2006, na mocy 

której wprowadził m. in.: 

zasady rachunkowości obowiązujące dla operacji dotyczących obsługi naleŜności i 

zobowiązań zagranicznych, stanowiące załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji, 
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plan kont obowiązujący dla ewidencji operacji dotyczących obsługi zobowiązań i naleŜności 

zagranicznych Skarbu Państwa, stanowiący załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. 

Decyzja weszła w Ŝycie z dniem 1 listopada 2006 r. Poprzednio obowiązywała decyzja 

Ministra Finansów nr NZ/1/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., która weszła w Ŝycie z dniem 

podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2005 r. w odniesieniu do czynności 

dokonanych po tym terminie. [Dowód: akta kontroli str. I/11, 199-295] 

1.3. System kontroli wewnętrznej 

Część 78 budŜetu państwa nie była w 2006 r. przedmiotem bezpośredniej kontroli przez 

audytora wewnętrznego.  

Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogólna kontrola realizacji 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budŜetu państwa realizowana jest przez 

Ministra Finansów. W przypadku części 78 bp Minister Finansów realizuje wszystkie 

operacje przez osoby bezpośrednio przez siebie upowaŜnione. 

Funkcja bieŜącego nadzoru była realizowana poprzez wielostopniowy proces (tj., na ogół, 

obejmujący pracownika, naczelnika, zastępcę dyrektora, dyrektora) podejmowania decyzji i 

monitorowania ich skutków. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne obszary na bieŜąco 

monitorowali sytuację budŜetową i rynkową, przygotowywali i rekomendowali stosowne 

decyzje, takie jak lokowanie wolnych środków, przeznaczanie środków na spłatę zadłuŜenia 

czy transakcje na instrumentach pochodnych. 

Procedury kontroli wydatków części 78 bp zostały określone : 

a) w Instrukcji w sprawie procedury preliminowania wydatków i rozchodów budŜetu 

państwa z tytułu obsługi zagranicznych zobowiązań i naleŜności Skarbu Państwa 

i kontroli nad ich realizacją z dnia 24.10.2005 r., podpisanej pomiędzy Ministrem 

Finansów i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

b) w Umowie w sprawie sprzedaŜy i skupu walut obcych na obsługę zobowiązań 

i naleŜności zagranicznych Skarbu Państwa oraz zasad realizacji tej obsługi, zawartej dnia 

12 stycznia 2004 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Ministrem Finansów, wraz 

z późniejszymi zmianami zawartymi w aneksach. 

BieŜący nadzór nad wydatkami cz. 78 bp prowadzony jest na bieŜąco m. in. poprzez 

opracowywanie harmonogramów płatności, uzgadnianie kwestii dotyczących obsługi 

zadłuŜenia w ramach Ministerstwa oraz z NBP i BGK, sporządzanie zestawień oraz 

informacji z wykonanych płatności i ich analizę. Szerzej zakres zadań nadzorczych został 

przedstawiony w aktach kontroli str. I/585-587. 



 5 

1.4. Poprawność sporządzania i ewidencji dokumentów księgowych. 

W trakcie kontroli szczegółowo zbadano płatności spośród uzyskanych dochodów i 

zrealizowanych wydatków związanych z obsługą cz. 78 bp. Wyboru dokonano na podstawie 

comiesięcznych potwierdzeń obrotów na rachunkach MF dla obsługi zadłuŜenia 

zagranicznego.  

Badaniom poddano płatności: 

- dowody księgowe z tyt. dochodów budŜetu państwa na łączną kwotę 516.081.375,08 zł, co 

stanowiło 71,2 % ogółu dochodów w cz. 78 bp. w 2006 r., 

- dowody księgowe z tyt. wydatków budŜetu państwa na łączną kwotę 2.000.943.510,67 zł, 

co stanowiło 44,4 % ogółu wydatków w cz. 78 bp. w 2006 r. 

Badaniem objęto dochody w rozdziale 75701 §8060, §8070, §8090, §0970. Zbadane wydatki 

dotyczyły: rozdziału 75701 - §8060, §4310, §8140.  

W wyniku szczegółowej analizy pozycji naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych 

stwierdzono, Ŝe naleŜności zostały naliczone w prawidłowej wysokości, a operacje związane 

z wybranymi naleŜnościami i dochodami zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej.  

Objęte badaniem wydatki w poszczególnych paragrafach były realizowane terminowo i w 

odpowiedniej wysokości wynikającej z umów kredytowych, listów emisyjnych obligacji 

skarbowych wyemitowanych za granicą oraz umów w ramach Klubu Londyńskiego (§ 8060).  

Ustalenia kontroli pozwalają stwierdzić, Ŝe prowadzona ewidencja była prowadzona zgodnie 

z umowami, o których mowa w pkt 1.2. protokołu. 

[Dowód: akta kontroli str. I/1435-2827]  

1.5. Sprawozdania budŜetowe  

1.5.1. Sprawozdanie Rb-23 

Sprawozdanie roczne Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych dla cz. 78 budŜetu 

państwa zostało sporządzone w dniu 15 stycznia 2007 r., tj. w terminie wynikającym z 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budŜetowej. Sprawozdanie zostało opracowane przez Departament NaleŜności i Zobowiązań 

Finansowych Państwa (podpisane przez Dyrektora Departamentu Pana Piotra Marczaka i 

Główną Księgową Departamentu Usług Agencyjnych BGK Panią Danutę Bruzik). Narodowy 

Bank Polski potwierdził saldo konta dochodów i wydatków budŜetowych. W sprawozdaniu 

wykazano dochody wykonane i przekazane na centralny rachunek bp. w kwocie 
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725.028.580,94 zł (zgodne z dochodami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27) oraz wydatki w 

kwocie 4.508.414.978,30 zł (zgodne z kwotą środków przekazanych na rachunek cz. 78 bp. z 

Ministerstwa Finansów i wykazanych w sprawozdaniu Rb-28). [Dowód: akta kontroli str. 

I/841]   

Wykazane w sprawozdaniu Rb-23 dochody wykonane w kwocie 725.028.580,94 zł są zgodne 

z zapisami na kontach 130 Wn (Rachunek bieŜący jednostki budŜetowej) prowadzonych w 

BGK i NBP.  

1.5.2. Sprawozdanie roczne Rb-27 

Roczne sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budŜetowych w roku 2006 

w  części 78 budŜetu państwa - obsługa zadłuŜenia zagranicznego, zostało sporządzone 

w  dniu 13 lutego 2007 r., tj. w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Zostało ono sporządzone 

w układzie dział, rozdział, paragraf. 

W kolumnie „Plan” sprawozdania Rb-27 ujęte zostały kwoty wynikające z układu 

wykonawczego cz. 78 budŜetu państwa na rok 2006 – w łącznej wysokości 107.620.000 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. I/843-845]   

W sprawozdaniu Rb-27 za rok 2006 wykazane zostały dochody cz. 78 budŜetu państwa, 

w kwocie 725.028.580,94 zł, równej kwocie dochodów przekazanych odpowiednio na 

subkonto dochodów roku 2006 centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa. Dochody 

części 78 budŜetu państwa w roku 2006, zostaną szerzej omówione w rozdziale 2 niniejszego 

protokołu kontroli.  

Z zestawienia otrzymanych z NBP i BGK sald kont: 130 (Rachunek bieŜący jednostki 

budŜetowej) i 222 (Rozliczenie dochodów budŜetowych) wynika, Ŝe wykazane łączne 

dochody w wysokości 725.028.580,94 zł są zgodne z dochodami wykazanymi w 

sprawozdaniu Rb-27. Konta 222 na 31 grudnia 2006 r. wykazują saldo „0”, w związku z 

czym naleŜy stwierdzić, Ŝe w cz. 78 bp. nie wystąpiły dochody za rok 2006 nie przekazane na 

centralny rachunek budŜetu państwa. [Dowód: akta kontroli str. I/451-457]  

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27 za rok 2006 naleŜności (saldo początkowe plus przypisy 

minus odpisy) wyniosły łącznie 2.424.890.618,68 zł, co stanowiło 111,3% naleŜności 

wykazanych w kwocie 2.178.769.764 zł w sprawozdaniu Rb-27 za rok 2005. Wzrost tych 

naleŜności w roku 2006 był wypadkową wzrostu naleŜności w § 0970 – Wpływy z róŜnych 

dochodów o 465.049.851,31 zł i w § 8020 - Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w 

tym naleŜności uboczne o 24.978.090,63 zł oraz spadku naleŜności w § 8060 - Odsetki od 
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udzielonych poŜyczek i kredytów zagranicznych o 75.004.640,93 zł, w § 8090 - Dochody z 

tyt. skarbowych papierów wart. wyemitowanych za granicą o 167.467.830,75 zł i w § 8070 – 

Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tyt. udostępnionych kredytów zagranicznych oraz 

naleŜności ubocznych (…) o 1.434.615,58 zł. 

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27 - w części 78 budŜetu państwa - naleŜności zaległe 

pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., wyniosły łącznie 

1.699.862.037,74 zł.  

Ewidencja konta 221 (NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych – krótkoterminowych) 

prowadzona w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego wykazuje 

saldo po stronie WN. Zapisy na subkontach do konta 221 (strona WN) prowadzone są przez 

BGK i NBP w walutach: USD, rublach, XTR i PLN i wyodrębniają rozrachunki z 

poszczególnymi dłuŜnikami. Poszczególne subkonta odpowiadają paragrafom klasyfikacji 

budŜetowej wykazywanym w sprawozdaniu Rb-27. Suma sald na poszczególnych subkontach 

konta 221 na 31 grudnia 2006 r. jest równa zaległościom wykazywanym w Rb-27.  

Na ogólną kwotę naleŜności zaległych złoŜyły się następujące tytuły:  

- § 8060 odsetki od poŜyczek i kredytów zagranicznych -  1.529.107.243,74 zł, 

- § 8070 odsetki od podmiotów krajowych z tytułu 

udostępnionych kredytów zagranicznych -  3.576.641,13 zł, 

- § 8020 wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji -  167.178.152,87 zł, 

Razem  1.699.862.037,74 zł 

Sadek zaległości w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. o 73.602.872,26 zł (tj. o 4,2%) był 

spowodowany przede wszystkim spadkiem kursu walutowego PLN/USD z 3,2613 do 2,9105, 

tj. o 10,8% na koniec 2006 r. Pomimo naliczenia odsetek za 2006 r. od udzielonych poŜyczek 

i kredytów zagranicznych (§ 8060), naleŜności te zmniejszyły się o 99.715.763,26 zł, tj. o 

6,1%. Spadkowi uległy równieŜ zaległości wykazywane w § 8070 – o 112.169,87 zł, wzrosły 

zaś o 26.225.060,87 zł zaległości dotyczące poręczeń i gwarancji (§ 8020).  

Przyczyną spadku relacji zaległości do dochodów z 437,6 % (w 2005 r.) do 234,5 % (w 2006 

r.) był przede wszystkim wzrost dochodów w 2006 r. o 78,9 % w porównaniu do 2005 r. (z 

405,3 mln zł do 725,0 mln zł) przy równoczesnym spadku kwotowym zaległości w tym 

samym okresie o 4,2 %.  

W 2006 r. dokonano umorzenia 91,9 mln USD wobec Angoli. Zgodnie z postanowieniami 

umowy zawartej między Polską a Angolą w dniu 21.11.2003 r. Polska dokona umorzenia 91,9 

mln USD zadłuŜenia Angoli (60% długu) po spłacie przez stronę angolańską pozostałej 
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kwoty 61,2 mln USD. Wobec wypełnienia umowy w 2006 r., strona polska dokonała ww. 

umorzenia. 

W 2006 roku kwoty zaległości z tytułu odsetek za zwłokę oraz odsetek ustawowych były 

ujmowane w §§ 8060, 8070 i 8020. 

W sprawozdaniu budŜetowym Rb-27 za rok 2006 w kolumnie 12 dla działu 757, rozdziału 

75701,  § 8060 - wykazana w PLN kwota naleŜności z tytułu zaległych odsetek w wysokości 

1.529.107.243,74 składa się w całości z odsetek od kredytów udzielonych przez rząd Polski w 

walutach wymienialnych i jednostkach rozliczeniowych.  

Na kwotę PLN 3.576.641,13 wykazaną w sprawozdaniu Rb-27 w § 8070 składają się 

następujące pozycje (w PLN): 

- Odsetki od kredytów udostępnionych podmiotom krajowym (MBI, Rosja, BRBM) – 

3.258.902,34 zł, 

- Odsetki od zaliczek wypłaconych dla PEGiK ”Geokart” – 317.738,79 zł. 

Odsetki od naleŜności Geokart dotyczą naleŜności z tytułu wypłacenia w 1994 r. przez MF na 

rzecz tego przedsiębiorstwa zaliczki pod przeterminowane naleŜności za wykonane usługi na 

terenie Libii, realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy NBP a Centralnym 

Bankiem Libii w 1984 r. [Dowód: akta kontroli str. I/589-823]  

Na kwotę PLN 167.178.152,87 wykazaną w sprawozdaniu Rb-27 w § 8020 (rozdział 75704) 

składają się naleŜności SP z tytułu umów gwarancji (w PLN). 

1.5.3. Sprawozdanie roczne Rb-28 

Roczne sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetowych w roku 2006 

w  części 78 budŜetu państwa - obsługa zadłuŜenia zagranicznego, zostało przygotowane 

w  dniu 29 stycznia 2007 r., tj. w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Zostało ono sporządzone 

w układzie dział, rozdział, paragraf. 

W kolumnie „Plan po zmianach” ujęte zostały kwoty - w łącznej wysokości 4.561.386.000 zł 

- wynikające z układu wykonawczego cz. 78 budŜetu państwa na rok 2006 - z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów, opisanymi w 

rozdziale dot. dochodów i wydatków cz. 78 bp. 

W kolumnie „Wykonanie wydatków” wykazana została kwota 4.508.414.978,30 zł, 

stanowiąca 122,2% kwoty wydatków cz. 78 budŜetu państwa wykazanych w sprawozdaniu 

Rb-28 za rok 2006. Wydatki części 78 budŜetu państwa w  roku 2006, zostały szerzej 

omówione w rozdziale protokołu kontroli zatytułowanym „Wydatki”.  
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Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu Rb-28 za rok 2006 dla cz. 78 budŜetu państwa były 

zgodne z danymi liczbowymi z ewidencji księgowej konta 130-2 prowadzonej przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego oraz przez Narodowy Bank Polski. [Dowód: akta kontroli str. 

I/847-849]    

2. Dochody i wydatki cz. 78 bp. 

Dla części 78 – obsługa zadłuŜenia zagranicznego, został opracowany układ wykonawczy 

w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych, 

w kwotach określonych w ustawie budŜetowej. Układ wykonawczy został przekazany 

pismem nr NZ/W-10/163/1488/2006 przez Departament NaleŜności i Zobowiązań 

Finansowych Państwa do Departamentu BudŜetu Państwa w dniu 21 marca 2006 roku, 

tj. w terminie określonym przez art. 128 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

[Dowód: akta kontroli str. I/91-99] 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 z dnia 2 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ustalone 

zostały w części 78 dział 757 budŜetu państwa dotyczącej obsługi zadłuŜenia zagranicznego: 

Dochody - w wysokości 107.620 tys. zł, 

Wydatki - w wysokości 4.866.302 tys. zł. 

W roku 2006 Minister Finansów wydał 2 decyzje w sprawie zmian w budŜecie państwa na 

rok 2006 na podstawie art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), tj.: decyzja Nr NZ/8/2006 z dnia 15 listopada 

2006 r. i decyzja nr NZ/13/2006  z dnia 21 grudnia 2006 r. Decyzje Ministra Finansów 

spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków w cz. 78 bp. łącznie o 448 mln zł. Kwota 

ta została przeznaczona na zwiększenie limitu wydatków w cz. 79 bp.  

Ponadto Minister Finansów wydał 3 decyzje w sprawie zmian w budŜecie na rok 2006 w cz. 

78 bp. [Dowód: akta kontroli str. I/15-23]  

Na „Realizację programu wyposaŜenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” w 

ustawie budŜetowej na rok 2006 w cz. 83 (pozycja 22) określono rezerwę celową w kwocie 

894.000 tys. zł z tego na wydatki bieŜące jednostek budŜetowych – 675.384 tys. zł i na 

wydatki majątkowe 218.616 tys. zł. Z przeznaczonej kwoty w wysokości 675.384 tys. na 

wydatki bieŜące przeniesiono środki w kwocie 143.084 tys. zł tj. 21,2% na sfinansowanie 

programu samolotu wielozadaniowego (F16) w części 78 (dział 757, rozdział 75701, § 8140)   

zwiększając tym limit wydatków w części 78 bp. Z przeniesionej kwoty 143.084 tys. zł 

wykorzystano kwotę 94.894,4 tys. zł (2,6 mln USD i 22,6 mln EUR), tj. 66,3%.  
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Oszczędności w róŜnych okresach 2006 r. były ustalane na podstawie bieŜącego wyliczenia 

przewidywanego wykonania wydatków w cz. 78 bp., uwzględniającego faktyczne wykonanie 

w poszczególnych miesiącach, jak teŜ uaktualniane planowane kwoty wydatków w 

pozostałych miesiącach roku oraz zmianę kursów PLN/USD i PLN/EUR. Na róŜnicę miedzy 

planem a wykonaniem w wysokości 357,9 mln zł miało takŜe wpływ kształtowanie się kursu 

złotego w 2006 r. na poziomie innym niŜ prognozowano. Jak wynika z wyliczeń, kwota z 

tego tytułu wyniosła ok. 200 mln zł. Kursy wykonane średnio w roku, jak teŜ na koniec roku, 

ukształtowały się poniŜej zaplanowanych, co miało wpływ na powstanie oszczędności w 

kaŜdym miesiącu 2006 r. [Dowód: akta kontroli str. I/1051]  

Ostatecznie budŜet cz. 78 opiewał na następujące kwoty:  

- dochody – plan określał kwotę dochodów na 107.620 tys. zł; 

- wydatki – planowane po zmianach – 4.561.386 tys. zł.  

2.1. Dochody cz. 78 bp. 

Dochody cz. 78 budŜetu państwa – „Obsługa zadłuŜenia zagranicznego”, planowane na rok 

2006 w kwocie 107.620 tys. zł zostały zrealizowane w 673,7% i wyniosły 725.028,6 tys. zł 

(tj. 175,8 mln USD i 51,9 mln EUR). Zrealizowane dochody w stosunku do ustawy 

budŜetowej na rok 2006 były wyŜsze o kwotę 617.408,6 tys. zł, tj. o 573,7%. Dochody roku 

2006 stanowiły 178,9% dochodów 2005 r. w ujęciu nominalnym.  

Uzyskane w roku 2006 dochody budŜetu państwa w cz. 78 były przekazywane, tak jak w 

latach poprzednich, bezpośrednio na centralny rachunek budŜetu państwa, którego obsługę 

bankową prowadzi Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.  

Z ogólnej kwoty dochodów cz. 78 budŜetu państwa w roku 2006 wynoszącej 725.028.580,94 

zł na centralny rachunek budŜetu państwa została przekazana kwota 723.352.685,60 zł. 

Pozostała kwota 1.675.895,34 zł została przekazana z rachunku dochodów cz. 78 na centralny 

rachunek budŜetu państwa na poczet dochodów roku 2006 w dniu 2 stycznia 2007 r. 

Dotyczyła ona: 

- salda na dzień 27 grudnia 2006 r. w kwocie 50.207,51 zł; 

- odsetek za grudzień 2006 r. od środków zgromadzonych na rachunku walutowym w EUR 

w kwocie 141.126,92 zł; 

- odsetek za grudzień 2006 r. od środków zgromadzonych na rachunku walutowym w USD 

w kwocie 743.812,03 zł; 

- spłaty przez Wietnam odsetek od kredytu rządowego w kwocie 740.748,88 zł.  
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Zgodnie z potwierdzeniem stanu rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2006 r. saldo 

dochodów cz. 78 bp. wykazywało ww. kwotę 1.675.895,34 zł. [Dowód: akta kontroli str. 

I/459-465]  

Dochody cz. 78 bp były odprowadzane na rachunek budŜetu państwa zgodnie z przepisami 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu państwa. [Dowód: 

akta kontroli str. I/1323-1433]  

2.1.1. Odsetki i opłaty od udzielonych poŜyczek i kredytów zagranicznych oraz od 
rachunków specjalnych (§ 8060) 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek 

od udzielonych poŜyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych w kwocie 

73.728 tys. zł (15,0 mln USD i 5,8 mln EUR). Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 

224.065,1 tys. zł (18,9 mln USD i 42,7 mln EUR), co stanowiło 303,9% planu. Kwota ta 

stanowi sumę wpływów z następujących tytułów: 

- Odsetki i opłaty od poŜyczek i kr. udzielonych- 8,0 mln USD  24.585,3 tys. zł[...]1 

Odsetki od śr. na rach. specjalnych -   10,87 mln USD   42,69 mln EUR   199.479,8 tys. zł  

- Bank Światowy            0,02 mln USD    0,44 mln EUR        1.827,3 tys. zł 

- rachunek walutowy MF         10,84 mln USD  42,25 mln EUR    197.652,5 tys. zł 

W § 8060 na wykonanie dochodów w kwocie wyŜszej od planu o 150.337,1 tys. zł miały 

wpływ wyŜsze od zaplanowanych (o 152.133,5 tys. zł) dochody z tytułu odsetek od środków 

ulokowanych na rachunku walutowym MF w NBP. Planowane dochody z tytułu spłat odsetek 

od udzielonych kredytów zagranicznych w kwocie 7,99 mln USD zrealizowano w 100%, a 

odsetki od rachunków specjalnych Banku Światowego (plan 0,3 mln EUR) wyniosły 0,02 mln 

USD i 0,4 mln EUR.  

W 2006 r. Ministerstwo  Finansów  nie  dokonywało na rynku transakcji walutowych, z tego 

teŜ względu rachunek walutowy specjalny w Banku Gospodarstwa Krajowego nie był 

wykorzystywany. 

2.1.2. Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów 
zagranicznych oraz naleŜności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach 
ubiegłych (§ 8070) 

                                                 
1 …tajemnica handlowa – na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (art. 
18 ust. 4) 
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Dochody z tytułu odsetek od podmiotów krajowych z tyt. udostępnionych kredytów 

zagranicznych, zaplanowane w ustawie budŜetowej na 2006 r. w wysokości 33.892 tys. zł, 

zostały zrealizowane w kwocie 33.904,8 tys. zł, tj. w 100,0%.  

Wpłaty odsetek od podmiotów gospodarczych z tytułu udostępnionych kredytów 

zagranicznych wyniosły w przypadku: 

- kredytów Banku Światowego -  0,06 mln USD, tj.  172,4 tys. zł, 

- poŜyczki BRRE udostępnionej BGK -  8,77 mln EUR, tj.  33.732,5 tys. zł, 

Razem 0,06 mln USD     8,77 mln EUR     33.904,8 tys. zł. 

W przypadku Banku Światowego dochody z tytułu ww. odsetek dotyczyły odpoŜyczenia 

następujących kredytów: nr 3343-0 POL – Rolnictwo, nr 3564-A POL – Projekt Drogowy. 

Kredyt z BRRE został udostępniony w PLN i spłaty odsetek następują równieŜ w PLN. W 

związku z powyŜszym w planie na 2006 r. w §8070 zaplanowano kwotę w wysokości 

33.732.455,22 PLN. Plan w PLN został wykonany w 100%. Przeliczenie kwoty na waluty 

(USD - plan i EUR - wykonanie) zostało dokonane dla celów ewidencyjnych przez 

Departament NZ. [Dowód: akta kontroli str. I/429]  

2.1.3.  Wpływy z róŜnych dochodów (§ 0970) 

   W ustawie budŜetowej na rok 2006 nie zaplanowano dochodów w § 0970, natomiast 

uzyskano wpływy w wysokości 465.251,1 tys. zł. Wpływy te pochodziły z: 

-  dochodów z tytułu sprzedaŜy obligacji zerokuponowych (collateralu) wraz z odsetkami – 

w łącznej kwocie 465.202,6 tys. zł, 

-  odsetek od spłat poŜyczek Funduszu Środków Złotowych ze Szwajcarskiej Pomocy 

Finansowej (SPCPF) w wysokości 46,3 tys. zł, 

-  odsetek od środków z Monaru dot. Memorandum z 27 marca 2003 r. (stosownie do 

porozumienia ze Szwajcarią) – w wysokości 2,2 tys. zł. 

W 2006 r. Ministerstwo Finansów dokonało przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego 

na rynku o wartości nominalnej 588 mln USD. [...]2 W wyniku umorzenia obligacji aktywa 

zabezpieczające w postaci obligacji US STRIP zostały uwolnione i sprzedane na rynku. Jak 

wynika z wyjaśnienia Pani Anny Suszyńskiej z dnia 6 marca 2007 r. – [...]3 rozliczenie 

obligacji US STRIP następowało w czterech transzach. Szczegółowe rozliczenie kwot 
                                                 
2 ...tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4), tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
3 ...patrz przypis 2 
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uzyskanego przychodu i dochodu w wyniku rozliczenia poszczególnych transz stanowią akta 

kontroli str. 665-667.  

Mechanizm rozliczenia transakcji sprzedaŜy obligacji zerokuponowych w transzy nr 1, 

stanowiących zabezpieczenie umorzonych obligacji Brady’ego zakładał wpływ na rachunek 

Ministerstwa Finansów od [...]4 kwoty w USD i wypływ tej kwoty ponownie do Banku w 

odstępie 2 dni roboczych w celu zamiany tych środków na złote. W związku z brakiem 

moŜliwości ulokowania tych środków na rachunkach Ministerstwa Finansów, Minister 

Finansów zlecił, w dniu 28 września 2006 r. [...]5 utworzenie lokaty terminowej w USD ze 

środków pienięŜnych stanowiących naleŜność Ministra Finansów od [...]6 z tytułu transakcji 

nabycia przez bank obligacji zerokuponowych. Lokata 5-dniowa charakteryzowała się m. in. 

oprocentowaniem w wysokości 5,21% w skali rocznej. Uzyskane z lokaty odsetki (21.472,80 

USD) zostały zamienione na złote po kursie 3,1425 PLN/USD, w wyniku czego uzyskano 

dochód w wysokości 67.478,27 PLN. W wyniku wprowadzonego aneksu [...]7 do ww. 

umowy, konieczność dokonywania lokat w celu rozliczenia kolejnych transz została 

wyeliminowana. 

2.1.4. Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą 
(§8090)    

   W ustawie budŜetowej na rok 2006 nie zaplanowano dochodów w § 8090 natomiast uzyskano 

wpływy w wysokości 704,5 tys. zł. 

Uzyskane ww. dochody wynoszące w walucie 23,0 tys. USD i 160,9 tys. EUR, dotyczyły w 

całości odsetek narosłych od środków przekazanych agentom fiskalnym celem wypłaty 

odsetek od poszczególnych obligacji SP wyemitowanych w latach poprzednich przed ich 

przekazaniem posiadaczom obligacji – 91.757,55 zł (tj. 1,4 tys. USD i 21,1 tys. EUR); 

Dochody powyŜsze dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków przekazanych agentom 

fiskalnym przeznaczonych do zapłaty odsetek od obligacji zagranicznych Skarbu Państwa. 

Wynika to z przewidzianej w umowach zawartych z bankami świadczącymi usługi agenta 

fiskalnego/płatniczego konieczności uznania rachunków agentów w określonym terminie (z 

reguły środki przekazywane są jeden dzień roboczy wcześniej). W przypadku, gdy 

przekazanie odsetek od obligacji na rachunki obligatariuszy następuje kolejnego dnia 

roboczego część banków świadczących usługi agenta fiskalnego, pomimo, iŜ umowy tego nie 

                                                 
4 ...patrz przypis 2 
5 ...patrz przypis 2 
6 ...patrz przypis 2 
7 ...patrz przypis 2 
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przewidują, przekazuje na rachunki MF dochody z lokat typu „overnight” utworzonych z tych 

środków. Z tego teŜ powodu na etapie ustawy budŜetowej nie moŜna tych dochodów 

zaplanować. [Dowód: akta kontroli str. I/667]  

2.1.5. Dochody rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - § 802 Wpływy z tytułu poręczeń i 
gwarancji, w tym naleŜności uboczne 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 nie były planowane dochody z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zagranicznych, pomimo wierzytelności SP z tytułu 

dokonanych wcześniej wypłat, w kwocie 11.649,8 tys. zł (wg stanu na 31.12.2005 r.), zostały 

natomiast zrealizowane dochody w wysokości 1.103,0 tys. zł. W porównaniu  do dochodów 

uzyskanych w  2005 r. były one niŜsze o 1.246,9 tys. zł. Z wyjaśnień Departamentu DG 

wynika, Ŝe nieplanowanie dochodów wynikało z faktu, iŜ z Ŝadnym z dłuŜników nie zostały 

zawarte umowy o zwrot długu, powstałego w wyniku realizacji umów gwarancji i poręczeń 

spłaty zagranicznych kredytów bankowych, wobec czego nie było podstaw do zaplanowania 

dochodów. Wykonanie dochodów w wyniku dokonania spłat przez dłuŜników przedstawia 

poniŜsze zestawienie (w tys. zł):  

Nazwa podmiotu 
Kwota naleŜności na 

dzień 31.12.2005 
Plan Wykonanie 

Pozostająca do spłaty 
na 31.12.2006 r. 

naleŜność SP 

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-
SpoŜywcze S.A. 

11 164 0 1 100 17 985 

Fundacja Pomocy Osobom na Diecie 
Bezglutenowej "Przekreślony Kłos" 

486 0 3 517 

Razem 11 650 0 1 103 18 503 

W 2006 r.  uzyskano dochody w wysokości 1.103,0 tys. zł. Na powyŜszą kwotę składały się 

wpływy od następujących dłuŜników: 

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-SpoŜywcze S.A.  

NaleŜności Skarbu Państwa na dzień 31.12.2005 r. od tego podmiotu wynosiły 11.164 tys. zł. 

Dochody uzyskane od ww. dłuŜnika  - to spłata części jego zobowiązań wobec Skarbu 

Państwa z tytułu zrealizowanej przez Ministra Finansów umowy gwarancji. Stan naleŜności 

SP na 31.12.2006 r. wzrósł do kwoty 17.985 tys. zł głównie w wyniku dokonania kolejnej 

spłaty przypadającej na 2006 r. płatności, w kwocie 1.696 tys. EUR. 

Fundacja Pomocy Osobom na Diecie Bezglutenowej „Przekreślony Kłos”  

NaleŜności Skarbu Państwa na dzień 31.12.2005 r. od tego podmiotu wynosiły 486 tys. zł. 

Dochody uzyskane od ww. dłuŜnika  - to środki pienięŜne, które wpłynęły na skutek 

egzekucji wszczętej na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Ministra 
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Finansów wobec ww. dłuŜnika, w oparciu o Ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i 

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, jak równieŜ 

Ustawę z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Pomimo tej 

spłaty nastąpił wzrost naleŜności SP na 31.12.2006 r. do kwoty 517 tys. zł, w wyniku 

naliczonych odsetek ustawowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 1,9,11/III] 

2.2. Wydatki cz. 78 bp.  

Planowane – po zmianach – na rok 2006 wydatki budŜetu państwa z tytułu obsługi zadłuŜenia 

zagranicznego w kwocie 4.561.386 tys. zł zostały zrealizowane w 98,8% i wyniosły 

4.508.415,0 tys. zł (tj. 447,2 mln USD i 801,5 mln EUR). Stanowi to odpowiednio 122,2% 

wydatków roku 2005 w ujęciu nominalnym (3.689.723 tys. zł) oraz 92,6% wydatków 

planowanych w ustawie budŜetowej na rok 2006 (4.866.302 tys. zł). 

Wydatki cz. 78 bp. w 2006 r. stanowiły 2,0% wydatków budŜetu państwa. 

Wypadkową wyŜszych o 818,7 mln zł wydatków w cz. 78 budŜetu w 2006 r. w porównaniu 

do roku 2005 były: 

- wzrost wydatków z tytułu odsetek od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za 

granicę (§ 8060) o 1.288,4 mln zł; 

- wzrost wydatków związanych z finansowaniem programu samolotu wielozadaniowego  

 F-16 (§ 8140) o 65,1 mln zł; 

- spadek wydatków z tytułu odsetek od otrzymanych poŜyczek i kredytów zagranicznych (§ 

8060) o 458,4 mln zł; 

- spadek wydatków na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych 

oraz innych kosztów i prowizji (§ 4310) o 75,1 mln zł; 

- spadek wydatków z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych (§ 8020) 

o 1,3 mln zł. 

Wydatki budŜetu państwa w 2006 roku dotyczące obsługi zadłuŜenia zagranicznego zostały 

sfinansowane z następujących źródeł:      

Wykonanie roku 2006: 4.508.414.978,30 zł 

z tego: 

1. środki z rachunku walutowego MF w NBP 4.634.651.164,72 zł 

2. zakup dewiz w BGK 2.197,18 zł 

3. płatności realizowane w złotych (w całości koszty i prowizje)  17.119.395,49 zł 

4. środki wpływające na pomniejszenie wydatków  
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z tyt. samolotu wielozadaniowego  143.357.779,09 zł  

[Dowód: akta kontroli str. I/851]   

W 2006 r. środki zgromadzone na rachunku walutowym MF w łącznej wysokości 

16.927.485.716,52 zł zostały przeznaczone na realizację płatności związanych z zadłuŜeniem 

Skarbu Państwa. Z powyŜszej kwoty – 4.634.651.164,72 zł dotyczyło finansowania 

wydatków związanych z obsługą płatności części 78 bp., a kwota 12.292.834.551,80 zł – 

finansowania rozchodów części 98 bp.  

W dniu 29 grudnia 2006 r. niewykorzystane środki budŜetowe w kwocie 1.756.991,70 zł, 

znajdujące się na rachunku wydatków cz. 78 bp. w Oddziale Okręgowym NBP zostały 

przekazane na centralny rachunku bieŜący budŜetu państwa. [Dowód: akta kontroli str. I/351-

355]   

W uzasadnieniu do ustawy budŜetowej na rok 2006 podano m. in. następujące parametry 

zewnętrzne przyjęte do szacunku kosztów obsługi długu w 2006 r. (wielkości prognozowane 

uwzględniają ryzyko zmian stóp procentowych i kursów walutowych):  

- średnioroczny kurs PLN/USD – 3,3812 zł; 

- średnioroczny kurs PLN/EUR – 3,9729 zł; 

- średnioroczny LIBOR 6 – miesięczny dla USD – 4,45%; 

- średnioroczny Euribor 6 – miesięczny dla EUR – 2,73%. 

Kształtowanie się kursów walut USD i EUR do PLN w 2006 r. przedstawiało się następująco: 

średnioroczne kursy przyjęte do przeliczeń: 

kurs przyjęty do planu wydatków kurs średni wykonany   

PLN/USD PLN/EUR    PLN/USD PLN/EUR 

                        3,3812            3,9729                                                     3,1025            3,8951 

               

Kursy walut przyjęte do planu dochodów i wydatków (cz. 78 bp.) oraz przychodów i 

rozchodów (cz. 98 bp. – finansowanie zagraniczne) na 2006 r. nie zawierały rezerwy na 

zmianę ich wysokości. 

Szczegółowo planowane kursy PLN/USD i PLN/EUR zestawione z rzeczywiście 

zrealizowanymi w 2006 r. stanowią akta kontroli str. I/85-89. 

2.2.1. Odsetki i opłaty od otrzymanych poŜyczek i kredytów zagranicznych (§ 8060) 

Tytuł Plan na 2006 r. 

 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

% 
wykonania 

planu 

% 
wykonania 
planu po 
zmianach 
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Wydatki z tytułu obsługi otrzymanych poŜyczek i kredytów zagranicznych planowane na 

etapie ustawy budŜetowej na rok 2006 w kwocie 912.884 tys. zł, a w planie po zmianach w 

wysokości 835.025 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 834.125,9 tys. zł, tj. w 91,4 % w 

stosunku do ustawy budŜetowej i w 99,9 % do planu po zmianach. Przedmiotowe wydatki 

zostały zrealizowane z następujących tytułów (w tys. zł):  

Dowód: akta kontroli str. I/297]   

Klub Paryski 

 mln USD  mln EUR tys. zł 
Plan wg ustawy budŜetowej  38,5  10,3  171.347,00 
Plan po zmianach  34,2  9,4 147.481,00 
Wykonanie  34,2  9,4  146.869,51 
RóŜnice do planu po zmianach   0,0   0,0  - 611,49 
% obniŜenia (-)/zwiększenia (+) wydatków   0,0   0,0  - 0,4 

Kwota zrealizowanych w 2006 r. wydatków z tytułu obsługi zadłuŜenia wobec Klubu 

Paryskiego była niŜsza o 24,5 mln zł od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w 

ustawie budŜetowej oraz o 0,6 mln zł w porównaniu do planu po zmianach. Przyczynami 

niŜszego niŜ planowano wykonania wydatków z tytułu obsługi kredytów wobec Klubu 

Paryskiego było korzystniejsze kształtowanie się poziomu kursów walutowych w stosunku do 

załoŜonych na etapie planowania wydatków. Oprócz kursów euro i dolara amerykańskiego do 

złotego wpływ na zmniejszenie wydatków miały kursy pozostałych walut, w których 

nominowane jest zadłuŜenie wobec Klubu (jen, dolar kanadyjski, frank szwajcarski, korona 

norweska). Na etapie planowania odsetki w tych walutach są przeliczane na dolara 

amerykańskiego. Ze względu na duŜą zmienność amerykańskiej waluty, załoŜono dodatkową 

rezerwę dla tych walut w wysokości od 6 do 12 procent. Dodatkowo, mniejsze o ok. 0,9 mln 

euro wykonanie planu wydatków było wynikiem zapisania płatności naleŜnych wierzycielom 

ostatniego dnia zarówno 2005 r. jak i 2006 r. w planie na 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. I/407-409]  

Klub Paryski 171 347 147 481 146 869,5 85,7 99,6 

Bank Światowy 187 238 159 714 159 634,2 85,3 100,0 

Europejski Bank 
Inwestycyjny 

466 408 454 098 454 084,1 97,4 100,0 

Bank Rozwoju Rady 
Europy 

63 571 59 519 59 442,1 93,5 99,9 

Inne kredyty 24 320 14 213 14 096,0 58,0 99,2 

Razem: 912 884 835 025 834 125,9 91,4 99,9 
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Kształtowanie się zmiennych stóp procentowych przyjętych do planowania kosztów oraz ich 

rzeczywistą średnią wartość przedstawia poniŜsza tabela (podane wartości odpowiadają 

stopom dla płatności w poszczególnych kwartałach, ustalane więc były pół roku wcześniej): 

[Dowód: akta kontroli str. I/11-13]  

Bank Światowy 

 mln USD  mln EUR tys. zł 

Plan wg ustawy budŜetowej  11,0 37,8 187.238,0 
Plan po zmianach  14,2 30,1 159.714,0 
Wykonanie  14,2  30,1  159.634,2 
RóŜnice do planu po zmianach   0,0 0,0 - 79,8 
% obniŜenia (-)/zwiększenia (+) wydatków do  
planu po zmianach  0,0 0,0  - 0,05 

NiŜsza niŜ planowano realizacja wydatków z tytułu obsługi kredytów Banku Światowego 

wynikała z:  

- opóźnienia w podpisaniu i realizacji nowego kredytu Projekt Ochrony 

Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry (kredyt podpisany będzie w 2007 r.),  

- nie rozpoczęcia realizacji podpisanego w 2006 r. kredytu Program Poakcesyjnego Wsparcia 

Obszarów Wiejskich,  

- róŜnic kursowych między planem i wykonaniem, które wyniosły ok.7,7 mln zł. 

[Dowód: akta kontroli str. I/409]  

 

Odsetki z tytułu obsługi pozostałych kredytów 

Wydatki poniesione w części 78 budŜetu państwa w tytułu odsetek od innych kredytów 

wyniosły (w tys. zł): 

Oprocentowanie dla płatności realizowanych w 2006 r.  
 
 

I kwartał 2006 II kwartał 2006 III kwartał 2006 IV kwartał 2006 

planowany 4,2% 4,4% 4,5% 4,7% 
Libor 6-mies dla 

USD wykonany 
(średnia w kw.) 

3,97% 4,52% 4,91% 5,34% 

planowany 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 
Euribor 6-mies. wykonany 

(średnia w kw.) 
2,15% 2,46% 2,75% 3,06% 
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Tytuł Plan Plan po zmianach Wykonanie %  4/2 % 4/3 
1 2 3 4 5 6 

Europejski Bank 
Inwestycyjny 

466 408 454 098 454 084,1 97,4 100,0 

Bank Rozwoju Rady 
Europy 

63 571  59 519 59 442,1 93,5 99,9 

EBOiR 1 389 1 389 1 332,9 96,0 96,0 
OECF-kredyt japoński 11 019 8 530 8 522,7 77,3 99,9 
kredyt rewolwingowy 11 912 4 294 4 240,5 35,6 98,8 

Razem: 554 299 527 830 527 622,3 95,2 100,0 

[Dowód: akta kontroli str. I/297]   

NiŜsze niŜ planowano wydatki z tytułu obsługi powyŜszych kredytów wynikały przede 

wszystkim z niŜszego niŜ zaplanowano ich wykorzystania bądź przesunięcia terminu  

podpisania kredytu (BRRE, EBI) oraz z korzystniejszego ukształtowania się kursów 

walutowych (np. kredyt japoński), bądź stóp procentowych (EBOiR).  

W przypadku kredytów z EBI, niŜsze płatności z tytułu odsetek niŜ planowano, wynikały  

równieŜ z wahań stóp procentowych w ciągu całego roku budŜetowego (w przypadku 

poŜyczek EBI na stałym oprocentowaniu, stopę procentową ustala się w momencie wypłaty 

środków danej transzy).  

NiŜsze wykonanie wydatków z tytułu kredytu rewolwingowego (35,6% planu) związane było 

z wypowiedzeniem umowy o ten kredyt w I kwartale 2006 r., w związku z czym poniesione 

wydatki dotyczyły tylko opłaty za gotowość (commitment fee). 

[Dowód: akta kontroli str. I/409]  

2.2.2.  Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą i odsetki od 
obligacji Brady’ego (§ 8060) 

Planowane w ustawie budŜetowej na 2006 rok wydatki z tytułu odsetek od obligacji 

skarbowych wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady’ego, zostały zrealizowane w 

94,4%, tj. w kwocie 3.531.401,0 tys. zł (w stosunku do planu po zmianach realizacja wyniosła 

– 100,0%). Wydatki z tego tytułu wyraŜone w walutach wyniosły 385,3 mln USD oraz 600,7 

mln EUR. Przedmiotowe wydatki zostały zrealizowane z następujących tytułów (tys. zł):  

 

 

Tytuł 
 

Ustawa 
budŜetowa  

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 
% wykonania 

planu 

% wykonania 
planu po 
zmianach  

obligacje Brady’ego  172.690 145.218 144.939,0 83,9 99,8 
obligacje skarbowe 
wyemitowane za 

 
3.566.829 

 
3.386.660 

 
3.386.462,0 

 
94,9 

 
100,0 
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granicą 
Razem: 3.739.519 3.531.878 3.531.401,0 94,4 100,0 

Odsetki od obligacji Brady’ego  

 mln USD  tys. zł 
Plan wg ustawy budŜetowej  51,1  172.690,0 
Plan po zmianach  46,6  145.218,0 
Wykonanie  46,6  144.939,0 
RóŜnice do planu po zmianach   0,0  - 0,2 
% obniŜenia wydatków wg ustawy budŜetowej  - 8,8 - 16,1 

Planowane pierwotnie w ustawie budŜetowej wydatki z tytułu obligacji Brady’ego wynosiły 

51,1 mln USD. Plan po zmianach i realizacja wyniosły 46,6 mln USD, a róŜnica wynikała z 

przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego w kwocie 538,5 mln USD i w rezultacie ich 

umorzenia w kwocie 588,2 mln USD (Par Bonds – 428 mln USD i RSTA Bonds – 160,2 mln 

USD), oraz umocnienia się kursu złotego w stosunku do dolara, w porównaniu do kursów 

przyjętych w ustawie budŜetowej w okresie płatności tych odsetek (kwiecień 2006 – plan 

3,3901 PLN/USD, realizacja 3,1172 PLN/USD; październik 2006 – odpowiednio 3,3688, 

realizacja – 3,0900). [Dowód: akta kontroli str. I/409-411]  

Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą 

 mln USD  mln EUR tys. zł 
Plan wg ustawy budŜetowej  347,6  601,2  3.566.829,0 
Plan po zmianach  338,7  600,7  3.386.660,0 
Wykonanie  338,6  600,7  3.386.462,0 
RóŜnice do planu wg ustawy budŜetowej  - 9,0   - 0,5  - 180.367,0 
RóŜnice do planu po zmianach  - 0,1   0,0  - 198,0 
% spadku/wzrostu wydatków do ustawy budŜetowej  - 2,6  - 0,1 - 5,1 
 
RóŜnica między planem a wykonaniem wydatków w tej pozycji wynikała z róŜnic 

kursowych. Płatności odsetkowe z tytułu obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich, 

jenach japońskich i funtach brytyjskich ujęte były w planie w przeliczeniu na dolary 

amerykańskie. RóŜnice pomiędzy kursem przyjętym do przeliczeń a faktycznym kursem z 

dnia płatności spowodowały róŜnice wykonania w stosunku do planu. 

[Dowód: akta kontroli str. I/409-411]   

Charakterystyka obligacji zagranicznych RP wyemitowanych na rynek międzynarodowy 

do końca 2006 r. stanowi akta kontroli str. I/431-435. 

2.2.3. Wydatki związane z finansowaniem programu F-16 (§ 8140) 

Pierwotnie w ustawie budŜetowej na rok 2006 nie planowano wydatków związanych z 

finansowaniem programu samolotu wielozadaniowego F-16. Utworzona została w cz. 83 
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(pozycja 22) - rezerwa celowa na „Realizację programu wyposaŜania Sił Zbrojnych RP w 

samoloty wielozadaniowe” w łącznej kwocie 894.000 tys. zł, z tego na wydatki bieŜące 

jednostek budŜetowych w wys. 675.384 tys. zł oraz na wydatki majątkowe – 218.616 tys. zł. 

Decyzjami Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2006 r. (nr NZ/W-11/KP/141/2006), z dnia 

24 maja 2006 r. (NZ/W-11/RW4/2/2006) oraz z dnia 12 października 2006 r. (NZ-W2-

RW/4135-2/06/214/4858) na wydatki bieŜące w części 78 przeniesiono z ww. rezerwy 

celowej kwotę w łącznej wysokości 143.084 tys. zł (odpowiednio: 27.000 tys. zł, 90.000 tys. 

zł i 26.084 tys. zł). [Dowód: akta kontroli str. I/15-19]   

Na okoliczność ujęcia w ustawie budŜetowej na rok 2006 w cz. 83 (pozycja 22)  rezerwy 

celowej na wydatki bieŜące jednostek budŜetowych w wysokości 675.384 tys. zł, skoro na 

wydatki bieŜące do części 78 przeniesiono środki w kwocie 143.084 tys. zł, Zastępca 

Dyrektora Departamentu Pani A. Suszyńska wyjaśniła m. in., Ŝe: konieczność zabezpieczenia 

środków w ramach rezerwy celowej w cz. 83 (poz. 22) była zgłaszana przez Dep. 

Finansowania Bezpieczeństwa Państwa (w związku z reorganizacją MF kompetencje Dep. 

Finansowania Bezpieczeństwa Państwa od dnia 24 lutego br. przejął Dep. Finansowania 

Sfery BudŜetowej) do Departamentu BudŜetu Państwa na podstawie Planu 

zadaniowo-finansowego przygotowywanego i co pewien czas aktualizowanego przez MON. 

Przenoszenie kwot z rezerwy odbywało się stopniowo i było dostosowane do stopnia 

realizacji programu, przewidywanego wykonania do końca 2006 r. (w tym zmian kursów 

walutowych). UmoŜliwiło to wykorzystanie środków pozostałych w rezerwie na realizację 

innych zadań. Działanie takie było uzasadnione z uwagi na to, Ŝe środki przeniesione do 

części 78 mogą być wydatkowane jedynie na cele określone w przeznaczeniu rezerwy a 

kwoty niewykorzystane nie mogą być transferowane z powrotem do rezerwy. [Dowód: akta 

kontroli str. I/417]  

Poniesione w 2006 r. wydatki związane z finansowaniem programu samolotu 

wielozadaniowego (F-16) wyniosły 94.894,4 tys. zł (2,6 mln USD i 22,6 mln EUR), co 

stanowiło 66,3% planu po zmianach. Ich wysokość zaleŜy od: 

� tempa realizacji kontraktu podstawowego (na samoloty i elementy im towarzyszące), 

� kształtowania się rynkowych stóp procentowych i kursu walutowego. 

Przyczynami niŜszego wykorzystania planowanych wydatków były:  

� dokonywanie przedterminowej spłaty kredytu FMF, 

� niŜsze niŜ planowano poziomy kursów walutowych przy realizowaniu poszczególnych 

płatności, 



 22 

� wolniejsze od wstępnie sygnalizowanego przez stronę amerykańską tempo wzrostu 

potrzeb w zakresie finansowania prac w ramach kontraktu podstawowego (powodujące 

niŜsze kwoty ciągnięć kredytu FMF).  

Plan zadaniowo-finansowy, z którego wynikają kwoty zgłaszane do rezerwy celowej, 

konstruowany jest z duŜym wyprzedzeniem. Ze względu na tę rozbieŜność czasową, znaczną 

wartość kontraktu, uzaleŜnienie wydatków od trudnego do przewidzenia tempa 

zaawansowania prac w realizacji kontraktu, jak równieŜ moŜliwości w zakresie wyboru 

sposobu finansowania realizacji kontraktu (w zaleŜności od zmiennych rynkowych: kursów 

walutowych i stóp procentowych) tj. ciągnięcie kredytu FMF, system odroczonych płatności, 

gotówka, kwoty zrealizowane zwykle istotnie odbiegają od planowanych. 

Poniesione wydatki gotówkowe w zł wyniosły 149.020.497 zł i zostały pomniejszone w 

związku z transakcjami SWAP o kwotę 54.126.072 zł. W okresie 15-28 lipca 2005 r. 

Departament NZ przeprowadził operację zmiany struktury finansowania programu samolotu 

wielozadaniowego w części objętej systemem voucherów. Zgodnie z przyjętą procedurą oraz 

harmonogramem zawarto w sumie 48 transakcji czterech typów, w szczególności:  

• 13 transakcji Basis Swap z datą początkową 30 czerwca 2005 r.,  

• 13 transakcji Forward Starting Basis Swap z datami początkowymi od 30 września 

2005 r. do 30 września 2008 r.,  

• 11 transakcji FX Forward,  

• 11 transakcji FX Collar.  

Transakcje Basis Swap oraz Forward Starting  Basis Swap  polegały na zamianie do 30 

września 2015 r. płatności odsetkowych opartych na stawce referencyjnej  USD LIBOR (3m) 

+ 7bp na płatności odsetkowe oparte na stawce referencyjnej EURIBOR powiększonej o 

marŜę, która obok końcowego kursu walutowego wymiany kapitałów była przedmiotem 

kwotowania banków zaproszonych do udziału w transakcji.   

Z wyjaśnienia z dnia 9 marca 2007 r. wynika m. in., Ŝe w przypadku wzrostu stóp 

procentowych w strefie euro powyŜej poziomu stóp procentowych dla dolara 

amerykańskiego, istnieje moŜliwość ponoszenia zwiększonych wydatków z tytułu zawartych 

w 2005 r. transakcji Basis Swap oraz Forward Starting Basis Swap. W takiej sytuacji 

Ministerstwo Finansów dysponuje moŜliwością powrotu do ekspozycji na ryzyko stopy 

procentowej w dolarze amerykańskim, poprzez zawarcie transakcji odwrotnych tj. zamiany 

płatności odsetkowych opartych na stawce referencyjnej EURIBOR (3m) na płatności 

odsetkowe oparte na USD LIBOR (3m). W wyniku zabezpieczenia przed ryzykiem kursu 
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walutowego kapitału podlegającego spłacie we wrześniu 2015 r., jego wartość w EUR jest 

ustalona i nie ulega wahaniom wraz ze zmianami kursu walutowego. W przypadku wzrostu 

kursu USD/EUR, w chwili spłaty kapitału zadłuŜenia, powyŜej poziomu, na jakich została 

dokonana wymiana w transakcjach pochodnych, moŜna mówić o powstaniu kosztów 

wyłącznie w kategoriach alternatywnych, a nie kasowych. Kontrahentami Ministerstwa 

Finansów w transakcjach na instrumentach pochodnych mogą być banki, z którymi 

Ministerstwo Finansów podpisało umowę ISDA lub jej polski odpowiednik – umowę 

ramową. [Dowód: akta kontroli str. I/417-421] 

W 2006 r. z tytułu zawartych transakcji swap miały miejsce przepływy pienięŜne (w marcu, 

czerwcu wrześniu i grudniu – szczegółowe dane w aktach kontroli str. I/421), których suma 

przedstawia się następująco: 

okres:III-
XII 2006 MF otrzymało w USD MF zapłaciło w EUR MF otrzymało w PLN MF zapłaciło w PLN 
Suma:         46 144 944.93           22 556 088.48           143 357 779.09           89 231 706.73     

Kwota środków wpływających na pomniejszenie wydatków dot. samolotu wielozadaniowego 

wyniosła 143.357.779,09 PLN (46.144.944,93 USD). 

Na wydatki związane z finansowaniem samolotu F-16 składały się: 

− płatności odsetek od voucherów, kredytu FMF (kaŜdorazowo do daty przedterminowej 

spłaty kredytu) i obligacji, 

− inne płatności, w tym opłaty za gotowość (commitment fees), koszty transakcyjne i opłaty 

administracyjne. 

Zestawienie wydatków i ww. transakcji pochodnych w 2006 r. dot. finansowania programu 

samolotu wielozadaniowego F-16 stanowią akta kontroli str. I/427. 

2.2.4. Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz 
innych kosztów i prowizji (§ 4310) 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 

121.974 tys. zł (26,9 mln USD i 7,8 mln EUR). Plan po zmianach określał wydatki na ten cel 

w wysokości 30.974 tys. zł (7,6 mln USD i 1,9 mln EUR). Realizacja wydatków wyniosła 

28.953,5 tys. zł, co stanowiło 23,7 % kwoty określonej w ustawie budŜetowej i 93,5 % kwoty 

w planie po zmianach.  

W ramach kwoty 121.974 tys. zł przewidziano sfinansowanie m. in.: 
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1. prowizji z tytułu umów agencyjnych z BGK i NBP i umów specjalnych BŚ w NBP na 

kwotę 6,0 mln zł (plan po zmianach – 3,7 mln zł). Realizacja wyniosła 3,7 mln zł, tj. 61,0 

% planu (100,0% planu po zmianach). 

2. kosztów przygotowania emisji obligacji na rynki zagraniczne w kwocie 65,5 mln zł (plan 

po zmianach – 15,6 mln zł). Realizacja wyniosła 14,4 mln zł, tj. 21,9% planu (92,1% 

planu po zmianach). 

3. kosztów ratingu na kwotę 2,3 mln zł (plan p zmianach – 2,8 mln zł), realizacja wyniosła 

2,0 mln zł, tj. 84,9% planu i 72,0% planu po zmianach. 

4. kosztów zamiany obligacji, operacji na zadłuŜeniu i innych kosztów w kwocie 47,7 mln zł 

(8,9 mln zł – plan po zmianach). Realizacja wyniosła 8,9 mln zł, tj. 18,6% planu (100,0% 

planu po zmianach) i dotyczyła w szczególności kosztów operacji z tyt. 

przedterminowego wykupu  obligacji Brady’ego. 

[Dowód: akta kontroli str. I/405-407]  

NiŜsze wykonanie wydatków w tym paragrafie od załoŜonego w ustawie budŜetowej na 

2006r. było wynikiem: 

• mocniejszego od załoŜonego poziomu kursu złotego w 2006 r., 

• niŜszego od planowanego poziomu wydatków w walutach obcych – np.: 

- Prowizje z tytułu umów agencyjnych: 

1. niŜsze niŜ planowano wydatki z tytułu obsługi umowy agencyjnej z 27.05.2002 r. 

z BGK, poniewaŜ zrealizowane w 2006 r. wydatki obejmują prowizję za IV kwartał 

2005 r., która z powodu ograniczeń umownych wypłacona była w równowartości 

194.639 USD [...]8,  

2. niewykorzystanie zaplanowanej kwoty w równowartości ok. 800 tys. USD na 

prowizje dla BGK z tytułu umowy rachunku specjalnego z 14.07.2003 r., z uwagi na 

brak operacji walutowych w ramach tej umowy,  

3. realizacja płatności z tytułu obsługi zadłuŜenia zagranicznego z rachunku walutowego 

MF w NBP, a w związku z tym brak prowizji dla NBP za 2006 r. z tytułu płatności 

realizowanych poprzez zakup walut; 

- Koszty przygotowania emisji obligacji na rynki zagraniczne - w 2006 r. zrealizowano 

jedynie dwie emisje obligacji zagranicznych (jedną na rynku euro oraz jedną na rynku 
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japońskim). Ponadto koszt przeprowadzonej w styczniu 2006 r. emisji na rynku euro 

[...]9 był istotnie niŜszy niŜ standardowe stawki rynkowe [...]10; 

- Koszty ratingu - poniesiono niŜsze opłaty dla agencji Moody’s Investors Services [...]11;  

- Koszty zamiany, koszty operacji na zadłuŜeniu, inne koszty - załoŜono na etapie ustawy 

budŜetowej koszty finansowania potencjalnych operacji przedterminowego wykupu 

zobowiązań wobec Klubu Paryskiego. Wobec nie przeprowadzenia takich operacji w 

2006 r. nie wystąpiła konieczność ich finansowania, tym samym nie wykorzystano na 

ten cel kwoty zaplanowanej w tej pozycji. W tej grupie wydatkowej pokryte zostały 

koszty transferów naliczonych przez banki  zagraniczne oraz koszty operacji związane z 

przedterminowym wykupem obligacji Brady’ego. 

2.2.5. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP - Rozdział 75704 
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - § 8020  

W ustawie budŜetowej na rok 2006 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych gwarancji 

spłaty zagranicznych kredytów bankowych w wysokości 20,3 mln USD i 6,0 mln EUR, co 

stanowiło równowartość 91.925 tys zł . Plan przewidywanych wypłat w PLN był w 2006 r. 

wyŜszy od wykonania 2005 roku o 71.651 tys. zł.  Wykonana kwota wydatków wyniosła 

4.920 tys. EUR, tj. 19.040 tys. zł, co stanowiło 20,7% planu. Decyzjami Ministra Finansów w 

dniu 15 listopada  i 21 grudnia 2006 r. nastąpiło zmniejszenie wydatków w cz. 78 §8020 o 

kwoty odpowiednio 59 mln zł oraz 12,5 mln zł i zwiększenie o te kwoty wydatków w cz.79 

bp. [Dowód: akta kontroli str. I/15-23] 

Planowana kwota wydatków dotyczyła spłat kredytów wraz z odsetkami za cztery 

przedsiębiorstwa, które znajdowały się w złej kondycji finansowej (podmioty sektora 

transportowego i elektroenergetycznego, rolne rynki hurtowe oraz przedsiębiorstwa 

produkujące Ŝywność bezglutenową) i istniało ryzyko, Ŝe nie będą one  w stanie samodzielnie 

regulować swoich zobowiązań kredytowych przypadających do spłaty w 2006 roku, objętych 

gwarancjami SP.  

Plan i wykonanie wydatków w 2006 r. przedstawiało się następująco (w tys EUR/USD) 

Lp Nazwa podmiotu % ryzyka Plan 
wydatków 

Waluta Wykonanie  
wydatków 

Waluta 

[...] 
Przeds. produkujące Ŝywność 
bezglutenową  100% 136    EUR -  

         
2     

 PEC Katowice  
100% 18 980    USD 3 224    EUR 
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3     

Pomorski Rolno-SpoŜywczy R. 
Hurtowy  97% 1 708    EUR 1 696   EUR 

7 %  4 227    EUR -           
4     

PKP S.A. 
10% 1 317    USD - 12 

   Razem      6 071    EUR 4 920    EUR 
         20 297    USD -   

Przedsiębiorstwa produkuj ące Ŝywność bezglutenową    

W tej grupie znajduje się pięć podmiotów, zaklasyfikowanych do grupy o 100% ryzyku spłaty 

zobowiązań przez Skarb Państwa. [...]13 Kwota zobowiązania tych podmiotów na 2006 r. 

wynosiła 136,4 tys. EUR i miała być spłacona: w dniu 1.06.2006 r. w wys. 68,5 tys. EUR i w 

dniu 1.12.2006r. w wys. 67,9 tys. EUR. Jednak Bank Handlowy nie wezwał w 2006 r. 

Ministra Finansów do uregulowania zobowiązań kredytowych tych podmiotów. 

Zobowiązania te, w kwocie 538,4 tys. zł, zostały uregulowane w dniu 16.02.2007 r., po 

wezwaniu Ministra Finansów przez Bank Handlowy do ich spłaty. W wyniku tej spłaty 

naleŜności SP od tych dłuŜników wzrosły z kwoty 9.557,2 tys. zł do kwoty 10.180,7 mln zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 12,14/III]  

Działania podejmowane przez MF w celu odzyskania wierzytelności zostaną przedstawione w 

protokole kontroli części 98 bp. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Katowice S.A. 

Podmiot zaklasyfikowany do grupy o [...]14 ryzyku spłaty zobowiązań przez Skarb Państwa 

(ogłoszenie upadłości Spółki). Kwota wierzytelności SP od tego podmiotu na 31.12.2005 r. 

wynosiła 38,6 mln zł. Całkowite, poręczone przez SP zobowiązanie podmiotu wynosiło 19 

mln USD, z czego przypadające do spłaty w 2006 r. 3,2 mln EUR. Departament DG, biorąc 

pod uwagę ogłoszoną upadłość z moŜliwością zawarcia układu PEC-u i niepewność związaną 

z dalszymi perspektywami podmiotu, przyjął do planu wydatków budŜetowych [...]15 kwotę 

zadłuŜenia wraz z odsetkami (podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej). W 

rzeczywistości SP uregulował za PEC zobowiązania zgodnie z harmonogramem na 2006 r., w 

wys. 3,2 mln EUR.  tj. 12.400,6 tys. zł . 

Aktualna sytuacja prawna podmiotu: PEC Katowice S.A. znajduje się obecnie w upadłości 

obejmującej likwidację majątku upadłego, w związku ze zmianą w dniu 31 października 

2006 r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, postanowienia o 
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ogłoszeniu upadłości z moŜliwością zawarcia układu dłuŜnika – Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  na postanowienie obejmujące 

likwidację majątku upadłego. 

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-SpoŜywcze S.A. 

[...]16  

Kwota wierzytelności SP od tego podmiotu na 31.12.2005 r. wynosiła 11,2 mln zł, a kwota 

zobowiązań przypadających do spłaty w 2006 r. wynosiła 1.738,8 tys. EUR. Do planu 

przyjęto wydatki za ten podmiot w wysokości [...]17, a wykonanie wyniosło 1.696 tys. EUR 

(6.639,6 tys. zł). 

[...]18 

Spółka systematycznie spłaca, w ramach swoich moŜliwości, zadłuŜenie wobec Skarbu 

Państwa. Od istniejącego zadłuŜenia naliczane są odsetki ustawowe. 

[...]19 [Dowód: akta kontroli str. 233-235/III] 

Polskie Koleje Państwowe  S.A.  

Pomimo [...]20 sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, wysokiej kwoty potencjalnych 

zobowiązań Skarbu Państwa, podmiot zaklasyfikowany został do grupy o [...]21 ryzyku spłaty 

zobowiązań przez Skarb Państwa [...]22. 

Kwota wierzytelności SP od PKP SA na 31.12.2005 r. wynosiła 82,2 mln zł, a na 2006 r. 

przypadały w cz. 78 bp. 60,4 mln EUR oraz 13,2 mln USD.  Do planu spłaty przez budŜet 

państwa przyjęto odpowiednio kwoty [...]23. Wykonanie wyniosło 0. 

[Dowód: akta kontroli str. 12-16/III] 

II. CZ ĘŚĆ 79 – Obsługa długu krajowego 

1. Realizacja wniosków NIK dotyczących wykonania budŜetu państwa w 2005 r. w 
cz. 78 i cz. 79 

Wnioski dotyczące: 1) podjęcia we współpracy z podmiotami sektora finansów 

publicznych, korzystającymi z poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, działań które pozwolą 

na wyeliminowanie przypadków ponoszenia podwyŜszonych odsetek z tytułu 
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nieuregulowanych zobowiązań w okresie między terminem ich wymagalności a terminem 

uruchomienia poręczenia lub gwarancji, 2) wyjaśnienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

przyczyn rozbieŜności dotyczących stanu zaległych naleŜności z tytułu odsetek od poŜyczek 

udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej, zostały zrealizowane następujący 

sposób: 

1) efektem działań podjętych przez Departament Gwarancji i Poręczeń w celu 

wyeliminowania ponoszenia przez ARR podwyŜszonych odsetek z tytułu nieuregulowanych 

zobowiązań w okresie między terminem ich wymagalności a terminem uruchomienia 

poręczenia, było podpisanie w dniu 27 czerwca 2006 r. aneksu nr 2 do umowy nr 14/2003 o 

udzielenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej pomiędzy bankiem Polska Kasa 

Opieki S.A. a Agencją Rynku Rolnego. Zgodnie z aneksem, naliczania odsetek od kwoty 

kredytu nie spłaconej w terminie przez Kredytobiorcę (ARR), od dnia następnego po 

umownym terminie spłaty kredytu do dnia poprzedzającego faktyczną spłatę, dokonuje się 

według podstawowej stopy oprocentowania dla kredytu. W 2006 r. nie zostały podpisane 

nowe umowy poręczenia/gwarancji dotyczące zobowiązań zaciągniętych przez jednostki 

sektora finansów publicznych. 

2) zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń, Jacka 

Barylskiego, rozbieŜności dotyczące stanu zaległych naleŜności z tytułu odsetek od poŜyczek 

udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej wynikają z faktu, iŜ nie wszystkie 

spłacone przez zakłady odsetki zostały przekazane na rachunek budŜetu, gdyŜ część tych 

odsetek nadal pozostawała w dacie 31.12.2005 r. na rachunku BGK. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 

2 umowy z dnia 17.06.2005 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy MF a BGK, regulującej 

udzielanie zakładom przez BGK poŜyczek w imieniu Skarbu Państwa, środki z tytułu spłat 

odsetek od poŜyczki, dokonywanych przez PZOZ w ratach miesięcznych bądź kwartalnych, 

są rozliczane przez BGK i przekazywane na rachunek budŜetu najpóźniej w drugim dniu 

roboczym po dniu wpłynięcia środków na rachunek pomocniczy w I Oddziale BGK.  

Pismem z dnia 12.05.2006 r. BGK przekazał korektę zestawienia naleŜności 

krótkoterminowych oraz długoterminowych (tj. naleŜności, których termin wpłaty na 

rachunek cz. 79 bp przypada w latach następnych po roku 2005) z tytułu odsetek od poŜyczek 

udzielonych PZOZ za miesiąc grudzień 2005 r. W wyniku tej korekty, stan naleŜności 

krótkoterminowych na dzień 31.12.2005 r. wyniósł minus 8,7 tys. zł. Kwota ta wynikała z 

róŜnicy między odsetkami spłaconymi (5.447,7 tys. zł) a naliczonymi w 2005 r.(5.439,0 tys. 

zł) i została wykazana jako nadpłata w skorygowanym sprawozdaniu Rb-27 za rok 2005 z dn. 

15.05.2006 r. NaleŜności długoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2005 r. 178,6 tys. zł. 
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Odsetki za zwłokę od nieterminowych spłat poŜyczek udzielonych PZOZ wg stanu na dzień 

31.12.2005 r. wyniosły 90,02 zł. Łączne naleŜności za rok 2005 w rozdziale 75705 wyniosły 

8.102.997 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. II/619-643, II/659-665, II/1417] 

Po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2004 r. NIK sformułowała wniosek dotyczący 

rozwaŜenia moŜliwości zmiany dotychczasowego sposobu planowania wydatków w cz. 78 i 

79 na spłatę poręczonych i gwarantowanych zobowiązań w celu ograniczenia rozbieŜności 

pomiędzy planem i wykonaniem tych wydatków. Wniosek ten był sformułowany w sytuacji, 

gdy zrealizowane wydatki w cz. 78 bp wynosiły 4,2%, a w 79 bp. -  1,5% planu. Wykonanie 

wydatków za 2006 r. wyniosło odpowiednio 20,7% oraz 21,3% planu.   

W związku z nadal wysokim poziomem zaplanowanych środków w 2006 r. w stosunku do 

wykorzystanych, Dyrektor Departamentu DG wyjaśnił, Ŝe na etapie planowania istnieje 

konieczność zagwarantowania środków, które mogą być w ciągu roku wypłacone. Przy 

planowaniu wydatków do ustawy budŜetowej  konieczne jest zachowanie ostroŜności, 

szczególnie w przypadku podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno-

finansowej. Nie jest moŜliwe dokładne zaplanowanie wydatków budŜetowych z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji, co wynika z faktu, iŜ środki muszą być zaplanowane w taki 

sposób, aby pokryć szereg ryzyk. Planowanie środków do ustawy budŜetowej w części 

dotyczącej poręczeń i gwarancji powinno zapewnić pełną wiarygodność poręczyciela.  

Ponadto działania Ministra Finansów powodują równieŜ zmniejszenie wydatkowanych 

środków. I tak Departament Gwarancji i Poręczeń aktywnie uczestniczy we wszelkich 

procesach i działaniach, które obniŜają ryzyko dokonania takich wypłat z budŜetu. 

Przykładowo, dokonuje restrukturyzacji udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2006 r. dzięki 

takim działaniom, zrestrukturyzowano poręczone przez Skarb Państwa zobowiązania za 

Stocznię Gdynię, co skutkowało brakiem wydatków budŜetowych z tego tytułu. Dokonano 

równieŜ restrukturyzacji jednego z gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań 

kredytowych PKP S.A. Jednocześnie, wobec wypowiedzenia przez banki w styczniu 2005 r. 

kredytów zaciągniętych przez WRJ, Skarb Państwa jako Poręczyciel części tych kredytów, 

zobowiązany był zabezpieczyć środki w ustawie budŜetowej na ten cel (banki dopiero w 

lutym 2007 r. przesłały do Ministra Finansów wezwanie realizacji poręczenia). Wobec 

niebezpieczeństwa wypowiedzenia kredytu przez Bank  w przypadku PEC Katowice zostały 

zaplanowane wydatki w pełnej kwocie zadłuŜenia. Takie zaplanowanie wydatków pozwoliło 

jednocześnie zabezpieczyć ryzyka związane z róŜnymi propozycjami PEC w zakresie 
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warunków ewentualnego układu sądowego. Do zawarcia takiego układu sądowego w 

praktyce jednak nie doszło. 

[Dowód: akta kontroli str. 231/III] 

2. System kontroli wewnętrznej i kontroli finansowej  

W ramach realizacji kontroli wydatków i dochodów Departament NZ na bieŜąco prowadzi 

ewidencję zrealizowanych płatności. Co miesiąc dokonywane są oceny realizacji wydatków i 

dochodów cz. 79 w stosunku do limitów ustawowych, opracowywane w formie tabelarycznej 

informacje na ten temat, m.in. „Wydatki i dochody budŜetowe w części 79” oraz „Wydatki i 

dochody z tytułu obsługi długu publicznego. Dział 757”. Po zakończeniu półrocza i roku 

opracowywane jest sprawozdanie dla Sejmu. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/41-44, II/51-55, II/623] 

W 2006 roku Biuro Kontroli i Audytu MF nie przeprowadzało zadań audytowych oraz 

kontroli obejmujących obsługę długu publicznego. W planie zadań audytowych 

realizowanych w 2006 r. ujęto zadanie pn. „SprzedaŜ instrumentów hurtowych”. Dyrektor 

Generalny MF, Tadeusz Wydra wyraził zgodę na zmianę w „Planie audytu wewnętrznego na 

rok 2006” polegającą na odstąpieniu od realizacji ww. zadania z powodu zmian 

organizacyjnych, w tym zmniejszenia liczby audytorów realizujących zadania audytowe w 

MF z 17 do 6 osób. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Biura Kontroli 

i Audytu, Iwonę Kuczys, zadanie to zostało ujęte w planie audytu na rok 2007. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/645-653] 

Zasady rachunkowości oraz plan kont obowiązujące dla operacji dotyczących obsługi 

długu krajowego zostały wprowadzone decyzją Ministra Finansów nr DP/5/2003 z dnia 

16.12.2003 r. Obowiązywały one do końca października 2006 r. Od 1 listopada 2006 r. 

obowiązywały „Zasady rachunkowości, plan kont wraz z komentarzem obowiązujące dla 

operacji dotyczących obsługi długu krajowego budŜetu państwa” wprowadzone decyzją 

Ministra Finansów nr NZ/6/2006 z dnia 20.10.2006 r.  

Wprowadzone zmiany polegały na dostosowaniu do rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1020) oraz uaktualnieniu w związku z 

nowymi tytułami długu krajowego. W trakcie roku 2006 nie wprowadzano zmian mających 

wpływ na prowadzenie rachunkowości w systemie finansowo-księgowym, stosowanym do 

obsługi długu krajowego. W trakcie roku budŜetowego obowiązywały procedury kontroli 
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dowodów księgowych wprowadzone decyzją Ministra Finansów nr 1/DP/2004 z 19 stycznia 

2004 r. w sprawie kontroli i obiegu dowodów księgowych w Ministerstwie Finansów 

dotyczących części 79. 

Przestrzeganie przyjętych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zbadano w ramach 

badania analitycznego dowodów księgowych opisanego w punkcie II.6 Protokołu kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/621-623, II/655-657, II/961] 

3. Prawidłowość i rzetelność sprawozdań budŜetowych  

W dniu 19 lutego 2007 r., tj. w terminie przewidzianym z rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. nr 115 

poz. 781), dla części 79 sporządzone zostały 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. Dane zawarte w ww. sprawozdaniach były 

zgodne z ewidencją księgową prowadzoną dla części 79. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/521-577] 

Zaległości w kwocie 1.313.367,2 tys. zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27 dotyczyły:  

kwota 1.312.916,0 tys. zł z tytułu dochodów rozdz. 75704 (§ 8020) – Dochody z tytułu 

poręczeń i gwarancji. 

kwota 293,4 tys. zł z tytułu dochodów rozdz. 75705 (§ 8080) – Dochody z tytułu 

krajowych spw oraz krajowych poŜyczek i kredytów, stanowiła zgodnie z informacją 

przekazaną przez BGK, zaległości z tytułu spłaty naleŜności z tytułu odsetek od poŜyczek 

udzielonych PZOZ na dzień 31.12.2006 r., 

kwota 157,8 tys. zł z tytułu dochodów rozdz. 75705 (§ 0920) – pozostałe odsetki, 

dotycząca odsetek za zwłokę od poŜyczek udzielonych PZOZ. Kwota zaległości wykazana w 

Rb-27 stanowiła saldo konta 221-…-124, tj. róŜnicę pomiędzy zaksięgowanymi 

naleŜnościami a dokonanymi spłatami. Zaległości te wynikały z naliczenia odsetek 

ustawowych od nieterminowych spłat poŜyczek dokonywanych przez PZOZ-y. 

W 2006 r. zwiększyła się relacja zaległości do wykonanych dochodów z 37,7% na koniec 

2005 r. do 44,1% na koniec 2006 r. Wzrost ten wynikał ze spadku wykonanych w 2006 r. 

dochodów o 3,4% w stosunku do wykonania z 2005 r. oraz z wzrostu kwoty zaległości na 

koniec 2006 r., która była wyŜsza od zaległości na dzień 31.12.2005 r. o 150.714,9 tys. zł (tj. 

o 13%). Wzrost zaległości na koniec 2006 r. w stosunku do końca 2005 r. powstał głównie w 

§8020 - Dochody z tytułu poręczeń i gwarancji (150.268,4 tys. zł) i wynikał z: 
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- dokonania wydatków w kwocie 91,3 mln zł za LFO, ARR i spółdzielnie 

mieszkaniowe, 

- naliczania odsetek ustawowych od podmiotów będących w złej sytuacji finansowej, 

ale nie będących w upadłości/likwidacji, co daje nadzieję odzyskania wierzytelności, 

- naliczania odsetek ustawowych od podmiotów, które nie uznają części swojej 

wierzytelności. 

Szczegółowe dane dotyczące naleŜności od podmiotów zostaną przedstawione w 

protokole kontroli z wykonania bp w części 98. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/529, II/625, II/843, 251-253/III]  

4. Realizacja dochodów 

Dla części 79 – Obsługa długu krajowego, został opracowany układ wykonawczy w 

podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budŜetowych, w 

kwotach określonych w ustawie budŜetowej. Układ wykonawczy został opracowany i 

przekazany do Departamentu BudŜetu Państwa zgodnie z przepisami art. 128 ustawy o 

finansach publicznych, przy piśmie z dnia 22 marca 2006 r.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/1397-1401]  

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

dochody na kwotę 2.291.898 tys. zł, to jest o 25,6% niŜsze od dochodów wykonanych w 

2005 r. Kwota zrealizowanych dochodów wyniosła 2.977.042 tys. zł, co stanowiło 130% 

prognozowanej kwoty oraz 96,6% wykonania w 2005 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), 

w którym zrealizowano dochody o 30% niŜsze od planowanych. 

Na wyŜszą od zaplanowanej (o 685.144 tys. zł) realizację dochodów cz. 79 złoŜyło się: 

1. osiągnięcie wyŜszych dochodów ze sprzedaŜy i zamiany obligacji hurtowych (o 

682.211 tys. zł, tj. o 31,7%),  

2. wyŜsze dochody z tytułu poŜyczek udzielanych dla jednostek samorządu 

terytorialnego i dla jednostek sektora finansów publicznych - prefinansowanie (o 13.576 tys. 

zł) oraz wpływy z tytułu poręczeń udzielonych przez SP (o 12.264 tys. zł), 

3. osiągnięcie niŜszych od planowanych: wpływów z odsetek od poŜyczek dla ZOZ oraz 

poŜyczek udzielonych Kasom Chorych (o 18.569 tys. zł), dochodów ze sprzedaŜy obligacji 

detalicznych (o 3.397 tys. zł), odsetek przedawnionych od obligacji detalicznych (o 920 tys. 
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zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych w CDM Pekso S.A. i Domu Maklerskim 

PKO BP S.A. (o 21 tys. zł). 

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

zasadniczej zmianie. Najistotniejszą, stanowiącą 95,3% zrealizowanych w cz. 79 bp 

dochodów, pozycją są dochody ze sprzedaŜy i zamiany obligacji hurtowych. 

Szczegółowe dane o planowanych i wykonanych dochodach cz. 79 przedstawiono w 

tabeli załączonej do akt kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/37, II/55]  

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

budŜetu państwa z zachowaniem zasad i terminów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 

budŜetu państwa (Dz.U. Nr 116, poz. 784), które weszło w Ŝycie z dniem 1.07.2006. Było ono 

poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2854 oraz z 

2005 r. Nr 242, poz. 2042). Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 28.12.2004 r. oraz 

zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 29.06.2006 r., dochody budŜetowe powinny 

być przekazywane na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa sześć razy w miesiącu, wg 

stanów na: 5, 10, 15, 20, 25 i ostatni dzień miesiąca – odpowiednio do dnia 10, 15, 20, 25 i 

ostatniego dnia danego miesiąca oraz do dnia 5 następnego miesiąca. 

[Dowód: akta kontroli str. II/229-231] 

Dochody osiągnięte w części 79 budŜetu państwa stanowiły 1,5% (1,8% w 2005 r.) 

dochodów ogółem osiągniętych przez budŜet państwa w 2006 r. 

4.1. Dochody rozdziału 75703 § 8080 - Obsługa krajowych skarbowych papierów 

wartościowych 

Dochody ze sprzedaŜy krajowych spw wyniosły 2.837.454 tys. zł (131,4% planu i 94,3% 

wykonania 2005 r.). ZłoŜyły się na nie dochody z następujących tytułów: 

sprzedaŜ obligacji hurtowych i detalicznych, 

przedawnione odsetki od obligacji detalicznych, 

odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach agentów emisji. 

4.1.1. Dochody ze sprzedaŜy obligacji 

Planowane dochody ze sprzedaŜy obligacji skarbowych w wysokości 2.158.013 tys. zł, 

zostały zrealizowane w wysokości 2.836.827 tys. zł, tj. w 131,5%. Na tę kwotę złoŜyły się: 
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- odsetki i premia od obligacji hurtowych (5-, 10- i 20- letnich stałoprocentowych, 7-

letnich o zmiennym oprocentowaniu oraz 12-letnich indeksowanych), sprzedawanych na 

przetargach oraz wydawanych w ramach przetargów zamiany, w łącznej kwocie 2.835.792 

tys. zł; 

- odsetki i premia od obligacji detalicznych (3-letnich zmiennoprocentowych i 5-letnich 

stałoprocentowych) w łącznej kwocie 1.035 tys. zł. 

Strukturę tych dochodów oraz planowaną i wykonaną sprzedaŜ w podziale na obligacje 

hurtowe i detaliczne przedstawiono w zestawieniach włączonych do akt kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/223-225] 

WyŜsze w stosunku do planu o 682.211 tys. zł (31,7%) dochody ze sprzedaŜy i zamiany 

obligacji hurtowych są konsekwencją: 

- wyŜszej od zakładanej sprzedaŜy obligacji kuponowych na przetargach. Wartość 

nominalna sprzedanych obligacji wyniosła 69,7 mld zł (typ DS, IZ, PS, WS i WZ) wobec 

zakładanych 51,6 mld zł. Było to przede wszystkim wynikiem zwiększonego finansowania 

krajowego, jak równieŜ sprzedaŜy obligacji na przetargach zamiany, w zamian za umarzane 

obligacje zapadające w 2007 r. W 2006 r. umorzono obligacje typu OK, PS i WZ zapadające 

w 2007 r. o wartości nominalnej 7,2 mld zł. 

- niŜszego poziomu stóp rynkowych (średni poziom rentowności obligacji 5-letnich był 

niŜszy od zakładanego o 0,3 pp.), co w powodowało wzrost dochodów w przypadku 

sprzedaŜy z premią, szczególnie w pierwszej połowie roku (w okresie historycznie niskich 

stóp). Dochody z premii w 2006 r. wyniosły łącznie 1.649.252 tys. zł. Pochodziły one 

głównie ze sprzedaŜy obligacji DS1015 (kupon 6,25%), DS1110 (kupon 6,0%) oraz WS0922 

(5,75%), i były wyŜsze od planowanych o 446.182 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/45-49, II/55, II/195, II/205, II/223] 

Na dochody ze sprzedaŜy obligacji detalicznych złoŜyły się wykupione przez inwestorów 

odsetki od 5 serii obligacji trzyletnich zmiennoprocentowych (TZ) oraz odsetki i premia od 1 

serii obligacji pięcioletnich o stałym oprocentowaniu (SP) sprzedawanych w 2006 r.  

Dochody osiągnięte w związku ze sprzedaŜą obligacji detalicznych stanowiły 23,4% 

kwoty przyjętej do planu (1.035 tys. zł wobec planowanej 4.432 tys. zł). Było to 

spowodowane: 

- niŜszą od zaplanowanej sprzedaŜą obligacji trzyletnich (wartość nominalna 

sprzedanych w 2006 r. obligacji TZ wyniosła 264,7 mln zł wobec planowanych 1.320 mln zł) 

- nie zrealizowaniem w całości zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaŜy obligacji 

pięcioletnich z powodu zaprzestania emisji tych obligacji (w 2006 r. sprzedano obligacje serii 
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SP o wartości nominalnej 36 mln zł wobec planowanej 360 mln zł). Decyzja o wycofaniu 

sprzedaŜy obligacji SP została podjęta w lutym 2006 r. z następujących powodów: 

 a) podobieństwo konstrukcji obligacji hurtowej typu PS i detalicznej SP o tej 

samej zapadalności sprawiało, Ŝe z punktu widzenia inwestorów obligacje detaliczne były 

instrumentami konkurencyjnymi w stosunku do obligacji hurtowych. Zakup obligacji 

detalicznych był dla inwestorów instytucjonalnych alternatywą wobec inwestycji w obligacje 

hurtowe, w momentach gdy obligacje detaliczne miały wyŜszą rentowność niŜ hurtowe 

(obligacje detaliczne wykupywane były na rynku pierwotnym przez osoby fizyczne i 

sprzedawane na rynku wtórnym podmiotom instytucjonalnym), 

 b) głównymi podmiotami posiadającymi te instrumenty są instytucje 

pozabankowe, w szczególności otwarte fundusze emerytalne. ZadłuŜenie u osób fizycznych z 

tytułu obligacji SP wynosiło na koniec lutego 2006 r. 25,6% (827,4 mln zł wobec łącznego 

zadłuŜenia 3.236,0 mln zł), 

 c) utrzymywanie kosztów obsługi obligacji pięcioletniej (przy uwzględnieniu 

kosztów emisji obligacji detalicznych) na poziomie zbliŜonym do obligacji hurtowych 

wymagało korekt rentowności obligacji detalicznej poprzez zmianę ceny emisyjnej w trakcie 

sprzedaŜy. Płynne dostosowanie cen do zmian rynkowych było utrudnione ze względu na 

wymogi proceduralno-techniczne, tj. minimalny okres obowiązywania ceny sprzedaŜy 

wynikający z procedury obsługi obligacji skarbowych wprowadzonych na podstawie § 30 

umowy z dnia 11 lutego 2003 r. zawartej pomiędzy MF a bankiem PKO BP S.A. w sprawie 

pełnienia funkcji agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych (okres ten wynosi 3 dni 

robocze i został wyznaczony ze względu na występowanie opóźnień przy księgowaniu 

środków w przypadku sprzedaŜy przez telefon lub internet, przy której występuje konieczność 

płatności przelewem), konieczność akceptacji przez Ministra Finansów zmiany ceny 

emisyjnej oraz konieczność poinformowania klienta detalicznego o zmianie ceny sprzedaŜy. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/225-227, II/861-865, II/1407-1415] 

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów ze sprzedaŜy poszczególnych serii 

obligacji detalicznych przedstawiono w zestawieniu włączonym do akt kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/225-227] 

4.1.2. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 

Na rachunkach depozytowych agentów emisji detalicznych obligacji skarbowych – 

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) i Dom Maklerski PKO BP S.A. (DM PKO BP 

S.A.) - znajdują się środki przeznaczone na wykup obligacji i wypłatę odsetek. Odsetki w 

wysokości odpowiadającej oprocentowaniu na rachunku bieŜącym są naliczane według stanu 
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środków na koniec kaŜdego dnia i odprowadzane na rachunek MF raz w miesiącu, razem z 

informacją o stanie środków na koniec danego miesiąca.  

Na 2006 r. dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 68 tys. zł. W trakcie roku 

wpłynęła kwota 47 tys. zł (69,0% planu), z tego od środków w depozycie CDM 23,1 tys. zł i 

od środków w depozycie DM PKO BP S.A. 23,9 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/899-921, II/931-953, II/1403-1405] 

Według ewidencji księgowej 130-757-75703-8080-109 i -112 oraz 221-…-109 i -112 

odsetki od środków na rachunkach agentów były odprowadzane raz w miesiącu, naleŜności z 

tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych agentów emisji oraz 

spłata tych naleŜności wyniosły 23,9 tys. zł (DM PKO BP S.A.) i 23,1 tys. zł (CDM). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/891-897, II/923-929] 

Szczegółowemu badaniu poddano 5 przypadków przekazania środków z tytułu odsetek od 

obligacji detalicznych na rachunki depozytowe agentów emisji w łącznej wysokości 64.918,6 

tys. zł. W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Środki były przekazywane w 

wysokości wynikającej z iloczynu liczby obsługiwanych obligacji oraz naleŜnych odsetek od 

1 szt. obligacji danej serii. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/987-993, II/1231-1389] 

4.1.3. Przedawnione odsetki od obligacji detalicznych 

Na 2006 r. dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.500 tys. zł. Kwota 

przedawnionych odsetek od obligacji detalicznych w 2006 r. wyniosła 580 tys. zł (38,6% 

planu). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/265-293, II/863] 

Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora Departamentu NZ, Bogdana 

Klimaszewskiego, dokładne zaplanowanie dochodów z tytułu odsetek przedawnionych od 

obligacji detalicznych nie jest moŜliwe ze względu na to, Ŝe trudno jest oszacować stan 

nieodebranych środków przeznaczonych na wykup zapadających serii obligacji, które 

przechowywane są w depozycie emitenta. Nie moŜna bowiem przewidzieć jak duŜo osób nie 

zgłosi się po odbiór swoich środków z tytułu wykupu obligacji. Ponadto trudno jest 

przewidzieć jak duŜo świadczeń z tytułu wypłaty środków na wykup obligacji ulegnie 

przedawnieniu. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/235] 

4.2. Dochody rozdziału 75705 § 8080 – Obsługa krajowych poŜyczek i kredytów 



 37 

W projekcie ustawy budŜetowej na 2006 r. zaplanowano z tego tytułu kwotę 62.367 tys. 

zł. W kwocie tej zostały uwzględnione: (1) odsetki od poŜyczek udzielonych Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - 2.087 tys. zł, (2) odsetki od poŜyczek 

udzielonych kasom chorych – 280 tys. zł i (3) odsetki od poŜyczek dla publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej – 60.000 tys. zł. Realizacja dochodów w rozdziale 75705 w łącznej kwocie 

43.798 tys. zł przedstawiała się następująco:  

1) odsetki od poŜyczek udzielonych KUKE S.A. - 2.087 tys. zł, 

2) odsetki od poŜyczek udzielonych kasom chorych – 83 tys. zł, 

3) odsetki od poŜyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 41.611 tys. zł, 

4) odsetki ustawowe od poŜyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 17 tys. 

zł (§0920). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/37] 

4.2.1. Dochody z tytułu odsetek od poŜyczek udzielonych Korporacji Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A. 

Zgodnie z harmonogramami spłat poŜyczek będących załącznikami do 7 umów poŜyczek 

(3 z 2002 i 4 z 2003 r.), zawartych pomiędzy Ministrem Finansów a KUKE S.A., kwota 

naliczonych odsetek od tych poŜyczek została zapłacona przez KUKE S.A. w wysokości 

2.086,8 tys. zł w dniu 28.12.2006 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/487-513, II/517-519] 

4.2.2. Dochody z tytułu spłaty odsetek od poŜyczek udzielonych kasom chorych 

W ustawie budŜetowej zaplanowano dochody z tytułu spłaty odsetek od poŜyczek 

udzielonych kasom chorych w wysokości 280 tys. zł. Kwota została zaplanowana z 

uwzględnieniem harmonogramu spłaty poŜyczek, który został zawarty w umowie o 

warunkach spłaty poŜyczek udzielonych w 2000 roku kasom chorym z budŜetu państwa z dn. 

10.11.2005 r. ZadłuŜenie w wysokości 400.851,6 tys. zł wraz z odsetkami bieŜącymi w 

wysokości 0,1% w stosunku rocznym od aktualnego zadłuŜenia, miało zostać spłacone w 

następujący sposób: 

- spłata kapitału w wysokości 320.689 tys. zł: w czterech równych ratach (po 80.172 

tys. zł) do 31.03.2006, 30.06.2006, 29.09.2006 i 29.12.2006 r., wraz z niespłaconymi na 

koniec poszczególnych okresów odsetkami bieŜącymi, 

- spłata pozostałej kwoty poŜyczki (kapitału) w wysokości 80.162,6 tys. zł, wraz z 

odsetkami bieŜącymi do 31.03.2007 r. 

NaleŜności Skarbu Państwa z tytułu poŜyczek udzielonych kasom chorych według stanu 

na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 400.852,7 tys. zł, z czego 400.851,6 tys. zł z tytułu kapitału i 
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1.098,22 zł z tytułu odsetek (odsetki naleŜne za 1 dzień, tj. 31.12.2005 r., płatne do 

31.03.2006 r.). W dniu 3.01.2006 r. NFZ spłacił całość kapitału naleŜnego do spłaty w 2006 r. 

W związku z tym - od dnia 4.01.2006 r. - naliczanie odsetek bieŜących za 2006 r. 

następowało od kwoty niespłaconego kapitału (pozostającego do spłaty w 2007 r.), tj. od 

kwoty 80.162,6 tys. zł. Odsetki bieŜące za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zostały 

naliczone w wysokości 82,8 tys. zł. Zgodnie z ww. umową, w 2006 r. NFZ spłacił odsetki w 

wysokości 83,5 tys. zł, z czego 1,1 tys. zł stanowiły odsetki naleŜne za dzień 31.12.2005 r., a 

82,4 tys. zł stanowiły odsetki naleŜne od 1.01.2006 r. do 29.12.2006 r. RóŜnica pomiędzy 

odsetkami zapłaconymi za 2006 r., a naliczonymi za 2006 r., w kwocie 0,4 tys. zł, stanowi 

odsetki za 2 dni (30 i 31 grudnia 2006), których termin płatności upływa 31.03.2007 r. (saldo 

konta 226-106 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych – długoterminowe” – „Odsetki 

od poŜyczek udzielonych kasom Chorych”). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/237-263, II/579-587, II/1391, 237] 

4.2.3. Dochody z tytułu odsetek od poŜyczek udzielonych publicznym zakładom opieki 

zdrowotnej (PZOZ) i jednostkom badawczo-rozwojowym (JBR) 

Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej („ustawa o pomocy publicznej”, Dz.U. nr 78 poz. 

684), zmienionej ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i 

restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 137 poz. 971), 

publicznym ZOZ i JBR mogą być udzielane z budŜetu państwa poŜyczki przeznaczone na 

zaspokojenie zobowiązań wymienionych w art. 35 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy. PoŜyczki są 

oprocentowane w wys. 3% w stosunku rocznym, a odsetki od poŜyczki są spłacane w 

okresach miesięcznych albo kwartalnych. Czynności związane z udzieleniem poŜyczki 

podejmuje w imieniu Skarbu Państwa BGK. Szczegółowe warunki podejmowania przez BGK 

tych czynności określiła umowa zawarta w dniu 17 czerwca 2005 r. pomiędzy Ministrem 

Finansów i BGK. 

W ustawie budŜetowej zaplanowano dochody z tytułu odsetek od poŜyczek udzielonych 

publicznym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 60.000 tys. zł. Podstawą do 

oszacowania powyŜszej wielkości była prognozowana kwota, wynikająca z przyjętych 

załoŜeń na podstawie ww. umowy zawartej pomiędzy Ministrem Finansów i BGK.  

[Dowód: akta kontroli, str. 287] 

Według sprawozdań przekazanych przez BGK do Departamentu DG, do końca 2006 r. 

Bank zawarł 553 umowy poŜyczki, z czego 551 z PZOZ oraz 2 z JBR. W trakcie 2006 r. 

zawarte zostały 3 umowy poŜyczki. Łączna kwota udzielonych do 31.12.2006 r. poŜyczek 
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wyniosła 1.648.883 tys. zł, z czego w 2006 r. udzielone zostały poŜyczki na sumę 31.293 tys. 

zł. Po uwzględnieniu aneksów zmniejszających pierwotne kwoty poŜyczek na łączną wartość 

80.490 tys. zł oraz aneksów zwiększających poŜyczkę o IV transzę na sumę 73.810 tys. zł, 

łączna kwota udzielonych na rzecz PZOZ i JBR poŜyczek wynosi 1.642.203 tys. zł, przy 

limicie ustawowym w łącznej wysokości 2.200.000 tys. zł na lata 2005 i 2006 (art. 8 ust. 2 

ustawy budŜetowej na rok 2006). Suma wypłaconych przez BGK na rzecz PZOZ i JBR 

poŜyczek wynosi 1.638.932 tys. zł, z czego w 2006 r. wypłacone zostały poŜyczki na kwotę 

393.184 tys. zł. Suma niewykorzystanych i zwróconych przez PZOZ i JBR środków z 

poŜyczki wynosi 28.178 tys. zł, z czego w 2006 r. zwrócono 27.051 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. 95] 

NaleŜności z tytułu odsetek od poŜyczek PZOZ i JBR księgowane były na podstawie 

naliczeń dokonanych przez BGK i przekazywanych do Departamentu DG, który z kolei 

przekazywał je do Departamentu NZ. W trakcie roku 2006, na podstawie tych zestawień, z 

tytułu odsetek od poŜyczek PZOZ na koncie 221-122 zaksięgowano naleŜności w łącznej 

kwocie: 41.933,4 tys. zł. W tej kwocie odsetki w wysokości 8,7 tys. zł wynikały z róŜnicy 

między odsetkami spłaconymi a naliczonymi w 2005 r. (korekta zestawienia naleŜności 

krótkoterminowych oraz długoterminowych za miesiąc grudzień 2005 r. z dnia 12.05.2006 r. 

otrzymana z BGK) i stanowią one nadpłatę wykazaną w skorygowanym sprawozdaniu Rb-27 

za rok 2005 z dn. 15.05.2006 r. W związku z tym kwota naleŜności naliczonych za rok 2006 

wyniosła 41.924,7 tys. zł. Kwota zrealizowanych dochodów z tego tytułu (spłacone w ciągu 

roku odsetki) wyniosła 41.610,9 tys. zł. RóŜnica 313,9 tys. zł – saldo konta 221-122 

wykazana została jako naleŜności pozostałe do zapłaty w rocznym Rb-27. W tej kwocie, 

zgodnie z informacją przekazaną przez BGK, 293,4 tys. zł stanowiło zaległości (naleŜności 

przeterminowane na dzień 31.12.2006 r.) wykazane w rocznym Rb-27. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/729-843] 

Odsetki od poŜyczek udzielonych PZOZ, których termin spłaty (wpłaty na rachunek cz. 

79 bp) przypada w latach następnych po roku 2006, zgodnie z informacją przekazaną przez 

BGK, wyniosły na koniec 2006 r. 2.051,3 tys. zł i stanowiły na dzień 31.12.2006 r. saldo 

konta 226-122 - „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych – długoterminowe” – „Odsetki 

od poŜyczek dla PZOZ”. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/841, II/1391] 

4.2.4. Dochody rozdziału 75705 § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki ustawowe ZOZ 

Dochody te nie były planowane w ustawie budŜetowej na 2006 r. Wynikają one z 

naliczenia przez bank BGK odsetek za zwłokę od nieterminowych spłat poŜyczek 
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udzielanych Publicznym ZOZ. Zgodnie z § 7 umowy z dnia 17 czerwca 2005 r. zawartej 

pomiędzy Ministrem Finansów i BGK, w przypadku gdy ZOZ opóźnia się w spłacie 

naleŜności głównej z tytułu poŜyczki, BGK naliczy na rzecz Skarbu Państwa odsetki 

ustawowe za kaŜdy dzień opóźnienia. Według sprawozdań przekazanych przez BGK do 

Departamentu DG, w trakcie roku 2006 bank naliczył 174,8 tys. zł odsetek za zwłokę, a w 

ciągu roku 2006 wpłynęło na rachunek dochodów 17 tys. zł z tego tytułu. RóŜnica w 

wysokości 157,8 tys. zł stanowi zaległość netto i została wykazana w rocznym Rb-27. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/765-843] 

4.3. Dochody rozdziału 75702 § 0920 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 

Na rok 2006 zaplanowano dochody w kwocie 2.950 tys. zł. Zrealizowane dochody 

wyniosły 16.526 tys. zł. Na tę kwotę złoŜyły się odsetki od poŜyczek udzielonych jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz odsetki od poŜyczek udzielonych jednostkom sektora finansów 

publicznych na prefinansowanie programów, działań i projektów współfinansowanych ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/37, II/529] 

4.3.1. Odsetki od poŜyczek udzielonych gminom 

Na rok 2006 zaplanowano dochody z tytułu poŜyczek udzielonych gminom w wysokości 

1.050 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 1.076 tys. zł, tj. 102,5% planu oraz 112,2% 

dochodów zrealizowanych w 2005 r. 

W 2006 r. nie zostały udzielone, jak równieŜ wypłacone poŜyczki z budŜetu państwa dla 

jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wg stanu na 31.12.2006 r. było czynnych 9 umów 

poŜyczki. 

Kwota przypadających do spłaty w roku 2006 r. odsetek od poŜyczek JST wyniosła 

1.075,8 tys. zł., w tym 1.071,1 tys. zł odsetek bieŜących za rok 2006 od 9 umów poŜyczki 

oraz 4,7 tys. zł odsetek za miesiąc grudzień 2005 r. od poŜyczki dla gminy Kolno. Spłacona w 

ciągu roku została kwota 1.075,9 tys. zł. Na koniec roku pozostała nadpłata w wysokości 0,1 

tys. zł wynikająca z nadpłaconych przez gminę Frombork odsetek za grudzień 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/533, II/553, II/667-727, 97-101] 

4.3.2. Odsetki od poŜyczek dla jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) 

Na rok 2006 zaplanowano dochody z tytułu poŜyczek dla JSFP w wysokości 1.900 tys. zł. 

Podstawą oszacowania kwoty dochodów były przewidywane wpływy z tego tytułu w roku 

2005. Zrealizowane dochody wyniosły 15.450 tys. zł, tj. 813,2% planu oraz 506,9% 

dochodów zrealizowanych w 2005 r. Z powyŜszej kwoty, 15.352 tys. zł, tj. 99,4%, stanowią 
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odsetki za okres od XII.2005 do XI.2006 r. uzyskane z tytułu poŜyczek udzielanych przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy z dnia 22 października 2004 r., zawartej 

przez Ministra Finansów z BGK. BGK prowadzi rachunki oraz ewidencję księgową i obsługę 

bankową poŜyczek udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych na podstawie art. 

30k ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (w obecnie 

obowiązującej ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. jest to art. 213 ust. 

2) na prefinansowanie programów, działań i projektów współfinansowanych środkami 

funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Pozostałą kwotę (98,5 tys. zł) stanowią odsetki 

za okres od XII.2005 do XI.2006 r. z tytułu poŜyczek udzielonych Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości w ramach prefinansowania projektów/działań Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (16,2 tys. zł) i Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” (82,3 tys. zł). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/295-485, II/589-613, 289] 

Z notatki z dnia 15.11.2005 r., sporządzonej przez Naczelnik Wydziału Obsługi Długu 

Krajowego Departamentu NZ, Ewę Adamiak, w sprawie przewidywanej realizacji dochodów 

w 2005 r. oraz prognozy dochodów na 2006 r. z tytułu odsetek od poŜyczek dla JSFP wynika, 

Ŝe oszacowanie kwot przewidywanego wykonania, jak i planu dochodów na 2006 r. było 

utrudnione ze względu na specyfikę systemu zwrotu poniesionych przez poŜyczkobiorcę 

wydatków w ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. W oparciu o 

wykonanie w okresie styczeń-październik 2005 r. załoŜono, Ŝe realizacja dochodów z tytułu 

poŜyczek dla JSFP na koniec 2005 r. wyniesie ok. 1.900 tys. zł. 

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., zwrot 

poŜyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków z budŜetu Unii 

Europejskiej (refundacja). Dyrektor Departamentu Instytucji Płatniczej, Tomasz Robaczyński 

wyjaśnił, Ŝe warunkiem dokonania refundacji jest złoŜenie wniosku o płatność przez 

beneficjenta pomocy, a wnioski te składane są dopiero po zrealizowaniu całego projektu lub 

jego poszczególnych etapów (gdy przewidywany był taki tryb realizacji projektu).  

Korzystanie z mechanizmu prefinansowania nie jest obowiązkowe, a wykorzystanie 

środków na poŜyczki zaleŜy od potrzeb uprawnionych jednostek. MF nie ma wpływu na 

tempo i terminy składania wniosków o udzielenie poŜyczki. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/957, II/1419-1433] 

Odsetki za miesiąc grudzień 2006 z tytułu poŜyczek udzielonych przez BGK i dla PARP 

w wysokości 2.087,5 tys. zł były płatne w styczniu 2007 r. Stanowiły one saldo konta 226-

118 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych – długoterminowe” – „Odsetki od poŜyczek 
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dla JSFP” na dzień 31.12.2006 r. Kwota 2.087,5 tys. zł wpłynęła na rachunek dochodów w 

styczniu 2007 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/615-617, II/975-983, II/1391] 

W piśmie z dn. 10.12.2004 r. (BP4-513-181/2004/4397) Dyrektor Departamentu BudŜetu 

Państwa, Anna Kęczkowska zaproponowała aby środki przekazane przez Departament 

Instytucji Płatniczej na rachunek dochodów cz. 79 bp „Obsługa Długu Krajowego” z tytułu 

odsetek od poŜyczek dla jednostek sektora finansów publicznych ujmować w rozdziale 75702 

– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu 

terytorialnego. Taka kwalifikacja dochodów została utrzymana równieŜ po wejściu w Ŝycie 

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

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

źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107 poz. 726).  

Wg informacji uzyskanej przez kontrolerów z BGK w dn. 28.02.2007 r., w 2006 r. 

oprocentowane poŜyczki dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielane były 

jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym szkołom wyŜszym, samodzielnym 

publicznym zakładom opieki zdrowotnej, państwowym lub samorządowym instytucjom 

kultury oraz instytucjom i organizacjom sfery badawczo-rozwojowej. 

Dyrektor Departamentu BudŜetu Państwa, Anna Kęczkowska wyjaśniła, Ŝe w wyniku 

interpretacji przepisów w sprawie klasyfikacji budŜetowej wyprowadzono wniosek, iŜ w 

rozdziale 75702 naleŜy klasyfikować przepływy finansowe związane z obsługą papierów 

wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego, np. wpłaty do 

budŜetu państwa z tytułu poŜyczek na prefinansowanie. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor 

Departamentu BP, przy najbliŜszej zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji 

budŜetowej nastąpi zmiana brzmienia rozdziału umoŜliwiająca klasyfikowanie odsetek od 

wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w jednym rozdziale. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/965-973] 

4.4. Dochody rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; § 8020 Wpływy z tytułu 

poręczeń i gwarancji, w tym naleŜności uboczne 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 w cz. 79 dochody z tytułu udzielonych poręczeń i 

gwarancji spłaty kredytów krajowych zostały zaplanowane na kwotę 67.000 tys. zł. 

Zrealizowane dochody wyniosły 79.264 tys. zł, tj. 118,3 % planu. Dochody roku 2006 były 

wyŜsze od wykonanych w 2005 r. o 26,3%, tj. o 16.496 tys. zł.  
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Kwota naleŜności Skarbu Państwa z tytułu spłat dokonanych za kredytobiorców oraz z 

naliczonych odsetek na 1.01.2006 r. wynosiła 1.060.343 tys. zł, a planowane do odzyskania w 

2006 r. kwoty stanowiły 6,3% wierzytelności SP. Podstawą planowania budŜetowego 

dochodów są zawarte pomiędzy Skarbem Państwa a dłuŜnikami umowy cywilnoprawne, 

ugody sądowe oraz układy z wierzycielami, z których wynikają określone zobowiązania 

dłuŜników do spłaty istniejącego zadłuŜenia wobec Skarbu Państwa z tytułu realizacji przez 

Ministra Finansów umów gwarancji i poręczenia. Dokumenty te określają tytuł i sposób 

płatności, jakie będą dokonywane przez dłuŜnika. Dochody roczne prognozuje się w oparciu 

o te dokumenty. Plan i wykonanie dochodów w 2006 r. przedstawiało się następująco (tys.zł): 

Nazwa podmiotu 

Kwota 
naleŜności 
 na 31.12.2005 

Planowane 
dochody 
w 2006 r 

Uzyskane 
dochody  
w 2006 

% 
4/3 

Pozostająca 
do spłaty na 
31.12.2006 
naleŜność SP 

Lp. 

1 2 3 4 5 6 
1 JSW S.A. 17 496 2 586 2 607 100.8 14 888 
2 PZL-Hydral S.A.  18 773 5 119 523 10.2 18 454 
3 EPWiK Sp. z o.o. 3 377 1 269 1 269 100.0 2 196 
4 GPW w Katowicach  107 000 42 575 42 252 99.2 71 000 
5 Stalexport S.A. 5 363 4 755 4 435 93.3 5 363 
6 KWK "Budryk" S.A. 82 967 10 696 10 485 98.0 77 414 
7 ARR 629 774 0 10 996  698 000 
8 FSM WWR S.A. w 

likwidacji 
193 980 0 6 500  187 480 

9 Spółdz.Mieszk.  
(5 sp-ni) 

1 613 0 196  8 468 

10 PKO BP S.A. 0 0 1  0 

Razem 1 060 343 67 000 79 264 118.3 1 083 263 

WyŜsze od zaplanowanych dochody zostały zrealizowane w wyniku uregulowania przez 

niektóre podmioty części  swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz na skutek 

dodatkowych wpływów z działań windykacyjnych. Ogółem w 2006 r. uzyskano dochody 

wyŜsze o 12.264 tys. zł, niŜ zapisane w ustawie budŜetowej. Zaplanowane i zrealizowane 

dochody dotyczyły następujących dłuŜników Skarbu Państwa: 

1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Dochody od ww. dłuŜnika zostały zaplanowane na podstawie Ugody sądowej z dnia 

31.05.2001r., zgodnie z którą dłuŜnik zobowiązany był do spłaty w 2006r. jednej raty z tytułu 

naleŜności głównej (wierzytelność SP w stosunku do ww. dłuŜnika stanowi jedynie naleŜność 

główną).  Powołana Ugoda sądowa zakłada spłaty do 2014 roku, jednak okres ten, przy 

załoŜeniu, iŜ dłuŜnik będzie w pełni wywiązywał się z jej postanowień, moŜe ulec znacznemu 

skróceniu w czasie, poniewaŜ niezaleŜnie od zobowiązań dłuŜnika do corocznych spłat po 

jednej racie od 2005 do 2014 roku, na poczet spłat tych rat w odwrotnej niŜ w harmonogramie 

kolejności, zalicza się wpływy uzyskane ze sprzedaŜy majątku likwidowanej KWK 
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„Morcinek”. W związku z powyŜszym, na dzień dzisiejszy, zostały spłacone raty za 2005, 

2006, 2013, 2014 oraz część raty za 2012 rok.   RóŜnica pomiędzy kwotą dochodów 

planowanych na 2006 r., a  kwotą dochodów uzyskanych  od Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

S.A., wynikała z wpłaty przez Spółkę środków, otrzymanych ze sprzedaŜy majątku KWK 

„Morcinek”. Stan naleŜności SP w 2006 r. zmniejszył się o 2,6 mln zł. 

2. Kombinat „PZL-Hydral” S.A 

Dochody od ww. dłuŜnika zostały zaplanowane na podstawie układu z dnia 23.12.2002r. 

zawartego z wierzycielami. Zgodnie z harmonogramem spłat z układu dłuŜnik zobowiązany 

był do spłaty w 2006r. w okresach kwartalnych czterech rat, składających się z kapitału i 

odsetek ustawowych.  Harmonogram spłat obejmuje spłaty dłuŜnika do czerwca 2008r.  

RóŜnica pomiędzy planowanymi, a uzyskanymi w r. 2006 dochodami wynikała z 

uregulowania jedynie zaległych płatności z roku 2005, powiększonych o odsetki za 

opóźnienie spłat. DłuŜnik nie wykonał natomiast zobowiązań układowych wobec Skarbu 

Państwa z tytułu rat wymagalnych na koniec czterech kwartałów 2006r. Działania Ministra 

Finansów zmierzające do odzyskania naleŜności od dłuŜnika zostaną przedstawione w 

protokole kontroli w cz. 98 budŜetu państwa. 

3. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Dochody od ww. dłuŜnika zostały zaplanowane na podstawie Umowy z dnia 14.11.1995r. 

w sprawie spłaty długu. Na podstawie zapisów tej umowy dłuŜnik zobowiązany był do spłaty 

w 2006r. w okresach kwartalnych rat z tytułu naleŜności głównej. Umowa zakłada równieŜ 

naliczanie odsetek bieŜących, ale stają się one wymagalne dopiero w przypadku niespłacenia 

przez dłuŜnika pełnej kwartalnej raty w terminie. W związku z tym, iŜ dłuŜnik spłaca swoje 

zadłuŜenie zgodnie z umową, nie było uzasadnienia do zaplanowania  środków z tego tytułu. 

Spłaty z ww. umowy obowiązują do grudnia 2007r.   Stan naleŜności SP w 2006 r. zmniejszył 

się o 1,2 mln zł. 

4. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach 

Dochody od ww. dłuŜnika wyniosły 42,3 mln zł.  Zostały one zaplanowane na podstawie 

Umowy z dnia 29.07.2005r. rozłoŜenia spłaty wierzytelności na raty. Zgodnie z tą Umową 

dłuŜnik zobowiązany był do spłaty w 2006r. w okresach kwartalnych rat z tytułu odsetek 

ustawowych oraz odsetek bieŜących.  Spłaty z ww. umowy obowiązują do grudnia 2007r. 

RóŜnica pomiędzy planowanymi na rok 2006, a uzyskanymi w r. 2006 dochodami od ww. 

dłuŜnika wynikała z niŜszego oprocentowania w 2006 r., w stosunku do prognozowanej 

wysokości, na podstawie której zaplanowano dochody od tego podmiotu.  W roku 2006 

nastąpił znaczny spadek kwoty naleŜności (o 36,0 mln zł, do kwoty 71 mln zł). 
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5. „Stalexport” S.A. w Katowicach 

Dochody od ww. dłuŜnika zostały zaplanowane na podstawie Umowy z dnia 01.09.2004r. 

o spłatę długu, zgodnie z którą dłuŜnik zobowiązany był do spłaty w 2006r. w okresach 

miesięcznych jedynie odsetek bieŜących. Spłata kapitału, powiększona o skapitalizowane 

odsetki, rozpocznie się w sierpniu 2008r. i będzie obowiązywała do lipca 2014r. w okresach 

miesięcznych. RóŜnica pomiędzy planowanymi, a uzyskanymi w dochodami od ww. dłuŜnika 

wynikała z niŜszego oprocentowania w 2006 r., w stosunku do prognozowanej wysokości, na 

podstawie której zaplanowano dochody od tego podmiotu.    

6. KWK „Budryk” S.A. 

Dochody od ww. dłuŜnika zostały zaplanowane na podstawie Umowy z dnia 27.04.2004r. 

o rozłoŜenie spłaty wierzytelności na raty. Na podstawie harmonogramu spłat wierzytelności, 

stanowiącego integralną część powołanej Umowy, zobowiązania dłuŜnika obejmują 

kwartalne raty z tytułu naleŜności głównej, odsetek ustawowych i odsetek bieŜących. 

JednakŜe z uwagi na dokonaną przez dłuŜnika spłatę przed terminem wymagalności, tj. juŜ w 

dniu 07.12.2004r., kwoty w wysokości pokrywającej wysokość pełnych kolejnych do spłaty 

13 rat z tytułu naleŜności głównej, przypadających do uregulowania w okresie od marca 

2005r. do marca 2008r. oraz w części 14-tej raty wymagalnej 30 czerwca 2008r., nie było 

podstaw do planowania na 2006 r. dochodów z tytułu kapitału, a zostały zaplanowane spłaty 

odsetek (ustawowych i bieŜących). Zgodnie z harmonogramem spłat dłuŜnik będzie 

regulował swoje zobowiązania do marca 2014r. RóŜnica pomiędzy planowanymi, a 

uzyskanymi w dochodami od ww. dłuŜnika wynikała z niŜszego oprocentowania w 2006 r., w 

stosunku do prognozowanej wysokości, na podstawie której zaplanowano dochody od tego 

podmiotu.   Stan naleŜności SP w 2006 r. zmniejszył się o 5,6 mln zł. 

7. Agencja Rynku Rolnego 

Nieplanowane dochody uzyskane od ww. podmiotu stanowią spłatę części naleŜności 

Skarbu Państwa, dokonaną w dniu 29.12.2006 r. w wyniku wygospodarowanych przez ten 

podmiot oszczędności środków z tytułu wydatków. Jednak naleŜności tego dłuŜnika, pomimo 

dokonanej spłaty, wzrosły w wyniku zrealizowania przez SP w lipcu 2006 r. poręczenia na 

kwotę  16 mln zł i w rezultacie na koniec 2006 r. wyniosły 698 mln zł. NaleŜności te zostały 

w lutym 2007 r. uregulowane przez ARR.  

FSM Wytwórnia Wyrobów RóŜnych S.A. w likwidacji .  

Dochody uzyskane od ww. dłuŜnika to środki pienięŜne, które wpłynęły z likwidacji 

majątku Fabryki. 
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8. SM „Chodelka”, SML-W „Sadlinka”, SM „Moja Chata”,SM  „Drobinianka”,SM 

„Starówka” 

Dochody uzyskane od ww. dłuŜników to środki pienięŜne, które wpłynęły z działań 

windykacyjnych prowadzonych przez PKO BP S.A. wobec tych podmiotów z tytułu realizacji 

przez Ministra Finansów poręczenia spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. 

9. PKO BP S.A.  

Dochody uzyskane od ww. podmiotu stanowią wpłatę środków naleŜnych za opóźnienie 

zwrotu kwoty  błędnie naliczonej przez bank i włączonej do zobowiązań SM w Jeziorzanach, 

za którą to spółdzielnię dokonał spłaty Minister Finansów z tytułu poręczenia spłaty 

niektórych kredytów mieszkaniowych. 

[Dowód: akta kontroli str.2/III, 10-12/III, 25-29/III] 

 
 

5. Realizacja wydatków 

Kwota wydatków w części 79 – Obsługa długu krajowego, ustalona w ustawie budŜetowej 

na rok 2006 wyniosła 22.900.800 tys. zł. W art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych Minister Finansów został upowaŜniony do dokonywania wzajemnych 

przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu Skarbu Państwa pomiędzy częściami 

budŜetu państwa, z których finansowane są wydatki na obsługę długu zagranicznego Skarbu 

Państwa oraz na obsługę długu krajowego Skarbu Państwa. Minister Finansów dwukrotnie 

skorzystał z tego upowaŜnienia: 

- decyzją Nr NZ/8/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. dokonał zmniejszenia wydatków cz. 

78 (rozdział 75701) o kwotę 400.000 tys. zł, zwiększając o tę samą kwotę wydatki cz. 79 w 

rozdziale 75703 – Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych § 8070 – Odsetki 

i dyskonto od krajowych spw oraz od krajowych poŜyczek i kredytów, 

- decyzją Nr NZ/13/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dokonał zmniejszenia wydatków cz. 

78 (rozdział 75701 i 75704) o kwotę 48.000 tys. zł, zwiększając o tę samą kwotę wydatki cz. 

79 w rozdziale 75703 – Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych § 8100 – 

Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na 

wymianie płatności odsetkowych. 

Zwiększenie limitu wydatków rozdziale 75703 w § 8070 i § 8100 łącznie o 448.000 tys. zł 

zostało przeznaczone na obsługę długu krajowego z tytułu skarbowych papierów 

wartościowych. 
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Ponadto Minister Finansów dokonał przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi 

rozdziałami i paragrafami cz. 79, w wyniku których limit wydatków rozdziału 75703 – 

Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych został zwiększony dodatkowo o 

338.000 tys. zł w wyniku przesunięcia tej kwoty z rozdziału 75704 – Rozliczenia z tytułu 

poręczeń i gwarancji. 

[Dowód: akta kontroli str. II/7-35] 

Oszczędności w wydatkach rozdziału 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

w łącznej kwocie 338.654 tys. zł (róŜnica między kwotą wydatków zaplanowaną w ustawie 

budŜetowej, a wykonaniem) wynikały z samodzielnej spłaty przez kredytobiorców 

zobowiązań objętych poręczeniem Skarbu Państwa i zostały omówione w dalszej cześci 

protokołu. 

[Dowód: akta kontroli str. II/47] 

Łączna kwota wydatków poniesionych na obsługę długu krajowego wyniosła w 2006 r. 

23.341.158 tys. zł. Stanowiło to 109,7% wydatków poniesionych na ten cel w 2005 r. i 

101,9% wydatków zaplanowanych w ustawie budŜetowej na 2006 r. oraz 100% planu po 

zmianach. W łącznej kwocie wydatków poniesionych na obsługę długu krajowego 99,6% 

stanowiły koszty obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych – 23.249.812 tys. 

zł, pozostałą kwotę 91.346 tys. zł - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. 

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu wydatków części 79 zawarto w zestawieniu 

włączonym do akt kontroli.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/39] 

Zwrot niewykorzystanych środków wydatków cz. 79 w kwocie 11,9 tys. zł nastąpił na 

rachunek wydatków centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa przelewem z dnia 

29.12.2006 r., co było zgodne z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 

2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu państwa (Dz.U. nr 116 poz. 

784). 

[Dowód: akta kontroli str. II/847-849, II/1393-1395]  

Wydatki na obsługę długu krajowego w wydatkach budŜetowych ogółem stanowiły w 

2006 roku 10,5% (10,4% w 2005 r.). 

5.1. Wydatki rozdziału 75703 – Obsługa krajowych spw 

Wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych zrealizowane w 2006 r. w 

kwocie 23.249.812 tys. zł były wyŜsze od ustalonych w ustawie budŜetowej na 2006 r. o 

779.012 tys. zł (3,5%) i niŜsze o 6.988 tys. zł od planu po zmianach. W porównaniu do 
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wydatków tego rozdziału zrealizowanych w roku 2005 r. były one wyŜsze o 2.222.310 tys. zł 

(tj. o 10,6%). O wzroście wydatków tego rozdziału w stosunku do roku 2005 zadecydowały 

wyŜsze koszty obsługi obligacji hurtowych (o 3.777.036 tys. zł, tj. o 22,3%), przy spadku 

kosztów obsługi bonów skarbowych (o 1.712.167 tys. zł, tj. o 58,2%). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/39] 

5.1.1 Wydatki w § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych spw 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. zaplanowano w tym paragrafie kwotę 22.408.445 tys. 

zł, która w trakcie roku Decyzjami Ministra Finansów została zwiększona o 642.880 tys. zł 

(2,9%) i zrealizowana w 100%. Zwiększenie wydatków tego paragrafu o powyŜszą kwotę 

było wypadkową:  

a) zwiększenia wydatków na obsługę obligacji hurtowych o 636.590 tys. zł (3,2%) i na 

obsługę bonów skarbowych o 54.410 tys. zł (4,6%) oraz 

b) zmniejszenia wydatków na obsługę obligacji detalicznych o 48.000 tys. zł (4,2%) i na 

obsługę obligacji nierynkowych o 120 tys. zł (1%). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/39] 

Wzrost wydatków na obsługę spw w stosunku do ustawy budŜetowej był przede 

wszystkim skutkiem: 

- zmiany struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych - zwiększone finansowanie na 

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

międzynarodowych (6,9 mld zł wobec zakładanych 20,5 mld zł), 

- wykupu obligacji hurtowych o wartości nominalnej 7,2 mld zł zapadających w 2007 r. 

na przetargach zamiany w 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/45] 

Wielkość obsługiwanego zadłuŜenia z tytułu spw (nominał) i jego strukturę oraz wydatki 

na obsługę tego zadłuŜenia przedstawiono w zestawieniu włączonym do akt kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/57] 

Według stanu na koniec 2006 r., poziom zadłuŜenia w krajowych spw w stosunku do 

zadłuŜenia na koniec 2005 r. wzrósł o 38.567,90 mln zł (12,4%), w tym zadłuŜenie w 

obligacjach wzrosło o 37.167,90 mln zł (12,9%), a zadłuŜenie w bonach skarbowych wzrosło 

1.400,00 mln zł (5,7%). Dla porównania - w roku 2005 przyrost był niŜszy i wynosił 25.078 

mln zł (8,7%). Natomiast w roku 2004 przyrost był wyŜszy niŜ w 2006 r. i wynosił 40.908,4 

mln zł (16,6%). Wzrost zadłuŜenia w obligacjach w 2006 r. był wypadkową wzrostu 

zadłuŜenia w obligacjach rynkowych (tj. obligacjach hurtowych oraz detalicznych będących 

przedmiotem obrotu giełdowego) o 38.664,90 mln zł (13,9%) oraz spadku zadłuŜenia w 
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obligacjach oszczędnościowych (tj. dwuletnich DOS, czteroletnich COI oraz dziesięcioletnich 

EDO) i obligacjach nierynkowych, odpowiednio o 1.414,40 mln zł (16,4%) i 82,60 mln zł 

(14,6%). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/57, II/955] 

Koszt obsługi przypadający na 100 zł zadłuŜenia w krajowych spw wyniósł w 2006 r. 

6,90 zł wobec 6,91 zł w 2005 r. 

W 2006 r. nastąpił wzrost kosztów obsługi przypadających na 100 zł zadłuŜenia w 

obligacjach oszczędnościowych (z 6,15 zł w 2005 r. do 9,10 zł), spowodowany głównie tym, 

Ŝe w 2006 r. zrealizowano wyŜsze koszty obsługi tych obligacji, zwłaszcza z tytułu wykupu 

obligacji dwuletnich DOS (zadłuŜenie w tych obligacjach na koniec 2006 r. stanowiło 89,6% 

łącznego zadłuŜenia w wszystkich obligacjach oszczędnościowych), oraz dziesięcioletnich 

EDO, z następujących powodów: 

- zrealizowane były wyŜsze wykupy obligacji dwuletnich DOS (wykup wg nominału 

wyniósł w 2006 r. 5.067,6 mln zł wobec 3.362,3 mln zł w 2005), dodatkowo średnie 

wypłacone odsetki przy wykupie obligacji dwuletnich w 2006 r. były wyŜsze od średnich 

odsetek wypłaconych w 2005 r. i wyniosły odpowiednio: 13,41 zł i 10,67 zł,  

- zrealizowane były wyŜsze przedterminowe wykupy obligacji dziesięcioletnich. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/207-215, II/859] 

NiŜszy koszt obsługi 100 zł zadłuŜenia obligacji nierynkowych (2,36 zł w 2006 r. zamiast 

6,06 zł w 2005 r.) był konsekwencją dokonanego w 2005 r. całkowitego przedterminowego 

wykupu obligacji restrukturyzacyjnych serii B, C (w dniu 31.05.2005 r.) i D (w dniu 

30.06.2005 r.). W 2006 r. obsługiwana była tylko obligacja dla BGś. 

NiŜszy koszt obsługi 100 zł zadłuŜenia bonów skarbowych (5,47 zł w 2006 r. zamiast 8,06 

zł w 2005 r.) był związany ze znacznym spadkiem rentowności bonów skarbowych. Średnia 

rentowność papierów wykupywanych w 2006 r. wynosiła 5,1% w stosunku do 6,6% rok 

wcześniej. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/57, II/859, II/955] 

Zrealizowane wydatki § 8070 w kwocie 23.049.798 tys. zł stanowiły 99,1% wydatków 

rozdz. 75703. Na tę kwotę złoŜyły się wydatki na: 

a) dyskonto od bonów skarbowych w kwocie 1.227.936 tys. zł (5,3% wydatków rozdz. 

75703), 

b) odsetki, dyskonto i premia od obligacji skarbowych w kwocie 21.821.862 tys. zł 

(93,9%), z tego: 

- odsetki, dyskonto i premia od obligacji hurtowych w kwocie 20.713.633 tys. zł, 
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- odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w kwocie 1.095.941 tys. zł, 

- odsetki od obligacji nierynkowych w kwocie 12.288 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/39, II/201-221] 

Wydatki na dyskonto bonów skarbowych 

Wydatki na obsługę bonów skarbowych w ustawie budŜetowej na 2006 r. zostały 

zaplanowane w kwocie 1.173.529 tys. zł, następnie zwiększone do kwoty 1.227.939 tys. zł (o 

54.410 tys. zł, tj. o 4,6%). Zrealizowane wydatki wyniosły 1.227.936 tys. zł, tj. 100% planu 

po zmianach. Wzrost wydatków wynikał z: 

- nie zakładanych w ustawie budŜetowej wydatków z tytułu dyskonta od sprzedaŜy 

bonów 3-tygodniowych w styczniu 2006 r. (o wartości nominalnej 2 mld zł) oraz 26-

tygodniowych w kwietniu 2006 r. (2 emisje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł), 

zorganizowanej w ramach zarządzania płynnością budŜetu państwa, co pociągnęło wydatki w 

2006 r. w wysokości 24.498,8 tys. zł. Zastępca Dyrektora Departamentu NZ, Anna Suszyńska 

wyjaśniła, Ŝe emisje tzw. krótkich bonów skarbowych są przeprowadzane w zaleŜności od 

sytuacji budŜetu państwa w zakresie płynności i ze względu na niepewność ich wystąpienia, 

są one planowane w ustawie budŜetowej w pozycji „Pozostałe przychody i rozchody”. Ww. 

emisje bonów zostały zaproponowane w planach podaŜy SPW na te miesiące i wynikały z 

prognoz sytuacji w zakresie płynności budŜetu państwa w 2006 r. oraz z konieczności 

zapewnienia bezpiecznego i racjonalnego finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu 

państwa, 

- wyŜszych o 29.972,4 tys. zł kosztów obsługi bonów 52-tygodniowych, w wyniku 

wyŜszej od przewidywanej w projekcie budŜetu na 2006 r. (autopoprawka z grudnia 2005 r.) 

sprzedaŜy bonów 52-tygodniowych w grudniu 2005 r. W projekcie budŜetu planowano 

sprzedaŜ w wysokości 1,4 mld zł, a zrealizowano w wysokości 2,1 mld zł.  

Wydatki poniesione na wypłatę dyskonta od wykupywanych bonów oraz planowane i 

zrealizowane wielkości sprzedaŜy bonów oraz zadłuŜenie w bonach na 31.12.2006 r. 

przedstawiono w zestawieniu włączonym do akt kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. I/425, II/47, II/201] 

W porównaniu do roku 2005 wydatki na obsługę bonów skarbowych spadły o 1.712.167 

tys. zł, tj. o 58,2%, co było wynikiem niŜszej nominalnej wartości wykupu w 2006 r. w 

stosunku do 2005 r. (w 2006 r. – 27.600,0 mln, w 2005 r. - 49.427,82 mln zł) oraz niŜszej o 

1,495 p.p. rentowności – średnia rentowność bonów wykupywanych w 2006 r. wyniosła 

5,064% (6,559% w 2005 r.). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/39, II/201-203] 
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Wydatki na obsługę bonów w 2006 r. stanowiły 5,3% wydatków na obsługę SPW (w 

2005 r. 14,0%), przy czym 97,8% tych wydatków stanowiły wydatki poniesione na wykup 

bonów z emisji z 2005 r. w kwocie 1.201.314,7 tys. zł. Udział zadłuŜenia w bonach 

skarbowych w długu krajowym z tytułu SPW wyniósł 7,4% na koniec 2006 r., wobec 7,8% na 

koniec 2005 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/57] 

Wydatki na obsługę obligacji skarbowych 
Na łączne wydatki z tytułu obsługi obligacji skarbowych w 2006 r. w kwocie 21.821.862 

tys. zł złoŜyły się wydatki na: (1) obligacje hurtowe (wypłata odsetek, premii i dyskonta), (2) 

obligacje detaliczne (wypłata odsetek i dyskonta), (3) obligacje nierynkowe (wypłata 

odsetek).  

Wydatki na obsługę obligacji hurtowych zaplanowano w ustawie budŜetowej w kwocie 

20.077.816 tys. zł. Decyzjami Ministra Finansów zaplanowana kwota została zwiększona o 

636.590 tys. zł, tj. 3,2%. W trakcie roku 2006 zrealizowano wydatki w kwocie 20.713.633 

tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Zwiększenie wydatków na obsługę obligacji hurtowych 

wynikało z wyŜszych kosztów obsługi: obligacji stałoprocentowych (o 447.310 tys. zł), 

obligacji zmiennoprocentowych (o 174.749 tys. zł) oraz indeksowanych (o 13.758 tys. zł).  

[Dowód: akta kontroli, str. II/39, II/205, II/219, II/845, 281] 

WyŜsze o 447 mln zł koszty obsługi obligacji stałoprocentowych wynikały z: 

- wyŜszych o 270 mln zł w stosunku do planu, kosztów obsługi obligacji typu DS w 

wyniku ich wyŜszej wartości nominalnej (wartość nominalna obsługiwanych w 2006 r. 

obligacji serii DS1110, DS1013, DS1015 wyniosła 75.046 mln zł wobec planowanych 70.235 

mln zł), 

- niŜszych o 132 mln zł kosztów obsługi obligacji PS0511 w następstwie niŜszej od 

zakładanej wartości nominalnej obsługiwanych obligacji (6.340 mln zł wobec planowanych 

8.035 mln zł) oraz niŜszego kuponu obligacji (4,25% wobec planowanych 5%), 

- w wyniku wyŜszej od planowanej zamiany w XII 2005 r. obligacji zapadających w 

2006 r. (w XII 2005 r. wykupiono obligacje o wartości nominalnej 2,5 mld zł wobec 

planowanych 1,5 mld zł), w 2006 r. koszty obsługi obligacji były niŜsze o 445 mln zł wobec 

zakładanego obniŜenia kosztów obsługi o 255 mln zł. RóŜnica 190 mln zł wpłynęła na 

obniŜenie kosztów obsługi obligacji w 2006 r. w stosunku do planu, 

- w wyniku wyŜszej od planowanej zamiany w 2006 r. obligacji typu OK i PS 

zapadających w 2006 r. (w 2006 r. wykupiono obligacje za 19,9 mld zł wobec planowanych 

16,6 mld zł), koszty ich obsługi były niŜsze o 2.722 mln zł wobec zakładanego obniŜenia 
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kosztów obsługi o 2.327 mln zł. RóŜnica 395 mln zł wpłynęła na obniŜenie kosztów obsługi 

obligacji w 2006 r. w stosunku do planu. Operacja ta pociągnęła koszty odsetek, premii i 

dyskonta od umarzanych obligacji, które wyniosły 2.575 mln zł, wobec planowanych 2.163 

mln zł. RóŜnica 412 mln zł wpłynęła na podwyŜszenie kosztów obsługi obligacji w 2006 r. w 

stosunku do planu, 

- nie planowanej zamiany obligacji typu OK i PS zapadających w 2007 r., w wyniku 

której umorzono obligacje o wartości nominalnej 5.068.813 tys. zł, co pociągnęło 

nieplanowane koszty w wysokości 483.956 tys. zł (odsetki, premia i dyskonto od umarzanych 

obligacji). MoŜliwość dokonywania takich operacji jest uzaleŜniona od faktycznego limitu na 

koszty obsługi przyjętego w ustawie budŜetowej oraz od przebiegu procesu finansowania i 

obsługi całego długu. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/45-47, II/963] 

WyŜsze o 175 mln zł koszty obsługi obligacji zmiennoprocentowych wynikały z: 

- wyŜszych o 273 mln zł kosztów obsługi obligacji WZ0911 w następstwie wyŜszej 

sprzedaŜy (sprzedaŜ obligacji WZ0911 w 2006 r. wyniosła 10,6 mld zł wobec planowanej 2,6 

mld zł, 

- niŜszych o 20 mln zł od planowanych kosztów obsługi obligacji WZ0307 w 

następstwie niŜszych kuponów (średnio 4,28% zamiast 4,61%), 

- niŜszych o 40 mln zł od planowanych kosztów obsługi obligacji WZ0911 w 

następstwie niŜszych kuponów (średnio 4,25% zamiast 4,49%), 

- niŜszych o 38 mln zł kosztów obsługi obligacji DZ1111 wydawanych w ramach 

konwersji zobowiązań wobec OFE w następstwie niŜszej wartości obsługiwanych obligacji, 

tj. niŜszej od zakładanej konwersji zobowiązań wobec OFE, która zaleŜy od wartości 

zweryfikowanych zobowiązań wobec OFE przesłanych przez ZUS. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/47, II/861, II/963] 

WyŜsze wydatki z tytułu obsługi obligacji indeksowanych (IZ0816) o 14 mln zł były 

wypadkową: 

- wyŜszej od zakładanej sprzedaŜy obligacji do VIII 2006 r. (w tym miesiącu jest płatny 

kupon tej obligacji). W okresie I-VII.2006 r. sprzedaŜ wg wartości nominalnej wyniosła 1.493 

mln wobec planowanych 1.000 mln zł, co skutkowało zwiększeniem wydatków o 15 mln zł,  

- niŜszego wskaźnika indeksacji w rezultacie niŜszego niŜ zakładano tempa wzrostu cen 

(w okresie VII’05-VI’06 średni poziom CPI r/r wyniósł 1,5% wobec zakładanych 1,7%) – 

zmniejszenie wydatków o ok. 1 mln zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/47] 
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W wydatkach na obsługę zadłuŜenia w obligacjach hurtowych w roku 2006 wypłacone 

odsetki stanowiły 71,1%, dyskonto 28,6%, a premia 0,3%. 

Zestawienie prezentujące strukturę wydatków na poszczególne rodzaje obligacji włączono 

do akt kontroli.  

[Dowód: akta kontroli str. II/845]  

Na wydatki z tytułu obligacji detalicznych zaplanowano kwotę 1.144.692 tys. zł (plan po 

zmianach 1.096.692 tys. zł), wykonanie wyniosło 1.095.941 tys. zł, tj. 95,7% wydatków 

zaplanowanych w ustawie budŜetowej i 100% planu po zmianach. NiŜsze od planowanych 

wydatki o 48.751 tys. zł były konsekwencją: 

- niŜszych o 21.350 tys. zł wydatków na obligacje stałoporcentowe (DOS i SP), 

- niŜszych o 27.400 tys. zł wydatków na obligacje zmiennoprocentowe (TZ) 

Było to spowodowane niŜszą od planowanej sprzedaŜą obligacji obsługiwanych w 2006 

r.: TZ0808, TZ1108, TZ0209, TZ0509, SP0910 i SP1210 (w okresie od sierpnia 2005 r. do 

lipca 2006 r. łączna wartość nominalna sprzedaŜy tych obligacji wyniosła 490.967 tys. zł 

wobec planowanej 1.450.000 tys. zł) oraz niŜszym przedterminowym wykupem obligacji 

oszczędnościowych typu DOS, który wyniósł w 2006 r. 297.919,8 tys. zł wobec planowanych 

324.000 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. II/39, II/47, II/985] 

Realizację wydatków dla poszczególnych grup instrumentów przedstawiono w 

zestawieniu włączonym do akt kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. II/845] 

W portfelu obligacji nierynkowych znajdowały się w 2006 r. obligacje na zwiększenie 

funduszy własnych BGś S.A. Wydatki na ich obsługę wyniosły 12.288 tys. zł, wobec 

zaplanowanych 12.408 tys. zł. NiŜsze od zaplanowanych wydatków były skutkiem 

ukształtowania się stopy redyskonta weksli poniŜej poziomu załoŜonego do ustawy 

budŜetowej (średnia stopa redyskonta weksli – plan 4,5%, wykonanie 4,3%). 

[Dowód: akta kontroli str. II/39, II/211, 861] 

5.1.2. Wydatki § 8100 – Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach 

pochodnych polegających na wymianie płatności odsetkowych (swap) 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. zaplanowano w tym paragrafie kwotę 1.555 tys. zł, 

która wynikała z planowanych rozliczeń transakcji wymiany płatności odsetkowych 

(transakcji swap) zawartej w 2004 r. Kwota wydatków stanowi saldo wypłacanej przez budŜet 

na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. (BH S.A.) stałej płatności odsetkowej w 

wysokości 37.500,0 tys. zł (5% od wartości nominalnej transakcji swapowej, tj. 750.000,0 tys. 
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zł) oraz wpłacanych do budŜetu przez BH S.A. kwot będących równowartością wypłaconych 

przez budŜet inwestorom odsetek od obligacji hurtowej PP1013, o zmiennym oprocentowaniu 

zaleŜnym od 6-miesięcznego WIBOR-u. 

[Dowód: akta kontroli str. 283] 

W trakcie roku, decyzjami Ministra Finansów kwota wydatków została zwiększona do 

151.675 tys. zł, i zrealizowana w 96,6% (146.565 tys. zł). Zwiększenie wydatków tego 

paragrafu o kwotę 150.120 tys. zł nastąpiło w wyniku przeniesienia przez Ministra Finansów 

środków z cz. 78 bp, stanowiących oszczędności w wydatkach na obsługę zadłuŜenia 

zagranicznego, w wysokości 48 mln zł (decyzja MF z 21.12.2006 r.), a takŜe w wyniku 

przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach cz. 79 bp. Decyzją MF z dn. 

20.10.2006 r. dokonano przesunięcia wydatków z § 8070 w wysokości 2.120 tys. zł, a decyzją 

MF z dn. 21.12.2006 r. przesunięto łącznie kwotę 100.000 tys. zł, w tym 93.000 tys. zł z § 

8070 oraz 7.000 tys. zł z § 4310. 

[Dowód: akta kontroli str. II/7-35] 

WyŜsze o 145.010 tys. zł wydatki w stosunku do planowanych były wypadkową: 

- wyŜszego o 2.120 tys. zł salda wynikającego z rozliczeń ww. transakcji swap zawartej 

w 2004 r. Wyniosło ono 3.675 tys. zł i wynikało ze stałej płatności MF na rzecz BH S.A. w 

wysokości 37.500 tys. zł, pomniejszonej o 2 płatności BH S.A. na rzecz MF w łącznej 

wysokości 33.825 tys. zł. W wyniku niŜszych od zakładanych stóp 6-miesięcznego WIBOR-

u, płatności BH S.A. na rzecz MF, jak równieŜ wypłacone przez budŜet odsetki od obligacji 

PP1013, były niŜsze od zakładanych o 2.120 tys. zł. 

- poniesionych nieplanowanych wydatków w kwocie 142.890 tys. zł związku z 

dokonaniem transakcji swap w grudniu 2006 r., polegającej na wymianie płatności 

odsetkowych w powiązaniu z płatnością kuponu od obligacji PS0507 w wysokości 8,5% 

przypadającej na dzień 14.05.2007 r. 

[Dowód: akta kontroli str. II/47, II/75-83, II/515] 

W art. 41 ust. 1 ustawy budŜetowej na rok 2006 Minister Finansów został upowaŜniony 

do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających 

strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budŜetu państwa, z 

których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki. 

W wyniku akceptacji przez Podsekretarza Stanu w MF, Piotra Soroczyńskiego pisma 

Dyrektora Departamentu NZ, Piotra Marczaka, z dnia 20.12.2006 r. zawierającego 

rekomendację wykorzystania oszczędności w wydatkach na obsługę długu publicznego w 

2006 r. na rozłoŜenie w czasie części wydatków na obsługę długu w 2007 r. poprzez zawarcie 
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transakcji swap, w dniu 21.12.2006 r. pomiędzy działającym z upowaŜnienia Ministra 

Finansów, Dyrektorem Departamentu NZ, Piotrem Marczakiem a [...]24, została zawarta 

transakcja polegająca na wymianie płatności odsetkowych pomiędzy MF a [...]25.  

W ramach transakcji przewidziano: 

a) 3 płatności MF na rzecz [...]26:  

- w dn. 28.12.2006 r. w wysokości [...]27 (najniŜsza spośród kwotowań banków do 

których skierowano prośbę o kwotowanie, tj. banków posiadających status DSPW z którymi 

MF ma podpisane odpowiednie Umowy Ramowe), 

- w dn. 14.02.2007 r. – odsetki od kwoty nominalnej transakcji, tj. 2,1 mld zł 

(oprocentowanie w wysokości 3-miesięcznej stopy WIBOR z dn. 22.12.2006 r.), 

- w dn. 14.05.2007 r. – odsetki od kwoty nominalnej transakcji (oprocentowanie w 

wysokości 3-miesięcznej stopy WIBOR z dn. 12.02.2007 r.), 

b) 1 płatność [...]28 na rzecz MF w dn. 14.05.2007 r. (tj. w dniu płatności kuponu od 

obligacji PS0507) w wysokości 178.500 tys. zł (odsetki w wys. 8,5% od kwoty nominalnej 

transakcji). 

[Dowód: akta kontroli str. II/59-73] 

W dniu 28.12.2006 r., zgodnie w umową, MF dokonało na rzecz [...]29 płatności w 

wysokości [...]30. W roku 2007 nastąpią pozostałe płatności przewidziane w umowie, tj. 2 

płatności MF w wysokości 11.627 tys. zł oraz 21.506 tys. zł oraz płatność na rzecz MF w 

wysokości 178.500 tys. zł. W ich wyniku MF uzyska wpływy [...]31 wyŜsze niŜ wyniesie 

suma wydatków poniesionych w roku 2006 i 2007.  

Obliczona z zastosowaniem czynników dyskontowych odzwierciedlających koszt 

finansowania MF na rynku krajowym, wartość bieŜąca wydatków MF na dzień zawarcia 

transakcji, wynosi 175.657 tys. zł, a wartość bieŜąca płatności banku na rzecz MF wynosi 

175.957 tys. zł. Oznacza to, Ŝe wartość bieŜąca transakcji dla MF jest dodatnia i wynosi 300 

tys. zł. Przyjęte czynniki dyskontowe i wyliczenia wartości bieŜącej nie budzą zastrzeŜeń. 

[Dowód: akta kontroli str. II/81, II/85] 

5.1.3. Wydatki § 4310 – Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji spw oraz innych 

kosztów i prowizji 
                                                 
24 ...patrz przypis 2 
25 ...patrz przypis 2 
26 ...patrz przypis 2 
27 ...patrz przypis 2 
28 ...patrz przypis 2 
29 ...patrz przypis 2 
30 ...patrz przypis 2 
31 ...patrz przypis 2 
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Na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW w 2006 r. w ustawie budŜetowej 

zaplanowano kwotę 60.800 tys. zł. Wydatki tego paragrafu wyniosły 53.449 tys. zł, co 

stanowiło 99,3% planu po zmianach. Na powyŜszą kwotę złoŜyły się (w tys. zł): 

- opłata dla GPW, związana z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu wtórnego 

SPW, dokonywana raz w roku – [...]32, 

- wynagrodzenia agentów emisji obligacji detalicznych według zasad określonych w 

umowach z CDM i PKO BP S.A., odpowiednio [...]33. 

NiŜsze niŜ zakładano wydatki na rzecz agentów emisji wynikały przede wszystkim z 

niŜszej niŜ planowana sprzedaŜy obligacji detalicznych na rynku pierwotnym. 

[Dowód: akta kontroli str. II/563, II/857-863] 

Szczegółowemu badaniu poddano wydatki § 4310 z tytułu wynagrodzenia agenta emisji 

PKO BP S.A. za sprzedaŜ obligacji detalicznych DOS0808, COI0810 i EDO0816 (faktura 

VAT nr BDM/6146087) oraz obligacji DOS1008, TZ0809, COI1010 i EDO1016 (faktura 

VAT nr DM/6177810) o łącznej wartości 7.203 tys. zł, co stanowiło 13,5% wydatków tego 

paragrafu. W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

[Dowód: akta kontroli str. II/987-993, II/1247-1265] 

5.2. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa, § 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 

W ustawie budŜetowej na 2006 rok w części 79 zaplanowano wydatki z tytułu spłaty 

kredytów krajowych, poręczonych przez  Skarb Państwa, a nie spłaconych przez 

kredytobiorców, w kwocie 430.000 tys. zł, tj. więcej o 171.016 tys. zł niŜ wykonanie 2005r. 

Zrealizowane w 2006 r. wydatki w tym paragrafie wyniosły 91.346 tys. zł, co stanowiło 

21,2% planu wydatków.  

Decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2006 r. 

zmniejszono w § 8020  planowane wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń krajowych o kwotę 

338 mln zł. (akta kontroli str. 231/III).  

Zaplanowana kwota wydatków dotyczyła zobowiązań podmiotów, których ryzyko wypłat 

ze środków budŜetowych było [...]34. Podmioty te, będące w niestabilnej sytuacji 

ekonomiczno-finansowej, naleŜały do sektorów: transportowego, stoczniowego, hutniczego 

oraz budownictwa mieszkaniowego, ponadto zostały zaplanowane wydatki za Agencję Rynku 

Rolnego. Na etapie planowania wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w 

                                                 
32 ...patrz przypis 2 
33 ...patrz przypis 2 
34 ...patrz przypis 2 
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szczególności brana jest pod uwagę kwota przypadająca do spłaty w danym roku przez kaŜdy 

podmiot, jego sytuacja finansowa, jak równieŜ ocena punktowa ryzyka spłaty przez budŜet 

państwa.  

Planowane i wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w § 8020 przedstawia 

poniŜsze zestawienie (w tys. zł): 

Lp Nazwa podmiotu  % 
ryzyka 

Plan 
wydatków 

Wykonanie 
wydatków 

% 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

[..
.] 

Stocznia Gdynia 40% 165 324 -  

2 PKP SA 65% 79 207 -  
3 WRJ sp z oo 90% 94 439 -  
4 LFO sp.z oo 100% 49 346 60 882 123,4 
5 ARR 80% 25 793 16 000 62,0 
6 Kredyty mieszk. 

PKO BP 
100% 15 891 14 464 91,035 

 Razem   430 000 91 346 21,2 

 

 

Agencja Rynku Rolnego 

Na etapie planu załoŜono – wobec braku środków w ustawie budŜetowej na 2006 r.  w 

formie dotacji na pełną, samodzielną spłatę poręczonych przez Skarb Państwa kredytów przez 

Agencję – potrzebę spłat kredytów bankowych ze środków budŜetu państwa.  

W rzeczywistości ARR dokonała częściowej samodzielnej spłaty zobowiązań 

kredytowych, a Skarb Państwa poniósł wydatki w kwocie niŜszej od zaplanowanej. 

Płatność dokonana za ARR dotyczyła umowy poręczenia zawartej w dniu 2 grudnia 2003 

r. W dniu 4.07.2006 r. Skarb Państwa został wezwany przez Bank PEKAO SA do spłaty za 

ARR przypadającej na dzień 3.07.2006 r. niespłaconej kwoty w wysokości 16 mln zł. 

Dyspozycja dokonania powyŜszej płatności, z dnia 4.07.2006 r., została zrealizowana w dniu 

7.07.2006 r. W tym samym dniu Departament DG poinformował ARR o dokonanej spłacie 

kapitału i wezwał Agencję do natychmiastowej spłaty zobowiązań, informując jednocześnie o 

naliczaniu odsetek ustawowych od dnia 8.07.2006 r.  

W wyniku realizacji wniosku pokontrolnego NIK po kontroli wykonania budŜetu państwa 

za 2005 r. oraz w efekcie działań podjętych dla realizacji tego wniosku przez Departament 

DG, w dniu 27.06.2006 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy kredytowej. 
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Oprocentowanie naliczonych odsetek od niespłaconego w terminie kredytu zostało w aneksie 

uregulowane w taki sposób, Ŝe liczone jest ono według podstawowej stopy oprocentowania 

kredytu (WIBOR 1-M powiększony o marŜę 0,15 pp), a nie – jak poprzednio – gdy 

oprocentowanie niespłaconego kredytu wynosiło 1,5-krotność odsetek ustawowych. 

Oszczędność ARR z tytułu korzystniejszego oprocentowania kredytu za okres 3 dni wyniosła 

ok. 17,1 tys. zł. Stan wierzytelności SP po dokonaniu powyŜszej spłaty wyniósł na 

31.12.2006 r. 698.000 tys. zł, z czego naleŜność główna wynosiła 558.000 tys. zł, a odsetki 

ustawowe 140.000 tys. zł.  

Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o. 

Na etapie planu na 2006 r. uwzględniono fakt wezwania poręczyciela do wykonania 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy poręczenia, w wysokości kapitału 43.922 tys zł 

i odsetek w wysokości 5.424 tys. zł. 

Przekroczenie planu wydatków wystąpiło w związku z przeprowadzonymi w dniach 24 

maja – 6 czerwca 2006 r. egzekucjami administracyjnymi z rachunku Ministerstwa Finansów 

w Narodowym Banku Polskim, w ramach których oprócz kwot kapitału i odsetek bieŜących z 

wezwania do zapłaty wystawionego przez banki w 2004 r., ściągnięte zostały równieŜ odsetki 

ustawowe od dnia wymagalności kredytu, jak równieŜ koszty postępowania egzekucyjnego i 

koszty NBP. Aktualny stan wierzytelności SP wynosi 60.882 tys. zł. 

W sprawie udzielenia i realizacji poręczenia ze środków budŜetu państwa spłaty kredytu 

na budowę wytwórni preparatów osoczopochodnych przez LFO,  NIK przeprowadziła w 

latach 2005-2006 dwie kontrole. Wyniki pierwszej kontroli zostały przedstawione w 

wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 października 2005 r., a wniosek zawarty w wystąpieniu 

dotyczył w wytoczenia przez Ministra Finansów powództwa o ustalenie w trybie art. 189 kpc 

nieistnienia zobowiązania SP z tytułu poręczenia kredytu udzielonego LFO przez konsorcjum 

banków. Wyniki kolejnej kontroli zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 

3 października 2006 r. (bez wniosków). Ministerstwo Finansów wykonało wniosek zawarty w 

pierwszym wystąpieniu, składając w dniu 21 listopada 2005 r. pozew do Sądu Okręgowego w 

Warszawie. 

W postępowaniu o ustalenie nieistnienia zobowiązania Skarbu Państwa, w pozwie 

wzajemnym banki wniosły o zasądzenie od pozwanego kwoty 16.595.986 USD (naleŜność 

główna i odsetki od kredytu 14.303.224 USD  oraz odsetki ustawowe naliczone od dnia 

19.04.2003 r. w kwocie 2.292.762 USD). 
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W odpowiedzi na pozew wzajemny z dnia 26.04.2006 r., Minister Finansów  wniósł o 

oddalenie pozwu wzajemnego. 

W dniu 15.05.2006 r. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie, a w dniu 

17.05.2006 r. nadał klauzule wykonalności wystawionym przez banki w dn. 1.12.2004 r. 

bankowym tytułom egzekucyjnym. 

Pismami z dni 24.05.2006 r. – 6.06.2006 r. komornik sądowy powiadomił Ministra 

Finansów o wszczęciu egzekucji i jednocześnie w tych samych dniach – o zajęciu rachunku 

bankowego MF w NBP i zakazie wypłat (pierwsze z zawiadomień komornika wpłynęło do 

MF w dniu 29.05.2006r.). 

Zajęcie to dotyczyło następujących kwot: 

Data 
zawiado-
mienia 

Wierzyciel NaleŜność 
główna w 
USD 

Odsetki do dnia 
poprzedzającego 
zawiadomienie, w 
USD 

Koszty 
procesu 
PLN 

Opłata 
egzekucyjna 
PLN 

24.05 Kredyt Bank 2 232 271.55 415 630.62 30 045.00 57 090.90 

25.05 PEKAO SA 3 352 366.19 625 239.26 30 045.00 57 090.90 

25.05 ING BŚK SA 3 352 366.20 625 239.26 30 045.00 57 090.90 

30.05  BPH SA 3 350 055.37 630 085.76 30 120.00 57 090.90 

06.06 BZ WBK SA 4 308 927.12 819 935.71 30 120.00 57 090.90 

 Razem 16 595 

986.43 

3 116 130.61 150 

375.00 

285 454.50 

Pobranie środków z rachunku bankowego MF nastąpiło w dniach: w odniesieniu do trzech 

pierwszych banków w dniu 29.05.2006 r., a do dwóch następnych – odpowiednio w dn. 31.05 

i 7.06. 2006 r. Pobrane kwoty zostały powiększone o dalsze odsetki od dnia następnego od 

dnia zawiadomienia do dnia pobrania. Przeliczenie kwot wyraŜonych w USD nastąpiło wg 

średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym przekazanie naleŜności 

wierzycielowi.   

Razem rachunek MF został obciąŜony kwotą 60.882 tys. zł. 

W dniu 29.05.2006 r. Minister Finansów wystąpił do Sądu Okręgowego z wnioskiem o 

zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieistnienia zobowiązania SP w drodze zawieszenia 

postępowania egzekucyjnego. W postanowieniu z dnia 12.06.2006 r. odmówiono 

zabezpieczenia postępowania. 
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Ponadto w dniu 1.06.2006 r. Minister Finansów złoŜył zaŜalenie na postanowienie Sądu 

Rejonowego z dnia 15.05.2006 r. o nadaniu klauzuli wykonalności bankowym tytułom 

egzekucyjnym, a takŜe skierował wnioski do komornika o zawieszenie postępowań 

egzekucyjnych, a następnie, w wyniku odmowy zawieszenia postępowań – składał skargi na 

czynności komornika do sądu rejonowego.  

Po zakończeniu przez komornika egzekucji środków pienięŜnych z rachunku MF, zaszła 

potrzeba zmiany wytoczonego powództwa. W dniu 6 października 2006 r. Minister Finansów 

skierował do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wniosek o zmianę powództwa w trybie 

art.14 ust.1 i 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej SP. Wniosek dotyczył zmiany powództwa o 

ustalenie nieistnienia zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu poręczenia kredytu udzielonego 

LFO w ten sposób, iŜ wnosi o wytoczenie powództwa o zasądzenie zapłaty. We wniosku tym 

Minister Finansów wnosi o  podniesienie, jako twierdzenia ewentualnego w stosunku do 

twierdzenia o wygaśnięciu umowy poręczenia (na wypadek gdyby Sąd nie podzielił 

stanowiska MF w tym zakresie), Ŝe umowa poręczenia została nienaleŜycie wykonana przez 

banki. 

Minister Finansów prowadzi działania zmierzające do odzyskania wyegzekwowanych 

przez komornika kwot wraz z odsetkami ustawowymi przede wszystkim współpracując z 

Prokuratorią Generalną w zakresie prowadzonego postępowania sądowego przeciw bankom, 

która zgodnie z ustawą , na wniosek Ministra Finansów, przejęła prowadzenie procesu. W 

dniu 6.03.2007 r. Prezes Prokuratorii Generalnej przesłał do MF kopię pisma procesowego 

zmieniającego Ŝądanie pozwu przeciwko Konsorcjum Banków.  

Minister Finansów podjął równieŜ działania polegające na zabezpieczeniu roszczeń SP w 

stosunku do LFO w upadłości. W ramach tych działań uzyskał m.in. wpis hipoteki na 

nieruchomości LFO oraz zwrócił się do Kredyt Banku SA o przekazanie informacji w 

zakresie ustanowionych i posiadanych zabezpieczeń kredytu.  

[Dowód: akta kontroli str. 12,13,17/III, 95-121/III, 123-229, 237/III] 

Kredyty mieszkaniowe PKO BP 

Z ok. 1300 spółdzielni mieszkaniowych których członkowie spłacają kredyty 

mieszkaniowe w ramach systemu kredytów objętych poręczeniem Skarbu Państwa, tylko 

cztery spółdzielnie znalazło się w 2006 r. w sytuacji finansowej, która uniemoŜliwiła 

samodzielne dokonanie spłat. Prognozy dotyczące niespłacalności kredytów mieszkaniowych 

dokonywane są przez bank.  Departament DG przyjmuje [...]36 dla tych objętych 
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poręczeniami Skarbu Państwa wypłat. Wykonanie wydatków za spółdzielnie wyniosło [...]37 

planu. 

Walcownia Rur Jedność sp. z o.o. 

Na etapie planu załoŜono, wobec wypowiedzenia przez banki w styczniu 2005 r. umów 

kredytowych, objętych poręczeniami Skarbu Państwa, konieczność poniesienia wypłat za ten 

podmiot. Tymczasem, pomimo wypowiedzenia przez banki umów kredytowych, nie doszło w 

2006 r. do wezwania poręczyciela przez banki - kredytodawców poręczonych przez Skarb 

Państwa kredytów (w 2005 r. z tych samych przyczyn równieŜ nie doszło do zaplanowanych 

wypłat). 

W grudniu 2006 r. banki wystosowały do potencjalnych nabywców ofertę zakupu 

wierzytelności bankowych, w tym poręczonych przez Skarb Państwa.   

Stocznia Gdynia SA 

Na etapie planu załoŜono  - biorąc pod uwagę wysoką kwotę zobowiązań przypadających 

do spłaty w 2006 r., brak płynności finansowej, opóźnienia w budowie statków -  konieczność 

dokonania wypłat za ten podmiot.    

W rzeczywistości - pomimo wysokiej kwoty zobowiązań przypadających do spłaty w 

2006 r., a takŜe problemów z uzyskaniem płynności, nie doszło do wypłat środków 

budŜetowych z tytułu umów poręczeń. Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka wypłat z budŜetu, 

przy aktywnym udziale Ministra Finansów, w 2006 r. kilkakrotnie doszło do restrukturyzacji 

kredytów zaciągniętych przez Stocznię Gdynia S.A., w wyniku której moŜliwe było 

przedłuŜenie terminów spłaty kredytów oraz terminów waŜności poręczeń (w 2005 r. z tych 

samych przyczyn równieŜ nie doszło do zaplanowanych wypłat). 

 

PKP S.A. 

W 2006 r. przypadały do spłaty następujące zobowiązania: 

- w cz. 78 – z tytułu zaciągniętych przez PKP SA gwarantowanych przez SP kredytów 

zagranicznych w kwocie 60,4 mln EUR i  13,2 mln USD, z czego do planu przyjęto 

odpowiednio [...]38, 

- w cz. 79 – z tytułu odsetek od wyemitowanych przez PKP SA obligacji w wysokości 

121,9 mln zł, z czego do planu przyjęto [...]39.  
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Pomimo trudnej sytuacji finansowej tego podmiotu i wysokiego zadłuŜenia, PKP SA 

samodzielnie wywiązała się z zobowiązań, objętych poręczeniami i gwarancjami Skarbu 

Państwa. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-5/III, 10-13/III, 17-23/III, 63-87/III] 

Uzgodnienia sald wierzytelności Skarbu Państwa od poszczególnych dłuŜników nastąpiły 

zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. Szczegółowe dane dotyczące uzgadniania sald 

zostały zawarte w notatce słuŜbowej nr 1 (dowód: akta kontroli str. 239/III ).  

6. Badanie analityczne dowodów księgowych 

Na podstawie dziennika obrotów rejestru naleŜności (w którym zaewidencjonowano 716 

pozycji) dokonano wyboru 15 pozycji dochodów rozdz. 75702, 75703 i 75705 na łączną 

kwotę 1.263.494,5 tys. zł spośród najwyŜszych kwotowo pozycji dochodów cz. 79 

zaewidencjonowanych w 2006 r. 

Na podstawie dziennika obrotów rejestru wydatków (w którym zaewidencjonowano 698 

pozycji) dokonano wyboru 15 pozycji wydatków rozdz. 75703 na łączną kwotę 4.215.811,2 

tys. zł spośród najwyŜszych kwotowo pozycji wydatków cz. 79 zaewidencjonowanych w 

2006 r. 

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Kwoty poszczególnych dochodów i 

wydatków zostały naliczone prawidłowo i w odpowiedniej wysokości zaliczone do 

poszczególnych paragrafów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej. Płatności dokonano 

zgodnie z warunkami określonymi w listach emisyjnych oraz umowach, stanowiących źródło 

zobowiązań z tytułu wydatków cz. 79, na podstawie dyspozycji płatności sprawdzonych i 

zatwierdzonych przez osoby do tego upowaŜnione. 

[Dowód: akta kontroli str. II/987-1389] 
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Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń Kontrolerzy 

informują Ministra Finansów o przysługującym mu prawie: 

• zgłoszenia przed podpisaniem protokółu kontroli, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego protokółu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŜeń co do 

ustaleń zawartych w protokóle kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK); 

• odmowy podpisania niniejszego protokółu kontroli, z jednoczesnym 

obowiązkiem złoŜenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn 

odmowy podpisania protokółu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). w przypadku zgłoszenia 

zastrzeŜeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania 

ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; 

• złoŜenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do 

przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokóle 

kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli pod 

pozycją 5. 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden wręczono w dniu 19 marca 2007 r. Ministrowi Finansów.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/1435]  

 

Warszawa, dnia 19 marca 2007 r.  Kontrolerzy Departamentu BudŜetu 

i Finansów NajwyŜszej Izby Kontroli: 
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