
 
NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 

Warszawa,       13      kwietnia 2007 r. 

KBF-41008-1/07 
P/06/043 

Pani  
Prof. Zyta GILOWSKA 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Finansów 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (DzU z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała Ministerstwo Finansów 

w zakresie wykonania budŜetu państwa w 2006 r. w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia 

zagranicznego i 79 – Obsługa długu krajowego. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 2 kwietnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Premier niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu państwa 

w 2006 r. w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego oraz 79 – Obsługa długu 

krajowego. 

Plany dochodów i wydatków obu skontrolowanych części zostały sporządzone 

w granicach kwot określonych w ustawie budŜetowej oraz w terminie i szczegółowości 

wynikającej z art. 128 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1.  

Gromadzenie i odprowadzanie dochodów budŜetu państwa w obu częściach 

następowało na zasadach i w terminach określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów 

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

                                                 
1  DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.  
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wykonywania budŜetu państwa2. Uzyskane dochody wyniosły łącznie 3.702.071 tys. zł i były 

o 6,1% wyŜsze niŜ w 2005 r. Stanowiły one 1,9% dochodów budŜetu państwa ogółem.  

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

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

zobowiązań. Wydatki na obsługę długu wyniosły 27.849.573 tys. zł i były o 2.873.364 tys. zł 

(tj. o 11,5%) wyŜsze niŜ w roku poprzednim. Przyczyną wzrostu wydatków był wzrost 

zadłuŜenia, jaki miał miejsce w 2006 r. oraz w latach poprzednich3. Wskutek tego, pomimo 

niskich stóp procentowych na rynku krajowym, udział wydatków z tytułu obsługi zadłuŜenia 

Skarbu Państwa w wydatkach ogółem budŜetu państwa drugi rok z rzędu wzrósł 

o 0,5 pkt proc. W 2006 r. kształtował się on na poziomie 12,5%, tj. o 0,2 pkt proc. wyŜszym 

niŜ średnia z poprzednich pięciu lat (2001-2005). Na obsługę długu w 2006 r. przeznaczono 

14,1% dochodów budŜetu państwa ogółem.  

1. NajwyŜsza Izba Kontroli opiniuje bez zastrzeŜeń roczne sprawozdania Rb-23 o stanie 

środków na rachunkach bankowych, Rb-27 z wykonania planu dochodów budŜetowych 

oraz Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa w obu częściach objętych 

kontrolą. Sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej4. 

Prezentują one prawdziwy i rzetelny obraz dochodów i wydatków zrealizowanych 

w 2006 r., a wykazane w nich kwoty są zgodne z ewidencją księgową.  

Kontrola 48,1% dochodów zrealizowanych w częściach 78 i 79 wykazała, Ŝe zostały one 

prawidłowo naliczone i zaklasyfikowane do właściwych paragrafów i rozdziałów 

klasyfikacji budŜetowej. NIK zwraca jedynie uwagę, na potrzebę dostosowania nazwy 

rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek 

samorządu terytorialnego, ustalonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

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

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych5, 

do rzeczywistego zakresu operacji w nim ujmowanych. W rozdziale tym oprócz 

dochodów z tytułu operacji z jednostkami samorządu terytorialnego są takŜe 

                                                 
2 Odpowiednio: DzU nr 285, poz. 2854 ze zm. i DzU nr 116, poz. 784 ze zm.  
3 Celowość i gospodarność zaciągania i spłat zadłuŜenia Skarbu Państwa w 2006 r., będących podstawą 

uzyskania większości dochodów oraz poniesienia części wydatków objętych kontrolą, będzie przedmiotem 
oceny NIK, sformułowanej w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym w ramach kontroli wykonania budŜetu 
państwa w 2006 r. w części 98. 

4 DzU nr 115, poz. 781. 
5 DzU nr 107, poz. 726. 
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ewidencjonowane dochody z tytułu odsetek od poŜyczek6 udzielonych innym jednostkom 

sektora finansów publicznych, takim jak państwowe szkoły wyŜsze, samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz 

instytucje i organizacje sfery badawczo-rozwojowe. Zdaniem NIK, powyŜsza zmiana 

słuŜyć będzie poprawie przejrzystości finansów publicznych.  

Kontrola 22,3% wydatków zrealizowanych w obu częściach nie wykazała 

nieprawidłowości. Kwoty poszczególnych wydatków zostały naliczone prawidłowo 

i w odpowiedniej wysokości zaliczone do poszczególnych paragrafów klasyfikacji 

budŜetowej. Płatności dokonano na podstawie dyspozycji płatności sprawdzonych 

i zatwierdzonych przez osoby do tego upowaŜnione.  

2. Wykonanie dochodów w częściach 78 i 79 wyniosło łącznie 3.702.071 tys. zł i było 

wyŜsze od planu o 1.302.553 tys. zł, tj. o 54,3%. Na wyŜszą realizację dochodów złoŜyło 

się przekroczenie planu w części 79 (o 685.144 tys. zł, tj. 30%) oraz w części 78 

(o 617.409 tys. zł, tj. 573,7%). Zwiększone dochody były efektem ostroŜnego planowania 

oraz kształtowania się sytuacji na rynkach zagranicznych i krajowym w sposób 

korzystniejszy niŜ przyjęto w prognozie.  

2.1. W części 79 pozyskanie wyŜszych dochodów wynikało z osiągnięcia wyŜszych 

o 682.211 tys. zł dochodów przy sprzedaŜy obligacji hurtowych. Ponadplanowe 

dochody uzyskano z tytułu premii ze sprzedaŜy tych papierów wartościowych 

po cenie emisyjnej przewyŜszającej cenę nominalną oraz z tytułu wykupienia przez 

inwestorów odsetek narosłych od dnia emisji obligacji do dnia ich zakupu. NIK 

uznaje, iŜ dochody te były trudne do zaplanowania. Wzrost ceny emisyjnej ponad 

nominalną następował w sytuacji, gdy juŜ po ustaleniu oprocentowania obligacji 

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

wykupionych odsetek była natomiast bezpośrednim efektem zwiększenia w trakcie 

roku budŜetowego skali finansowania potrzeb poŜyczkowych na rynku krajowym, 

zamiast zakładanego wcześniej finansowania za granicą7. Dodatkowo na wzrost 

dochodów z tytułu odsetek wpłynęły dokonane przez Ministerstwo operacje 

zamiany obligacji o terminach wykupu przypadających na 2007 r. na obligacje 

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

                                                 
6 Głównie na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami z funduszy strukturalnych i funduszu 

spójności. 
7 Wartość nominalna obligacji kuponowych sprzedanych na rynku krajowym wyniosła 69,7 mld zł wobec 

zakładanych 51,6 mld zł. 
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2.2. W części 78 realizacja wyŜszych dochodów była skutkiem, nieprzewidywanej 

na etapie opracowywania ustawy budŜetowej, sprzedaŜy amerykańskich obligacji 

zerokuponowych, stanowiących zabezpieczenie polskich obligacji Brady’ego 

(tzw. collaterali)8 oraz pozyskania wyŜszych wpływów z tytułu odsetek od lokat 

walutowych. 

NIK uznaje, iŜ łączna wysokość odsetek od lokat jest trudna do zaplanowania, 

bowiem stany lokat podlegają duŜej zmienności w związku z bieŜącym 

zarządzaniem płynnością walutową budŜetu państwa. W 2006 r. Minister Finansów 

dokonywał zwiększonych lokat walutowych takŜe z uwagi na niepełne 

wykorzystanie zgromadzonych walut na operację przedterminowego wykupu 

zadłuŜenia w Klubie Paryskim. Przyczyną niepełnego wykorzystania był brak zgody 

niektórych wierzycieli na przedterminowy wykup.  

3. Zrealizowane w częściach 78 i 79 wydatki wyniosły łącznie 27.849.573 tys. zł, tj. 99,8% 

planu po zmianach. W trakcie roku budŜetowego plan wydatków zwiększony został 

środkami z rezerw celowych o 143.084 tys. zł. 

3.1. W części 78 zrealizowano wydatki w kwocie 4.508.415 tys. zł, tj. 98,8% planu 

po zmianach (4.561.386 tys. zł)9. Wydatki te zostały dokonane terminowo, 

w wysokościach wynikających z umów kredytowych, listów emisyjnych obligacji 

wyemitowanych za granicą, umów w ramach Klubu Paryskiego oraz umów 

poręczeń i gwarancji.  

3.2. W części 79 zaplanowano wydatki w wysokości 22.900.800 tys. zł, które w trakcie 

roku budŜetowego zostały zwiększone o kwotę 448.000 tys. zł. Zostały 

one zrealizowane w wysokości 23.341.158 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. 

Zwiększone wydatki zostały przeznaczone na obsługę obligacji hurtowych, 

wyemitowanych w związku z nieplanowaną na etapie opracowywania ustawy 

budŜetowej zmianą struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych z finansowania 

zagranicznego na finansowanie krajowe. Zmiana ta będzie przedmiotem oceny NIK 

w ramach kontroli wykonania budŜetu państwa w 2006 r. w części 98. 
                                                 
8 Zabezpieczenie to zostało zwolnione w związku z dokonanym w 2006 r., nieplanowanym wcześniej 

częściowym wykupem obligacji Brady’ego.  
9 Kwota ta została ustalona w wyniku zwiększenia limitu ustalonego w ustawie budŜetowej o wydatki 

na finansowanie programu F-16 przeniesione z rezerwy celowej w wysokości 143.084 tys. zł oraz 
zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 448.000 tys. zł, z jednoczesnym zwiększeniem o tą kwotę wydatków 
w części 79 budŜetu państwa. Zmniejszenie limitu było moŜliwe wskutek zrealizowania płatności 
po kursach walutowych niŜszych niŜ ostroŜnie zaplanowane (ok. 200 mln zł), niŜszych niŜ zakładano wypłat 
z tytułu gwarancji i poręczeń (ok. 73 mln zł) oraz przeprowadzenia transakcji pochodnych, 
pomniejszających wydatki o ponad 54 mln zł. 
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Zbadane w trakcie kontroli wydatki w części 79 zostały dokonane, zgodnie z art. 35 

ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych10, 

w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Ponadto w 2006 r. Minister Finansów dokonał transakcji finansowych na 

instrumentach pochodnych, pomniejszających płatności odsetkowe w 2007 r. 

Spowodowały one poniesienie wydatków nieplanowanych na etapie opracowywania 

ustawy budŜetowej w wysokości 142.890 tys. zł. W ocenie NIK, transakcje te były 

zgodne z upowaŜnieniem zawartym w art. 42 ust. 1 ustawy budŜetowej na rok 2006 

i korzystne dla budŜetu państwa.  

3.3. Zaplanowane w ustawie budŜetowej w obu skontrolowanych częściach wydatki na 

poręczenia i gwarancje w wysokości 521.925 tys. zł zostały decyzjami Ministra 

Finansów zmniejszone o 409.500 tys. zł. Wykonanie tych wydatków w kwocie 

110.386 tys. zł stanowiło 21,1% planu ujętego w ustawie budŜetowej oraz 98,1% 

planu po zmianach. Niskie wykorzystanie limitów określonych w ustawach 

budŜetowych utrzymuje się od lat. W 2005 r. wyniosło 36,1%, a w 2004 r. 2,4%. 

Biorąc to pod uwagę, nadal aktualny pozostaje wniosek NIK, sformułowany 

po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2004 r. o rozwaŜenie moŜliwości zmiany 

dotychczasowego sposobu planowania wydatków na spłatę poręczonych 

i gwarantowanych zobowiązań, w celu ograniczenia rozbieŜności pomiędzy planem 

i wykonaniem tych wydatków. 

W 2006 r. największe wydatki zostały poniesione w części 79 na spłaty poręczonych 

zobowiązań Laboratorium Frakcjonowania Osocza – 60,9 mln zł i Agencji Rynku 

Rolnego – 16 mln zł oraz w części 78 na realizację gwarancji za zobowiązanie 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach – w upadłości – 12,4 mln zł.  

Celowość udzielenia i realizacji poręczenia za zobowiązanie Laboratorium 

Frakcjonowania Osocza była przedmiotem oddzielnych kontroli NIK 

przeprowadzonych w latach 2005-2006. Wypłata pozostałych poręczeń i gwarancji 

nie budzi zastrzeŜeń. NIK pozytywnie ocenia realizację wniosku sformułowanego 

po ubiegłorocznej kontroli wykonania budŜetu państwa w częściach 78 i 79 

o podjęcie we współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych, 

korzystającymi z poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa działań, które pozwolą 

na wyeliminowanie przypadków ponoszenia podwyŜszonych odsetek z tytułu 

                                                 
10 DzU nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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nieuregulowanych zobowiązań w okresie między terminem ich wymagalności 

a terminem uruchomienia poręczenia lub gwarancji. W wyniku działań podjętych 

przez Ministerstwo Finansów podpisany został aneks do umowy kredytowej 

zawartej między Agencją Rynku Rolnego a bankiem. Oszczędności uzyskane przez 

ARR w wyniku zawartego aneksu wyniosły w 2006 r. – 17,1 tys. zł.   

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

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

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nazwy rozdziału 75702 – Obsługa 

papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu 

terytorialnego, tak by właściwie odzwierciedlała dochody w nim ujmowane, 

− ponowne rozwaŜenie moŜliwości zmiany sposobu planowania wydatków na spłatę 

poręczonych i gwarantowanych zobowiązań. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, uprzejmie prosi 

Panią Premier o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Premier prawo zgłoszenia na piśmie 

do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały Kolegium NIK. 

z upowaŜnienia 

Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli 

Dyrektor  
Departamentu BudŜetu i Finansów 

 

Waldemar Długołęcki 


