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zwanego w dalszej treści „Ministerstwem” lub „MF”. 

 

Ministrem Finansów jest od dnia 23.09.2006 r. Pani Zyta Gilowska (MP z 2006 r. Nr 67, poz. 

685). Poprzednio Ministrami Finansów byli: od dnia 14.07.2006 r. Pan Stanisław Kluza (MP 

z 2006 r., Nr 49, poz. 525) od 24.06.2006 r. Pan Paweł Wojciechowski (MP z 2006 r., Nr 47, 

poz. 507), od 7.01.2006 r. Pani Zyta Gilowska (MP z 2006 r., Nr 4, poz. 53), od 31.10.2005 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 055089 z 

dnia 2 stycznia 2007 r., w okresie od 2 stycznia do 9 maja 2007 r. z przerwami w dniach 

26 lutego 2007 r., 19-20 marca i 4 kwietnia 2007 r.; 

− Daniel Knopik – starszy inspektor k.p., na podstawie upowaŜnienia Nr 055090 z dnia 2 

stycznia 2007 r., w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 9 maja 2007 r., z przerwami w dniach 

1-2 lutego, 19-20 lutego, 1-2 marca  i 10 kwietnia 2007 r.; 

− Beata Ogrodowicz – główny specjalista kp., na podstawie upowaŜnienia Nr 055088 z dnia 

2 stycznia 2007 r., w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 9 maja 2007 r., z przerwami w 

dniach 9 stycznia 2007 r., 5-9 lutego 2007 r., 19-20 marca 2007 r.; 

− Tomasz Wańkowicz – główny specjalista kp., na podstawie upowaŜnienia Nr 055093 z 

dnia 12 stycznia 2007 r., w okresie od 12 stycznia 2007 r. do 9 maja 2007 r., z przerwami 

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

i 10 kwietnia 2007 r.;            [Dowód: akta kontroli str. 1-7]   

Kontrolą objęto wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. w części 98 - Przychody i rozchody 

budŜetu państwa związane z finansowaniem deficytu budŜetowego i rozdysponowaniem 

nadwyŜki budŜetowej. 

W toku kontroli ustalono co następuje: 

1. Potrzeby poŜyczkowe budŜetu państwa 

Planowane potrzeby poŜyczkowe budŜetu państwa w 2006 r., wynikające z deficytu 

budŜetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz 
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ujemnego salda prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE (potrzeby 

poŜyczkowe netto) stanowiły kwotę 41.119.171 tys. zł, z czego: deficyt budŜetowy 

30.546.716 tys. zł, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji 8.615.074 tys. zł oraz ujemne 

saldo prefinansowania 1.957.381 tys. zł. W planie finansowania krajowego ujęto dodatkowo, 

jako pozycje do sfinansowania: ujemne saldo z tytułu poŜyczek dla podmiotów krajowych w 

wys. 1.414.735 tys. zł, ujemne saldo z tytułu środków z funduszy strukturalnych w wys. 

1.252.446 tys. zł, ujemne saldo z tytułu środków przechodzących i depozytów w kwocie 

256.015 tys. zł, tj. potrzeby poŜyczkowych w łącznej kwocie 44.042.367 tys. zł.  

Wykonanie ustawy budŜetowej we wszystkich wymienionych pozycjach do sfinansowania 

odbiegało od przyjętych wielkości: deficyt wyniósł 25.063.133 tys. zł, ujemne saldo 

prywatyzacji 14.474.141 tys. zł, ujemne saldo prefinansowania 2.665.301 tys. zł, saldo 

poŜyczek dla podmiotów krajowych było dodatnie i wyniosło 111.187 tys. zł, ujemne saldo 

środków z funduszy strukturalnych wyniosło 1.558.552 tys. zł, ujemne saldo środków 

przechodzących i depozytów 3.680.518 tys. zł. 

Źródło pokrycia potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa wynikających z deficytu, ujemnych 

sald prywatyzacji oraz prefinansowania (razem 41.119.171 tys. zł) miały zapewnić: 

− dodatnie saldo finansowania krajowego w kwocie 20.622.458 tys. zł, 

− dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 20.496.713 tys. zł. 

Zrealizowana struktura finansowania potrzeb poŜyczkowych znacznie odbiegała od planu: 

− dodatnie saldo finansowania krajowego wyniosło 35.297.365 tys. zł, 

− dodatnie saldo finansowania zagranicznego wyniosło 6.905.210 tys. zł. 

Przyczyny zmiany struktury finansowania przedstawiono w dalszej części protokołu. 

Inne krajowe potrzeby poŜyczkowe, wykonane w wysokości 96.360.106 tys. zł były niŜsze od 

planowanych o 38.864.928 tys. zł. RóŜnica pomiędzy planem i wykonaniem wynikała przede 

wszystkim z zaplanowania pozycji „Pozostałe przychody i rozchody” w wysokości 

50.000.000 tys. zł, podczas gdy rozliczone w tej pozycji rozchody stanowiły kwotę 

21.866 tys. zł (wykonanie pozostałych kwot rozliczone zostało we właściwych tytułach, tj. 

„bony skarbowe” i „obligacje rynkowe”). 

1.1. Deficyt budŜetowy 

Deficyt budŜetu państwa na rok 2006 został ustalony w ustawie budŜetowej z dnia 17 lutego 

2006 r. na kwotę nie większą niŜ 30.546.716 tys. zł i w porównaniu do wykonania roku 2005 

był wyŜszy o 2.185.989 tys. zł, tj. o 7,7%. Ustalony deficyt był róŜnicą pomiędzy wydatkami 

zaplanowanymi na kwotę 225.828.675 tys. zł, a dochodami w kwocie 195.281.959 tys. zł.  
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Deficyt bp w 2006 r. wyniósł 25.063.133 tys. zł, tj. o 5.483.583 tys. zł mniej od zakładanego 

w ustawie budŜetowej. Było to wynikiem zrealizowania zarówno wyŜszych dochodów (o 

2.355.210 tys. zł), jak i wykonania niŜszych wydatków (o 3.128.373 tys. zł) - stosunku do 

kwot określonych ustawą budŜetową. Według informacji przedstawionej przez na posiedzeniu 

Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym w styczniu 2007 r., niŜsze od planowanych 

wykonanie wydatków budŜetu państwa wynikało przede wszystkim z niŜszego 

zapotrzebowania na dopłaty do paliwa rolniczego oraz na środki przeznaczone na pomoc 

społeczną, a w szczególności tzw. becikowe (niepełne rozeznanie przez dysponenta części 

budŜetowej co do wysokości niezbędnych na ten cel wydatków). 

Zrealizowany deficyt budŜetu państwa stanowił 2,4% PKB1 (w 2005 r. 2,9%).  

W 2006 r. deficyt budŜetu państwa był niŜszy od wydatków na obsługę długu publicznego - o 

kwotę 2.758.020 tys. zł (wydatki cz. 78 i 79 wyniosły 27.849.573 tys. zł). Relacja wydatków 

na obsługę długu do kwoty deficytu w latach 2003-2006 kształtowała się następująco: 65%, 

55%, 88% i 111%. 

Największy przyrost deficytu miał miejsce w grudniu, 6,5 mld zł (przy uwzględnieniu 

wydatków niewygasających wyniósłby 4 mld zł) i w lutym 5,9 mld zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 889, 977-983, 1281]  

1.2. Kształtowanie się pozostałych krajowych potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa 

Pozostałe potrzeby poŜyczkowe budŜetu państwa w kwocie 135.225.034 tys. zł wynikały z 

następujących tytułów: 

- wykupów SPW       77.161.696 tys. zł (57%), 

- poŜyczek udzielonych ze środków budŜetu państwa    1.830.000 tys. zł (1,4%), 

- pozostałych rozchodów      50.000.000 tys. zł (37%), 

- zwrotu środków na fundusze strukturalne      1.252.446 tys. zł (0,9%), 

- zapewnienia środków przechodzących na 2007 r.     4.980.892 tys. zł (3,7%). 

Wykonane rozchody z ww. tytułów zrealizowano w wielkościach odbiegających od załoŜeń 

przyjętych w ustawie budŜetowej. Środki na wykup krajowych SPW były wyŜsze ze względu 

na emisję instrumentów płynnościowych (tzw. bony krótkie oraz bony 26-tyg.) z terminem 

zapadalności w 2006 r., o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 tys. zł (wg kapitału 

2.975.491 tys. zł) oraz ze względu na odkup na przetargach zamiany obligacji zapadających w 

2007 r. (7.248.373 tys. zł). PoŜyczki udzielone z budŜetu państwa stanowiły jedynie 17,1% 

kwoty ujętej w planie ze względu na brak zapotrzebowania na środki ze strony Funduszu 

                                                 
1 PKB na dzień 23.04.2007 r. 1.057.660 mln zł 
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Rekompensacyjnego oraz KUKE S.A. Realizacja pozostałych rozchodów odbiega w od planu 

w sposób znaczący ze względu na  przyjęty sposób planowania i rozliczania tej pozycji 

(stanowi ona swego rodzaju rezerwę). Środki przechodzące na rok 2007 r. stanowiły 

7.904.416 tys. zł i były wyŜsze od wielkości planowanej o 2.923.524 tys. zł WyŜsze o ok. 300 

mln zł rozchody z tytułu zwrotu środków na fundusze strukturalne wynikały z całkowitego 

rozliczenia zaliczki na te fundusze. 

1.2.1. Wykup skarbowych papierów wartościowych 

Wielkości przyjęte do planu oraz wielkości zrealizowane w poszczególnych segmentach SPW 

przedstawiały się jak poniŜej:      w tys. zł 

 plan wykonanie róŜnica 
1. skarbowe papiery wartościowe 71.836.862 81.347.037 9.510.175 
1.1. bony skarbowe 22.726.471 26.372.064 3.645.593 
1.2. obligacje rynkowe 49.110.391 54.974.973 5.864.582 
1.2.1. o stałym oprocentowaniu 46.174.239 49.868.120 3.693.881 
1.2.2. o zmiennym oprocentowaniu 2.936.152 5.106.853 2.170.701 
1.3. obligacje oszczędnościowe 5.230.000 5.121.283 - 108.717 
1.4. obligacje nierynkowe 94.834 94.848 14 

WyŜsze od planowanych o 3.645.593 tys. zł rozchody z tytułu wykupu bonów skarbowych 

były związane z emisją i wykupem nieplanowanych bonów 3-tyg. w styczniu 2006 r. oraz 

bonów 26-tyg. w kwietniu 2006 r. Kwota na wykup nieplanowanych bonów krótkich, 

30.000.000 tys. zł, została zarezerwowana w pozostałych rozchodach. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 

jej wysokość przekraczała zarówno planowane jak i wykonane w ciągu całego roku rozchody 

z tego tytułu. 

Emisja bonów 3-tyg. o wartości nominalnej 2.000 mln zł, przeprowadzona została 2 stycznia 

2006 r.; kwota przychodów z tego tytułu wyniosła 1.995 mln zł, a dyskonto w wys. 5 mln zł 

obciąŜyło wydatki roku 2006. Potrzebę przeprowadzenia tej emisji, według notatki w sprawie 

planu finansowania potrzeb poŜyczkowych w I kwartale 2006 r., sporządzonej przez 

Departament NZ 28.12.2005 r., był fakt, iŜ z kwoty środków kasowych na koniec 2005 r. w 

wysokości 5,7 – 6,0 mld zł, kwota 2,9 mld zł będzie, zdaniem Departamentu BP, mogła 

finansować jedynie pomniejszenia dochodów z 2005 r. (zwroty VAT oraz udziały gmin w 

PIT i CIT) w 2006 r. Oznaczało to, Ŝe środki te nie będą mogły być wykorzystane do 

finansowania potrzeb poŜyczkowych w 2006 r. Według danych zawartych w Planie podaŜy 

SPW na przetargach w styczniu 2006 r., sporządzonym 28.12.2005 r., krótkookresowy 

niedobór środków przewidywany był w I i II dekadzie stycznia. Według planu przepływów 
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finansowych, w okresie 1-20 stycznia 2006 r. wielkości przychodów i rozchodów, a takŜe 

środków budŜetowych przedstawiały się jak poniŜej: 

Styczeń Przychody Rozchody 
rach. 

bieŜący 
MF 

lokaty w 
NBP1) 

lokaty i śr. 
na rach. 
bieŜ. MF 

1     3 302   3 302 
2 87 10 287 2 400 2 687 
3 346 3 98 2 951 3 049 
4 3 2342) 768 157 5 351 5 508 
5 91 58 150 4 451 4 601 
6 20 56 265 4 351 4 616 
7     265 4 351 4 616 
8     265 4 351 4 616 
9 23 797 386 4 001 4 387 

10 45 9 165 3 651 3 816 
11 28 574 136 2 651 2 787 
12 2 327 11 209 4 751 4 960 
13 18 18 234 4 851 5 085 
14     234 4 851 5 085 
15     234 4 851 5 085 
16 25 132 190 5 151 5 341 
17 32 1 236 5 251 5 487 
18 1 087 699 151 5 351 5 502 
19 23 229 227 5 251 5 478 
20 -13 39 613 7 621 8 234 

1) w tym okresie lokaty w BGK nie były zawiązywane 
2) w tej kwocie wpływ z emisji bonów 3-tyg. w wys. 1.995 mln zł 

W dniach 3 i 24 kwietnia na standardowych przetargach zaoferowano do sprzedaŜy, oprócz 

planowanych bonów 52-tyg., równieŜ bony 26-tyg. o łącznej wartości nominalnej 1.000 mln 

zł. Przychody ze sprzedaŜy tych bonów wyniosły 981 mln zł, a dyskonto powiększyło 

wydatki roku 2006 r. o 19 mln zł. W planie finansowania potrzeb poŜyczkowych w II 

kwartale załoŜono, Ŝe przewidywany poziom środków złotowych na koniec marca 2006 r. 

powinien ukształtować się na poziomie 9,0 – 9,4 mld zł, a kwota pozostająca do pozyskania 

na przetargach SPW zamknie się w przedziale 25,6 – 31,5 mld zł, z czego przewaŜająca 

część powinna być pozyskana ze sprzedaŜy obligacji. Przy załoŜeniu dąŜenia do 

równomiernej emisji bonów 52-tyg. w miesiącu (ok. 2,0 mld zł) oraz przewidywanej 

korzystnej sytuacji w IV kwartale 2006 r. (wykup bonów 26-tyg.), Departament NZ 

zaproponował dodatkowo sprzedaŜ bonów 26-tyg.  

Stan środków na rachunku bieŜącym MF oraz na rachunkach lokat wyniósł na koniec marca 

łącznie 10,1 mld zł, w II kwartale pozyskano ze sprzedaŜy SPW łącznie 27,6 mld zł. 

Rozchody z tytułu wykupu bonów 13-tyg. zrealizowane zostały w wielkości przyjętej do 

ustawy budŜetowej, tj. 593.654 tys. zł. Wykup bonów 52-tyg. był wyŜszy od załoŜonego o 
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670.028 tys. zł i wyniósł 22.802.909 tys. zł (w ustawie budŜetowej 22.132.881 tys. zł), o 

czym zdecydowała wyŜsza od przyjętej w planie podaŜy na grudzień 2005 r. emisja tych 

bonów na ostatnim przetargu roku 2005.  

Rozchody na wykup obligacji rynkowych w wys. 54.974.973 tys. zł, tj. wyŜszej od 

planowanej o 5.864.582 tys. zł zostały zrealizowane przede wszystkim ze względu na odkup 

na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2007 r. Rozchody z tego tytułu są 

planowane w zbiorczej kwocie pozostałych rozchodów, a kwoty zrealizowanych rozchodów 

rozliczane są juŜ we właściwym tytule. Na dwóch ostatnich przetargach (22 listopada i 13 

grudnia 2006 r.) zostały odkupione obligacje dwuletnie zerokuponowe (2) za kwotę 4.358.018 

tys. zł, obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu (3zm) za kwotę 2.170.706 tys. zł 

oraz pięcioletnie o stałym oprocentowaniu (5) za kwotę 171.107 tys. zł. Łączna kwota 

rozchodów z tego tytułu wyniosła 6.699.831 tys. zł. Wolumen obligacji odkupywanych w 

ramach przetargów zamiany, w tym równieŜ obligacji zapadających poza rokiem 

budŜetowym, wzrasta w związku z prowadzoną od kilku lat polityką zwiększania wartości 

emisji obligacji. Przetargi zamiany słuŜą ograniczaniu ryzyka refinansowania, które przy 

duŜych emisjach wzrasta. 

NiŜsze od zaplanowanych rozchody z tytułu wykupu obligacji 5-letnich o stałym 

oprocentowaniu (o 395.673 tys. zł) wynikały z odkupu tych obligacji zapadających w 2006 r. 

na ostatnich przetargach zamiany w roku 2005 r. 

Potrzeby poŜyczkowe związane z wykupem obligacji oszczędnościowych zaplanowano w 

ustawie budŜetowej w kwocie 5.230.000 tys. zł, zrealizowano w kwocie o 108.717 tys. zł 

niŜszej, ze względu na niŜszy od załoŜonego przedterminowy wykup obligacji dwuletnich 

(DOS) i czteroletnich (COI). Na ponadplanowy wykup obligacji oszczędnościowych 

zaplanowano dodatkowo w pozostałych rozchodach kwotę 3.000.000 tys. zł, tj. stanowiącą 

59% rozchodów zrealizowanych. 

W 2006 r. w portfelu obligacji nierynkowych pozostawały jedynie obligacje dla BGś S.A. 

Rozchody z tytułu wykupu tych obligacji zrealizowano w planowych terminach i kwotach. 

W 2006 r. nie były dokonywane przedterminowe wykupy tych obligacji. 

[Dowód: akta kontroli str. II/95-193, 673-679, 681-866] 

1.2.2. PoŜyczki udzielone ze środków budŜetu państwa 

Do ustawy budŜetowej przyjęto ujemne saldo udzielonych poŜyczek w wysokości 1.414,7 

mln zł, jako wynik:  

- przychodów z tytułu spłaty poŜyczek (415,3 mln zł) przez: 
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a) Narodowy Fundusz Zdrowia w wys. 320,7 mln zł, 

b) publiczne zakłady opieki zdrowotnej w wys. 86,5 mln zł,  

c) Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w wys. 5,1 mln zł, 

d) jednostki samorządu terytorialnego w wys. 3,0 mln zł 

- i rozchodów z tytułu udzielenia poŜyczek (1.830,0 mln zł): 

a) PZOZ w ramach restrukturyzacji w wys. 300,0 mln zł, 

b) KUKE S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu 

ubezpieczenia kontraktów eksportowych w wys. 500,0 mln zł przy ustawowym 

limicie na poziomie 1.000,0 mln zł, 

c) JST w ramach postępowania naprawczego w wy. 30,0 mln zł, 

d) Funduszowi Rekompensacyjnemu na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego (1.000, mln zł).  

Na koniec roku 2006 saldo poŜyczek dla podmiotów krajowych zamknęło się kwotą dodatnią 

i wyniosło 111.187 tys. zł (tj. było o 1.525.922 tys. zł ponad plan). Wynikało to z zerowego 

wykonania planowanej kwoty 1.000.000 tys. zł poŜyczki dla Funduszu Rekompensacyjnego 

na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

państwa polskiego, oraz  braku rozchodów z tytułu poŜyczki dla KUKE S.A. na wypłatę 

gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z ubezpieczenia kontraktów 

eksportowych, które zaplanowano na kwotę 500.000 tys. zł. 

Kwota 1.000.000 tys. zł na poŜyczki dla Funduszu Rekompensacyjnego2 została ujęta w 

ustawie budŜetowej na podstawie wniosku Ministra Skarbu Państwa. Zapisy ustawy o 

realizacji prawa do rekompensaty nie dawały, zdaniem Ministra SP, podstaw do efektywnego 

zasilania FR przez Agencję Nieruchomości Rolnych i konieczne w związku z tym podjęcie 

działań legislacyjnych polegających na wydaniu aktów wykonawczych do tej ustawy oraz 

dostosowanie ustawy z dnia 19 października 1991 r. gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa do rozwiązań przewidzianych przedmiotową ustawą. Pozwalało to, 

zdaniem Ministra SP, zakładać, Ŝe rachunek FR w 2006 r. nie zostanie zasilony w stopniu 

istotnym, stąd wniosek o zapewnienie środków w budŜecie państwa na poŜyczki dla 

Funduszu, co pozwoli na opracowanie jego planu finansowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 907-921]  

                                                 
2 Fundusz Rekompensacyjny został utworzony jako państwowy fundusz celowy na podstawie ustawy z dnia 8 
lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dysponentem Funduszu jest Minister Skarbu Państwa. Jako podstawowe 
źródło przychodów FR ustawa przewidziała wpłaty Agencji Nieruchomości Rolnych pochodzące ze sprzedaŜy 
400 tys. ha nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W przypadku niedoboru środków FR 
moŜe zaciągnąć poŜyczkę z budŜetu państwa, którą Rada Ministrów moŜe umorzyć. 
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Zaplanowany w ustawie budŜetowej na 2006 r. limit poŜyczek dla KUKE S.A. na wypłatę 

gwarantowanych przez Skarb państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz 

kwot gwarancji ubezpieczeniowych w wys. 1.000.000 tys. zł był niŜszy niŜ zgłaszane przez 

KUKE S.A. zapotrzebowanie na środki budŜetowe w wys. 1.965.920 tys. zł., która to kwota 

wynikała z załoŜenia, Ŝe w 2006 r. nastąpią wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych na 

zlecenie Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Stoczni Gdynia S.A. oraz Bumar Sp. z o.o. W 

2006 r. Skarb Państwa nie udzielił KUKE S.A. Ŝadnej poŜyczki. Przewidywane przez 

Korporację ryzyka nie zrealizowały się w pełni a stan środków na rachunku bankowym był 

wystarczający do wypłaty odszkodowań i kwot gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z 

czym nie zaistniała potrzeba udzielania poŜyczek.   [Dowód: akta kontroli str. II/517]  

Na rozchody zrealizowane w 2006 r. w pozycji „PoŜyczki udzielone” załącznika nr 3 do 

ustawy budŜetowej, w wys. 312.103 tys. zł złoŜyły się wyłącznie poŜyczki dla publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (PZOZ) i jednostek badawczo-rozwojowych (JBR) na 

restrukturyzację. Były one udzielane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o 

pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, 

poz. 684 ze zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r., która weszła w Ŝycie z 

dniem 1 sierpnia 2006 r.3 Wprowadzone zmiany polegały na podwyŜszeniu z 50% do 70% 

części naleŜności głównej, która moŜe zostać umorzona, oraz wprowadzeniu moŜliwości 

ubiegania się przez PZOZ o zwiększenie kwoty poŜyczki (IV transza), oraz moŜliwości 

ubiegania się o udzielenie poŜyczki budŜetowej (wypłacanej w dwóch transzach) przez JBR.  

Szczegółowe uzasadnienie nowelizacji ustawy oraz analiza jej skutków dla budŜetu państwa, 

dokonana w MF znajduje się w aktach kontroli – str. 239-269. 

Ustawa budŜetowa na 2006 r. w art. 8 ust. 2 upowaŜniła Ministra Finansów do udzielenia w 

roku 2006 publicznym zakładom opieki zdrowotnej poŜyczek do kwoty 1.100.000 tys. zł, 

przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe suma wypłat z tego tytułu dokonanych w latach 

budŜetowych 2005 i 2006 nie moŜe przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł (art. 35c 

ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji). PowyŜszy limit nie został wykorzystany. 

Łączna kwota poŜyczek udzielonych w l. 2005-2006 wyniosła 1.648.883,3 tys. zł, po 

uwzględnieniu aneksów zmniejszających pierwotne kwoty poŜyczek (o 80.490,2 tys. zł) oraz 

aneksów zwiększających poŜyczkę o IV-tą transzę (73.810,4 tys. zł), wyniosła 1.642.203,5 

tys. zł, z czego dla 551 PZOZ na 1.611.264,0 tys. zł i dla 2 JBR na 30.939,5 tys. zł. Suma 

                                                 
3 W związku z nowelizacją ustawy został podpisany aneks nr 2 z 7 września 2006 r. do umowy zawartej w dn. 
17 czerwca 2005 r. przez MF z BGK. 
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wypłaconych przez BGK poŜyczkobiorcom środków wyniosła wg stanu na 31.12.2006 r. 

1.638.931,8 tys. zł, z czego w samym 2006 r. Bank wypłacił 393.183,8 tys. zł. Łączna kwota 

zwrotów niewykorzystanych przez poŜyczkobiorców środków w rachunku narastającym na 

31.12.2006 r. wyniosła 28.177,8 tys. zł, w tym w 2006 r. 27.051,5 tys. zł. 

W 2006 r. zawarto 3 umowy poŜyczki, 1 z PZOZ i 2 z JBR, na łączną kwotę 31.293,3 tys. zł. 

Z budŜetu państwa wypłacono w 2006 r. z tytułu poŜyczek dla PZOZ/JBR kwotę 341.614,5 

tys. zł, co po pomniejszeniu o kwotę zwrotów dokonanych na rachunek budŜetowy w tym 

samym roku (29.511,3 tys. zł) stanowiło kwotę rozchodów w wys. 312.103,2 tys. zł.  Łącznie 

w l. 2005-2006 rozchody z tytułu poŜyczek PZOZ/JBR wyniosły 1.609.272,6 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 41-267, 305-405]  

W 2006 r. Departament Kontroli Skarbowej, na wniosek Departamentu DG, przeprowadził 

kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji w 2005 r. umowy zawartej pomiędzy Skarbem 

Państwa a BGK, regulującej udzielanie poŜyczek oraz nadzorowanie jej wykorzystania. 

Skontrolowano w ww. zakresie: centralę BGK, I Oddział w Warszawie i oddziały terenowe 

BGK oraz 66 poŜyczkobiorców. Szczegółowa informacja o wynikach kontroli Departamentu 

Kontroli Skarbowej, a takŜe o podejmowanych przez Departament DG działaniach w związku 

z występującymi niezgodnościami i rozbieŜnościami znajdują się w aktach kontroli – str.153-

233, 305-341. 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. określono limit poŜyczek dla jednostek samorządu 

terytorialnego (JST) w ramach postępowania naprawczego na poziomie lat ubiegłych, tj. 

30.000 tys. zł. Kwota powyŜsza została oszacowana, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora 

Departamentu DG, na podstawie napływających do Departamentu DG informacji o zamiarze 

ubiegania się przez Powiat Gorzowski o poŜyczkę w znacznej wysokości (17.000 tys. zł), a 

takŜe przyjętego załoŜenia, Ŝe w związku z wyborami samorządowymi nastąpi uaktywnienie 

się niektórych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie uzyskania środków na 

restrukturyzację swoich zobowiązań. W 2006 r. nie udzielono Ŝadnej poŜyczki. Nie wystąpiły 

równieŜ zwroty niewykorzystanych środków wcześniej udzielonych poŜyczek. Minister 

Finansów negatywnie rozpatrzył jeden wniosek o poŜyczkę – Powiatu Gorzowskiego w wys. 

16.906 tys. zł – który został negatywnie zaopiniowany przez Komisję do Spraw Gwarancji i 

Poręczeń w MF, z uwagi na wysokie ryzyko, iŜ spłata wnioskowanej poŜyczki moŜe zostać 

zagroŜona.             [Dowód: akta kontroli str. 1183-1185] 
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1.2.3. Pozostałe rozchody 

W pozycji „Pozostałe przychody i rozchody” planowane są przepływy finansowe o 

charakterze fakultatywnym. Ich wystąpienie jest uzaleŜnione od sytuacji budŜetu państwa 

oraz sytuacji na ranku finansowym. Po stronie przychodów szacowane są potencjalne wpływy 

z uzupełniającej sprzedaŜy bonów skarbowych (tzw. bony krótkie) oraz ze sprzedaŜy 

obligacji, w tym sprzedaŜy na przetargach zamiany w zamian za obligacje zapadające poza 

rokiem budŜetowym. Po stronie rozchodów ujmowane są potencjalne rozchody z tytułu 

wykupu bonów krótkich, wykupu w ramach przetargów zamiany obligacji zapadających poza 

rokiem budŜetowym oraz wyŜszego niŜ załoŜono wykupu obligacji oszczędnościowych.  

Na rok 2006 r. zaplanowano w tej pozycji, zarówno po stronie rozchodów jak i przychodów, 

kwotę 50.000.000 tys. zł, tj. o 5.000 tys. zł więcej niŜ w roku poprzednim. Zaplanowane 

kwoty rozchodów dotyczyły: 

− wykupu bonów krótkich –  30.000.000 tys. zł, 

− wykupu w ramach zamiany obligacji zapadających poza 2006 r. – 15.000.000 tys. zł, 

− ponadplanowego przedterminowego wykupu obligacji oszczędn. – 3.000.000 tys. zł, 

− innych nieplanowanych rozchodów – 2.000.000 tys. zł. 

Realizacja powyŜszych tytułów była następująca: 

− wykup bonów krótkich – 2.976.000 tys. zł, 

− wykup obligacji zapadających w 2007 r. w ramach zamiany – 6.700.000 tys. zł 

Wykup obligacji oszczędnościowych nie przekroczył planowanego, nie wystąpiły równieŜ 

inne nieplanowane rozchody. 

Na pozostałe rozchody w kwocie złoŜyły się: 

− wykup SPW, o którym wyŜej mowa w łącznej kwocie 9.676.000 tys. zł, 

− 19.980 tys. zł środki z funduszu EFSAL (depozyt) przekazane na dochody, 

− 1.390 tys. zł płatności z tytułu rozliczenia rekompensat za okresowe niepodwyŜszanie płac 

w sferze budŜetowej (środki na pokrycie sald debetowych powstałych na subkontach 

poszczególnych transz w związku z uzupełnieniem list uprawnionych oraz rozpatrzone 

pozytywnie reklamacje), 

− 500 tys. zł refundacja części środków wydatkowanych na wypłaty roszczeń rentowo-

odszkodowawczych dla obywateli polskich, poszkodowanych przez Ŝołnierzy wojsk 

Federacji Rosyjskiej czasowo stacjonujących na terenie Polski, która wraz z odsetkami 

uzyskanymi od lokat Federacji Rosyjskiej (52 tys. zł) stanowiła równowartość 

wypłaconych w 2005 r. rent odszkodowawczych,  
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tj. razem 9.698.366 mln zł, z czego 21.866 tys. zł rozliczono w tej pozycji załącznika nr 3 do 

ustawy budŜetowej.       [Dowód: akta kontroli str. 279-286, 543-545, 867-889, 1187] 

1.2.4. Zwrot środków na fundusze strukturalne 

W 2004 r. na rachunek budŜetu państwa przekazana została część zaliczki na fundusze 

strukturalne w kwocie 3.010.795 tys. zł, tj. 688.392  tys. EUR4. Z tej kwoty w 2005 r. 

zwrócono środki w wys. 1.452.243 tys. zł, stanowiące równowartość 362.302 tys. EUR. Do 

rozliczenia pozostała kwota 326.089,2 tys. EUR, tj. 1.558.552,0 tys. zł.  

W ustawie budŜetowej na rok 2006 zaplanowano zwrot 1.252.446 tys. zł, zwrócono natomiast 

pozostałą kwotę w całości, tj. 326.089,2 tys. EUR, co stanowiło równowartość 1.282.556,9 

tys. zł. Rozchody roku 2006 obciąŜono natomiast kwotą 1.558.552,0 tys. zł, tj. róŜnicą 

pomiędzy kwotą wykorzystanej przez budŜet państwa w 2004 r. zaliczki, 3.010.795 tys. zł, a 

kwotą zwróconą w 2005 r. wyraŜoną w złotych, tj. 1.452.243 tys. zł. W związku z tą operacją 

powstały dodatnie róŜnice kursowe w wys. 275.995 tys. zł.  

W dniu 28 listopada 2006 r. Podsekretarz Stanu w MF Pan Z. Dynak wystąpił do Sekretarza 

Stanu Pani E. Suchockiej-Roguskiej z wnioskiem o stworzenie mechanizmu pozwalającego 

na poprawę płynności finansowej programów z wykorzystaniem nadwyŜki finansowej z 

tytułu róŜnic kursowych. NadwyŜka, przekazana na funkcjonujący juŜ rachunek otwarty w 

NBP „dodatnie róŜnice kursowe”, powstały w wyniku przeliczenia wydatków poniesionych w 

programach operacyjnych z PLN na EUR po kursie KE, byłaby wykorzystywana na 

poszczególne programy w przypadku utraty płynności finansowej. Jej wykorzystanie 

odbywałoby się na zasadzie rewolwingu, tj. środki wykorzystane byłyby zwracane na ww. 

rachunek po otrzymaniu z KE refundacji w tymŜe programie. W ostatecznym rozliczeniu  

środki te będą mogły być wykorzystane na pokrycie ujemnych róŜnic kursowych w 

programach operacyjnych, nie obciąŜając budŜetu państwa, co pozwoli na uniknięcie 

tworzenia innych mechanizmów w celu zapewnienia płynności finansowej w programach 

operacyjnych. PowyŜsza propozycja została zaakceptowana przez Sekretarza Stanu w MF 

Panią E. Suchocką-Roguską.  

NadwyŜka z tytułu dodatnich róŜnic kursowych, przeliczona po kursie sprzedaŜy EUR w dniu 

operacji, została przekazana na rachunek funduszowy Instytucji Płatniczej otwarty w NBP, za 

pośrednictwem rachunku przejściowego. 

Szacując koszt pozyskania środków na spłatę zaliczki w drodze emisji bonów 52-tyg., przy 

średniej rentowności sprzedawanych w 2006 r. bonów 52-tyg. (najkrótszy instrument 
                                                 
4 cała zaliczka na fundusze strukturalne stanowiąca przychody roku 2004 stanowiła równowartość 732.804,5 tys. 
EUR, została wykorzystana (rozchody roku 2004)  w kwocie 44.4133 tys. zł 
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finansowania potrzeb poŜyczkowych), która wyniosła 4,193%, koszt pozyskania środków w 

wysokości odpowiadającej pozostałej części zaliczki stanowił kwotę 65.350 tys. zł – do 

poniesienia w 2007 r. (liczony w ten sam sposób koszt pozyskania środków na zwrot części 

zaliczki w 2005 r., poniesiony w 2006 r. wynosił w przybliŜeniu 70.000 tys. zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 985-1181] 

1.2.5. Środki przechodzące 

Środki przechodzące słuŜą finansowaniu potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa w 

pierwszym miesiącu roku następnego. Przede wszystkim są przeznaczone na tzw. 

„wynagrodzenia płatne z góry”. Środki przechodzące z 2006 na 2007 r. ujęte w planie 

rozchodów budŜetu państwa zaplanowano w kwocie 4.980.892 tys. zł a zrealizowano w 

kwocie 7.904.416 tys. zł, tj. o więcej o 2.923.524 tys. zł.  

Według wyjaśnień Departamentu NZ, zaplanowana w ustawie budŜetowej na 2006 r. 

wielkość środków przechodzących na 2007 r. (5,0 mld zł) wynikała z sytuacji rynkowej pod 

koniec 2005 r. W projekcie ustawy budŜetowej na 2006 r. przygotowanym w listopadzie 

2005 r., przyjęty stan środków na koniec 2005 r. wynosił 4,7 mld zł (faktyczny 4,2 mld zł). 

Przyjęty poziom środków przechodzących wynikał z niekorzystnej sytuacji na krajowym 

rynku finansowym (wzrost stóp procentowych w IV kwartale 2005 r.) i dąŜenia do bieŜącego 

ograniczenia potrzeb poŜyczkowych i skali sprzedaŜy SPW.  

W projekcie ustawy budŜetowej na 2006 r. przewidywany poziom potrzeb poŜyczkowych 

budŜetu państwa w 2006 r. był wyŜszy niŜ przedstawiony w przewidywanym wykonaniu 

2005 r. (44,0 mld zł wobec 39,7 mld zł w 2005 r.). Poziom ten, nawet przy ograniczonym 

poziomie środków przechodzących z 2006 r. na 2007 r., był więc i tak wyŜszy od 

szacowanego na 2005 r. Zwiększenie poziomu środków przechodzących miałoby wpływ na 

wzrost potrzeb poŜyczkowych netto i mogłoby mieć negatywne oddziaływanie na rynek w 

sytuacji i tak wzrastających stóp procentowych.  

Po przekazaniu środków na wynagrodzenia płatne z góry do 29 grudnia 2006 r., stan środków 

budŜetowych wynosił 5.614,9 mln zł, z tego:  

• 4.842,9 mln zł - stanowiła nadwyŜka operacyjna w Ministerstwie Finansów, z której 

w dniu 5 stycznia 2007 wypłacono udziały we wpływie z podatku dochodowego od osób 

fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2006 r., w wysokości 

2.361 mln zł oraz zwroty VAT–u 262 mln zł (planowano kwotę 1.000 mln zł) 

• 742,9 mln zł – stanowiły środki na wydatki u dysponentów. 
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Zastępca Dyrektora Departamentu BP Pani K. Markiewicz wyjaśniła, Ŝe na przełomie końca i 

początku roku obowiązuje okres przejściowy, w którym prowadzone są równolegle rachunki 

budŜetowe odrębnie dla roku poprzedniego oraz dla roku obowiązującego. Wynika to z 

obowiązku rozliczenia i złoŜenia do Sejmu sprawozdania, z wykonania ustawy budŜetowej o 

dochodach i wydatkach wynikających z zamknięć rachunków budŜetu państwa, które 

sporządzane jest wg szczegółowości i układu ustawy budŜetowej –  art. 158 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, za odpowiedni rok budŜetowy. 

Rachunki budŜetowe roku poprzedniego zamykane są po przyjęciu przez Sejm sprawozdania 

z wykonania budŜetu państwa.       

[Dowód: akta kontroli str. 891-905, 1201-1203, 1209-1233] 

1.2.6. Ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania 

W ustawie budŜetowej zaplanowano ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich 

rozdysponowania w kwocie (-) 8.615.074 tys. zł, jako róŜnicę pomiędzy przychodami w wys.  

5.500.000 tys. zł a rozdysponowaniem 14.115.074 tys. zł. Największą pozycję do 

sfinansowania przychodami z prywatyzacji stanowiła reforma systemu ubezpieczeń 

społecznych, (-) 12.759.774 tys. zł.  

Wpływy z prywatyzacji wyniosły 621.903 tys. zł, co stanowiło 11,3% ujętych w ustawie 

budŜetowej, podczas gdy rozchody nimi sfinansowane były wyŜsze od planu i stanowiły 

kwotę 15.096.044 tys. zł. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniosło 

(-) 14.474.141 tys. zł.  

Po dokonaniu ustawowych odpisów na fundusze celowe, w łącznej kwocie 175.659 tys. zł, na 

pokrycie rozchodów związanych z reformą systemu ubezpieczeń społecznych pozostała 

kwota 446.244 tys. zł. Ujemne saldo finansowania kosztów reformy wyniosło (-) 14.920.385 

tys. zł i o taką kwotę – ze względu na przyjęte w ubiegłych latach rozwiązanie finansowania 

tej pozycji z rozchodów, a nie z wydatków – został zmniejszony deficyt budŜetu państwa. 

Pozyskanie środków na sfinansowanie tej pozycji rozchodów odbyło się poprzez emisję SPW, 

spowodowało przyrost długu Skarbu Państwa na koniec 2006 r. o kwotę ok. 15.429 mln zł.  

Zgodnie z informacją Ministerstwa Skarbu Państwa, podstawową przyczyną niezrealizowania 

planowanych przychodów z prywatyzacji była zmiana polityki rządu w tym zakresie. W 

2006 r. przeprowadzane były aktualizacje strategii i programów sektorowych, co miało 

wpływ na realizację poszczególnych projektów prywatyzacyjnych. Nie zostały zrealizowane 

planowane na 2006 r. projekty prywatyzacyjne w przemyśle elektroenergetycznym, w 
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górnictwie węgla kamiennego, w przemyśle chemicznym, w sektorze finansowym, w 

przemyśle farmaceutycznym, obronnym i spirytusowym. 

[Dowód: akta kontroli str. 889, 927-941]  

1.2.7. Potrzeby poŜyczkowe związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 

Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej było źródłem potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa ze względu na ujemne 

saldo przychodów i rozchodów z tego tytułu. Rzeczywiste potrzeby poŜyczkowe z tytułu 

ujemnego salda środków na prefinansowanie były wyŜsze od planowanych w ustawie 

budŜetowej na 2006 r. zarówno ze względu na niŜsze przychody, jak i wyŜsze rozchody z 

tego tytułu, i wyniosły 2.665.301 tys. zł.  

Zrealizowane w 2006 r. przychody i rozchody z tytułu prefinansowania wyniosły (w tys. zł): 

przychody rozchody saldo 

− fundusze strukturalne   2.857.823 3.205.872 -348.049 

− Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 8.485.279 10.802.532 -2.317.253 

RAZEM:     11.343.102 14.008.403 -2.665.301 

[Dowód: akta kontroli str. 1277]  

Wykonanie budŜetu państwa w zakresie przychodów i rozchodów związanych z 

prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej było przedmiotem odrębnej kontroli, której wyniki zostały przedstawione w 

protokole kontroli części 97. 

2. Krajowe źródła finansowania potrzeb poŜyczkowych 

Źródłem finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa w 2006 r. były jedynie 

dodatnie salda środków pozyskanych na rynku krajowym oraz środki z rynków 

zagranicznych. Prywatyzacja i prefinansowanie nie zapewniały pokrycia potrzeb i ich ujemne 

salda kreowały potrzeby poŜyczkowe budŜetu państwa. 

W ustawie budŜetowej załoŜono dodatnie saldo finansowania krajowego potrzeb 

poŜyczkowych budŜetu państwa w kwocie 20.622.458 tys. zł, przy zrównowaŜonej strukturze 

finansowania potrzeb poŜyczkowych na rynku krajowym (50,2%) i rynkach zagranicznych 

(49,8%). PowyŜsze załoŜenie nie zostało zrealizowane i struktura finansowania ukształtowała 

się na poziomie odpowiednio 83,6% i 16,4%: 
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− saldo finansowania krajowego wyniosło 35.297.365 tys. zł i było o 14.674.907 tys. zł (o 

71% ) wyŜsze od planowanego, 

− saldo finansowania zagranicznego wyniosło 6.905.210 tys. zł i było o 13.591.503 tys. zł (o 

66%) niŜsze od planowanego.  

W ramach współpracy Ministerstwa Finansów z NBP w zakresie zarządzania długiem 

publicznym, w trakcie roku 2006 NBP sugerował zmianę przyjętej w 2005 r. praktyki 

zarządzania długiem dotyczącej zwiększonego finansowania zagranicznego, ze względu na 

skutki sprzedaŜy przez MF walut na rynku (zdaniem NBP rozpoczęcie przez MF w lipcu 

2005 r. sprzedaŜy walut na rynku zaburzyło sytuację na rynku walutowym). SprzedaŜ walut 

na rynku, zdaniem NBP, budzi wątpliwości ze względu na wpływ na umocnienie złotego. 

Występowanie MF jako podmiotu na rynku walutowym moŜe być odebrane jako informacja o 

spodziewanej aprecjacji złotego. W przypadku sprzedaŜy walut do NBP rentowność i 

opłacalność takiej operacji naleŜy rozpatrywać w tzw. rachunku ciągnionym. Środki w 

walutach obcych powinny być przeznaczone na spłatę zadłuŜenia zagranicznego, a ich 

wielkość uzaleŜniona od wynegocjowanych wcześniejszych spłat zadłuŜenia wobec Klubu 

Paryskiego. Z drugiej strony jednak, jak uzasadniali to członkowie kierownictwa MF na 

posiedzeniach Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, w celu zapewnienia stabilności 

pozycji polskich papierów skarbowych, emisje na rynki zagraniczne powinny się odbywać 

regularnie. 

[Dowód: akta kontroli str. 581-589, 889]  

Dyrektor Departamentu NZ wyjaśnił, Ŝe zrealizowana struktura potrzeb była 

podporządkowana realizacji celu strategii zarządzania długiem, tj. minimalizacji kosztów 

obsługi długu. Zmiana struktury finansowania wynikała z przyjętej w strategii moŜliwości 

elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Głównymi czynnikami, które 

wpłynęły na strukturę finansowania, to: 

1) zmniejszenie się róŜnicy w poziomach stóp procentowych na rynku krajowym i głównych 

rynkach zagranicznych w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. w wyniku większego wzrostu 

stóp na rynkach zagranicznych niŜ na krajowym (0,9 p.p. EUR, 0,6 p.p. USD i 0,2 p.p. 

PLN dla obligacji 5-letnich oraz odpowiednio 0,5 p.p., 0,5 p.p. i 0,4 p.p. dla 10-letnich); 

dobra sytuacja na rynku krajowym i duŜy popyt na obligacje średnio- i długoterminowe 

umoŜliwiły zwi ększenie emisji na rynku krajowym w tym segmencie; 

2) kontynuacja tendencji umacniania się złotego w stosunku do głównych walut, co 

bezpośrednio powodowałoby zmniejszenie wpływów złotowych do budŜetu; jednocześnie 
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sprzedaŜ przez MF walut mogłaby wywierać dodatkową presję na dodatkowe pogłębianie 

się tej tendencji; 

3) ograniczenia związane z wykorzystaniem środków w walutach obcych do finansowania 

potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa. Wymiana walut moŜliwa była poprzez: 

− sprzedaŜ walut na rynku – w sytuacji aprecjacji złotego transakcje takie mogłyby 

wzmacniać tendencje aprecjacyjne, 

− sprzedaŜ walut do NBP na podstawie umowy z MF – ta ścieŜka zamiany walut na 

złote była ograniczona limitem ustalonym w ww. umowie, a ponadto jej 

wykorzystanie wywołuje efekty uboczne związane ze wzrostem podaŜy pieniądza 

wywołanym zwiększeniem rezerw walutowych NBP, a w konsekwencji ponoszeniem 

przez NBP dodatkowych kosztów operacji otwartego rynku wynikających ze 

zwiększonej ich skali. Skala potencjalnych oszczędności w kosztach obsługi długu 

wynikająca z niŜszych stóp procentowych na głównych rynkach zagranicznych w 

łącznym rachunku MF i NBP byłaby ograniczona wyŜszymi kosztami NBP 

wynikającymi ze zwiększenia skali operacji otwartego rynku w warunkach 

nadpłynności sektora bankowego. Rachunek ciągniony zysków i kosztów nie 

wskazywał na zasadność zwiększonych emisji zagranicznych. 

[Dowód: akta kontroli str. I/3007-3008, 1189-1195] 

2.1. SprzedaŜ skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym 

Zrealizowane w 2006 r. przychody ze sprzedaŜy krajowych SPW wyniosły 127.001.237 

tys. zł, wobec 100.707.350 tys. zł planowanych w ustawie budŜetowej. Było to wynikiem 

zmiany struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych, tj. zmniejszenia skali finansowania 

zagranicznego na rzecz krajowego, jak równieŜ oceny sytuacji płynnościowej budŜetu 

państwa. 

Saldo środków pozyskanych ze sprzedaŜy SPW wyniosło 40.438.068 tys. zł, wobec 

planowanego w wys. 23.545.654 tys. zł. Struktura źródeł finansowania, zarówno planowana, 

jak i zrealizowana, nie obejmowała obligacji oszczędnościowych. Potrzeby poŜyczkowe były 

finansowane jedynie SPW rynkowymi.  

plan wykonanie  róŜnica 
saldo struktura saldo struktura saldo 

 tys. zł % tys. zł % tys. zł % 
skarbowe papiery 
rynkowe 

25 510 488 100 41 753 225 100 16 242 737 63,7 

  a) Bony  0 0 1 633 038 3,9 1 633 038 - 
  b) Obligacje *) 25 510 488 100 40 120 187 96,1 14 609 699 57,3 
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- o zmiennym oproc. 930 528 3,6 5 762 212 13,8 4 831 684 519,2 

- o stałym oproc. 22 515 063 88,3 32 638 142 78,2 10 123 079 45,0 
- indeksowane 2 064 897 8,1 1 719 833 4,1 - 345 064 -16,7 

*) łącznie z przetargami zamiany 

PowyŜsze dane wskazują, Ŝe nie zostało zrealizowane przyjęte w ustawie budŜetowej 

załoŜenie co do niezadłuŜania się w bonach skarbowych, dodatnie saldo przychodów i 

rozchodów z tytułu ich sprzedaŜy i wykupu wyniosło 1.633.038 tys. zł, a przyrost długu w 

bonach na koniec 2006 r. wyniósł 1.400.000 tys. zł.  

Dodatnie saldo przychodów i rozchodów ze sprzedaŜy i wykupu bonów skarbowych były 

wynikiem emisji bonów krótkich, przeprowadzonej w ramach zarządzania płynnością w 

grudniu 2006 r. W dniu 18 grudnia 2006 r. zorganizowano przetarg bonów 5-tyg. z terminem 

wykupu 24 stycznia 2007 r., o wartości nominalnej 2.200.000 tys. zł. Kwota środków 

pozyskanych wyniosła 2.191.660 tys. zł. Emisja tych bonów wynikała, jak wyjaśnił Zastępca 

Dyrektora Departamentu NZ, z konieczności zapewnienia środków na potrzeby poŜyczkowe 

budŜetu państwa oraz z bieŜącej realizacji i prognoz do końca miesiąca w zakresie dochodów 

i przychodów. Uzyskana kwota miała zapewnić poziom środków wystarczający do pokrycia 

bieŜących potrzeb poŜyczkowych (z 2006 r.), wydatków z góry (z 2007 r.), środków do 

zwrotu VAT i udziałów JST za 2006 r. w styczniu 2007 r. oraz wydatków niewygasających z 

2006 r. Faktyczne potrzeby okazały się niŜsze (głównie wydatki z góry), zaś realizacja 

budŜetu w ostatnich dniach grudnia 2006 r. bardziej korzystna (dochody wyŜsze o 0,9 mld zł, 

przychody z prefinansowania o 0,3 mld zł). W efekcie osiągnięty stan środków w ujęciu 

memoriałowym był wyŜszy niŜ zakładano o ok. 0,9 mld zł (7,9 mld zł wobec załoŜonych w 

ustawie budŜetowej na 2007 r. kwoty 7,0 mld zł). Biorąc pod uwagę prognozowany stan 

środków, jaki miał dysponować budŜet państwa na początku 2007 r., a takŜe fakt, Ŝe środki 

dla JST i na zwroty VAT gromadzone są na oddzielnym rachunku niewykorzystywanym do 

bieŜącego finansowania, przedmiotowa emisja była w ocenie Departamentu NZ zasadna. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1235-1237,1289-1292]  

Przychody zrealizowane z tytułu sprzedaŜy obligacji rynkowych wyniosły 95.095.161 tys. zł, 

tj. o 20.474.281 tys. zł ponad kwotę planowaną (74.620.879 tys. zł). NadwyŜkę przychodów 

zrealizowano zarówno na sprzedaŜy obligacji przetargowych (11.169 mln zł), jak i na 

zamianie (10.681 mln zł). W podziale na poszczególne rodzaje obligacji realizacja 

przychodów ponad wielkości załoŜone w ustawie przedstawiała się jak poniŜej: 

� obligacje przetargowe        
a) dwuletnie zerokuponowe         4.095 mln zł, 
b) siedmioletnie o zmiennym oprocentowaniu       6.011 mln zł, 
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c) pięcioletnie stałoprocentowe         1.809 mln zł, 
d) dziesięsięcioletnie stałoprocentowe         456 mln zł 

� przetargi zamiany         
a) dziesięcioletnie stałoprocentowe       5.842 mln zł, 
b) nieplanowane zmiennoprocentowe       2.045 mln zł, 
c) nieplanowane dwudziestoletnie stałoprocentowe     4.698 mln zł, 

w tym – zamiana obligacji zapadających w roku 2007 r., które odkupiono w nominale 

na kwotę 7.248.373 tys. zł. Obligacje zapadające w 2007 r. były przedmiotem zamiany 

na dwóch ostatnich przetargach w roku 2006: 22 listopada i 13 grudnia. 

NiŜsze od zaplanowanych przychody uzyskano z tytułu sprzedaŜy obligacji 12-letnich 

indeksowanych o 542 mln zł (1.523 mln zł wobec 2.065 planowanych) oraz 20-letnich 

stałoprocentowych o 660 mln zł (2.340 mln zł wobec 3.000 mln zł planowanych), a takŜe 

obligacji trzyletnich detalicznych (TZ) o 1.054 mln zł. 

Salda przychodów i rozchodów obligacji rynkowych, bez przetargów zamiany: 

plan wykonanie róŜnica 
Obligacje rynkowe 

tys. zł tys. zł tys. zł % 
Ogółem 23 920 023 35 777 125 11 857 102 50 

zerokuponowe 5 781 095 10 544 061 4 762 966 82 

5-letnie stałoprocentowe 4 047 909 9 198 059 5 150 150 127 

10-letnie stałoprocentowe 8 217 686 8 673 730 456 044 5 

7-letnie zmiennoprocentowe 2 548 000 8 559 443 6 011 443 236 

10-letnie zmiennoprocentowe - 2 014 255 - 1 621 855 - 392 400 19 

20-letnie stałoprocentowe 3 000 000 2 340 000 - 660 000 22 

indeksowane 2 064 897 1 522 606 - 542 291 26 

3-letnie detaliczne 396 783 - 657 584 - 1 054 367 (-) 266 

5-letnie detaliczne - 122 092 - 443 675 - 321 583 (-) 263 

Przetargi zamiany zamknęły się dodatnim saldem w wysokości 2.005.127 tys. zł. 

Zrealizowane przychody z tytułu zamiany wyniosły 27.088.843 tys. zł i były wyŜsze od 

planowanych o 10.680.895 tys. zł. Zakładano, iŜ przedmiotem zamiany będą obligacje 5-

letnie i 10-letnie o stałym oprocentowaniu. W rzeczywistości źródłem zrealizowanych tą 

drogą przychodów były równieŜ obligacje 20-letnie o stałym oprocentowaniu, 7-letnie 

zmiennoprocentowe, a takŜe 2-letnie zerokuponowe i obligacje indeksowane. 

W 2006 r. zaoferowano na przetargach sprzedaŜy obligacje o łącznej wartości nominalnej 

71.680 mln zł. Zgłoszony popyt był trzykrotnie wyŜszy (niŜszy jedynie w przypadku 

obligacji dwudziestoletnich), a łączna sprzedaŜ wg wartości nominalnej wyniosła 70.793 

mln zł. Średnia rentowność obligacji sprzedawanych w 2006 r. kształtowała się, jak poniŜej: 

OK PS *) DS. WS Przetargi 
sprzedaŜy śr.rent kupon śr.rent kupon śr.rent kupon śr.rent 

Styczeń 4,543% 6,0% 4,893% 6,25% 4,936%  - 
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Luty 4,343% 4,607%  -  - 
Marzec 3,975% 4,571%  - 5,75% 4,930% 
Kwiecień 4,370% 4,708% 6,25% 4,978%  - 
Maj 4,447% 5,031%  -  - 
Czerwiec 4,517% 5,525%   -  - 
Lipiec 5,025% - 6,25% 5,595%  - 
Sierpień 4,943% -  -  - 
Wrzesień 4,991% 5,233%  - 5,75% 5,707% 
październik 4,970% 5,328% 5,25% 5,483%  - 
Listopad 4,723% 4,987%  -  - 
Grudzień 4,617% 

4,25% 

-  -  - 

*) na przetargach w styczniu i w lutym sprzedawane były obligacje serii DS1011, otwartej jako benchmark 
pięcioletni; obligacje te sprzedawane były z premią 

Szczegółowe dane dot. sprzedawanych w 2006 r. obligacji hurtowych – akta kontroli str. 

1283-1287. 

Obligacje oszczędnościowe nie były planowane jako źródło finansowania potrzeb 

poŜyczkowych, do ustawy przyjęto ujemne saldo z tytułu sprzedaŜy i wykupu tych obligacji 

(-1.870.000 tys. zł). Planowane przychody w kwocie 3.360.000 tys. zł zrealizowano w wys. 

3.900.975 tys. zł. Jednocześnie wykup tych obligacji był niŜszy od zaplanowanego 

(5.121.283 tys. zł wobec 5.230.000 tys. zł), co spowodowało, Ŝe saldo na koniec roku 

wyniosło (-) 1.220.308 tys. zł. 

[Dowód: akta kontroli str. II/95-193, 673-679] 

 

2.2. Spłata poŜyczek udzielonych ze środków budŜetu państwa 

Przychody zrealizowane w 2006 r. w pozycji „PoŜyczki udzielone” były wyŜsze od 

planowanych o 8.025 tys. zł i wyniosły 423.290 tys. zł. Na tę kwotę złoŜyły się: spłaty 

poŜyczek zaciągniętych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-

rozwojowe w wys. 94.558 tys. zł, spłaty poŜyczek zaciągniętych przez gminy w wys. 2.956 

tys. zł. Spłaty poŜyczek zaciągniętych przez NFZ, KUKE S.A. i jednostek samorządu 

terytorialnego dokonane zostały w wielkościach zaplanowanych w ustawie budŜetowej, 

odpowiednio: 320.689 tys. zł, 5.087 tys. zł i 2.956 tys. zł.   

[Dowód: akta kontroli str. 925, II/517]  

Z tytułu spłat poŜyczek udzielonych PZOZ/ZBR na restrukturyzację przychody budŜetu 

państwa w 2006 r. wyniosły 94.557,9 tys. zł, a narastająco na 31.12.2006 r. 96.275,7 tys. zł 

(dochody z tytułu spłaty odsetek w l. 2005-2006 wyniosły 47.075,6 tys. zł). 
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Według stanu na 31.12.2006 r. umorzone zostały poŜyczki 55 podmiotów w łącznej kwocie 

199.833,5 tys. zł, co stanowi 12,2% łącznej kwoty udzielonych poŜyczek (po zmniejszeniach i 

zwiększeniach).  

Dokonano sprawdzenia przekazanych przez BGK dokumentów dotyczących 55 dokonanych 

w 2006 r. umorzeń. Wszystkie podmioty, których poŜyczki umorzono spełniały warunki 

określone w art. 35 ust. 10, 10a i 10b ustawy o restrukturyzacji. W przypadku 10 

poŜyczkobiorców umorzenie nastąpiło po spłacie 30% naleŜności głównej, poŜyczki 

pozostałych 45 podmiotów zostały umorzone w związku ze zrzeczeniem się przez zakład 

opieki zdrowotnej roszczeń wobec NFZ z tytułu realizacji „ustawy 203”. PoŜyczki 9 

podmiotów w łącznej kwocie 40.777 tys. zł (kwota poŜyczek po zmianach umów) zostały 

umorzone w 100%, w pozostałych przypadkach umorzeń spłaty kapitału wyniosły 14.278,6 

tys. zł.       [Dowód: akta kontroli str. 41-267, 305-405]  

Spłaty poŜyczek zaciągniętych przez gminy wyniosły 2.956 tys. zł. Na dzień 31.12.2006 r. nie 

wystąpiły zaległości z tytułu spłaty rat kapitałowych udzielonych poŜyczek. 

[Dowód: akta kontroli str. 57-61, 96, 301-303]  

2.3. Pozostałe przychody 

Poza przychodami z tytułu sprzedaŜy bonów nieplanowanych (3-, 5- i 26-tyg.) w łącznej 

kwocie 5.167.162 tys. zł oraz z tytułu zamiany obligacji zapadających w 2007 r. w kwocie 

6.700.000 tys. zł, które rozliczone zostały z pozostałymi przychodami z rynkowych SPW 

(załącznik nr 3 do ustawy budŜetowej), zrealizowane pozostałe przychody w kwocie 9.045 

tys. zł obejmują: 

− wpłatę z Funduszu Skarbu Państwa, dokonaną na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (art. 56 ust. 4), stanowiącą nadwyŜkę środków 

Funduszu za rok 2005, którą Minister Skarbu Państwa zobowiązany był przekazać na 

rachunek przychodów budŜetu państwa do dnia 31 lipca 2006 r.  – 9.007 tys. zł, 

− zwroty do budŜetu z tytułu rekompensat za okresowe niepodwyŜszanie płac w sferze 

budŜetowej oraz utratę niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent – 40 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 279-286, 543-545, 867-889, 1187] 

2.5. Środki przechodzące i depozyty 

Środki przechodzące z 2005 r. na rok 2006, stanowiące przychody bp w 2006 r., zaplanowano 

w wys. 4.724.877 tys. zł, a zrealizowano w wys. 4.223.898 tys. zł, tj. o 500.979 tys. zł niŜszej.  

Przyjęto niŜszy poziom środków przechodzących ze względu na niekorzystną sytuację 

rynkową. W IV kwartale 2005 r. odnotowano bowiem wzrost stóp procentowych. 
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Z 2005 na 2006 r. przekazano depozyt w wysokości 19.980 tys. zł z tytułu środków na 

wsparcie restrukturyzacji i osłonę likwidacji przedsiębiorstw: EFSAL I – 4.826 tys. zł i 

EFSAL II – 15.154 tys. zł. Środki te pochodziły z poŜyczki przyznanej Polsce w 1993 r. przez 

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju w kwocie 350 mln USD, z czego strona polska 

wykorzystała 225 mln USD. W grudniu 2005 r., w związku z zakończeniem programu 

przyznawania podmiotom gospodarczym pomocy ze środków EFSAL, Departament GN 

postawił niewykorzystane środki, jak równieŜ spodziewane zwroty, do dyspozycji Ministra 

Finansów. Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu w MF Pani E. Suchockiej-Roguskiej, środki te 

zostały w dniu 17.01.2006 r. przekazane („pozostałe rozchody”) na rachunek dochodów 

(środki EFSAL stanowiły wydatki budŜetu państwa). 

Inne depozyty na rachunku przychodów i rozchodów bp z tytułu finansowania krajowego nie 

wystąpiły.      [Dowód: akta kontroli str. 891-905, 1203]  

3. Finansowanie zagraniczne. 

System obsługi budŜetu państwa i ewidencji w cz. 98 w zakresie finansowania zagranicznego 

znajduje się w Banku Gospodarstwa Krajowego i w Narodowym Banku Polskim, zgodnie z 

decyzją Ministra Finansów Nr NZ/7/2006 oraz poprzednio obowiązującą Nr NZ/1/2006 z 28 

lutego 2006 r. (zasady rachunkowości i plan kont). Decyzja Nr NZ/7/2006 z dnia 20 

października 2006 r. weszła w Ŝycie od 1 listopada 2006 r.  

W 2006 roku saldo finansowania zagranicznego osiągnęło wartość 6.905.210,1 tys. zł. 

Stanowiło to 33,7% salda pierwotnie planowanego w ustawie budŜetowej. Przychody i 

rozchody zagraniczne budŜetu państwa w 2006 r. kształtowały się następująco: 

w tys. zł 
2006 r. 

Wyszczególnienie Ustawa 
budŜetowa 

Wykonanie 

% wyk. 
planu 

1 2 3 4 

Przychody 123.041.810 33.998.327,66 27,6 

Rozchody 102.545.097 27.093.117,52 26,4 

Saldo przychodów 
i rozchodów 

20.496.713 6.905.210,14 33,7 

W całym 2006 r. w rozchodach cz. 98 - finansowanie zagraniczne wykazana została m.in. 

kwota 14.548.139,39 tys. zł (718,31 mln USD i 3.230,29 mln EUR) jako „przekazanie 

środków na zasilenie rachunku walutowego Ministerstwa Finansów”. Przedmiotowe środki 
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pochodziły z emisji obligacji na rynkach zagranicznych oraz wpływów środków kredytowych 

z Europejskiego Banki Inwestycyjnego (kredyt na naukę i edukację).  

W przychodach cz. 98 budŜetu została wykazana w szczególności kwota 16.959.983,76 tys. zł 

tj. 2.291,93 mln USD i 2.488,33 mln EUR - w pozycji „zwrot środków z rachunku 

walutowego nie związanych z prywatyzacją”. Środki te były wykorzystane na: 

- spłaty kapitału (wyraŜonego w walutach: USD, EUR, CAD, NOK, JPY, CHF) od 

zobowiązań wobec Klubu Paryskiego, EBI, EBOiR, OECF (kr. japoński), IDA, MBOiR, 

BRRE oraz z tytułu spłaty kredytu FMF, wykupu obligacji Brady’ego i rozliczeń z Libią w 

łącznej wysokości – 12.292.814,5 tys. zł; 

- płatności odsetkowe (wyraŜone w walutach: USD, EUR, CAD, NOK, JPY, CHF, GBP) od 

zobowiązań wobec Klubu Paryskiego, BRRE, EBI, zapłaconych gwarancji, odsetek od 

kredytu FMF i kredytu japońskiego, z tytułu wykupu odsetek od spw wyemitowanych 

zagranicą i od obligacji Brady’ego oraz kosztów emisji spw i innych kosztów i prowizji w 

łącznej kwocie – 4.634.651,2 tys. zł; 

- sprzedaŜy do NBP środków z rachunku walutowego w wysokości 32.518,1 tys. zł; 

[Dowód: akta kontroli str. I/851-859]    

3.1. Przychody. 

Szczegółowe zestawienie przychodów cz. 98 bp z tytułu finansowania zagranicznego 

stanowią akta kontroli str. I/2833. Na ogólne przychody składały się: 

3.1.1. Emisja obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym. 

Największy udział w ogólnej kwocie przychodów zagranicznych zrealizowanych w roku 

2006 miała emisja obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym, z której 

przychody wyniosły 721,3 mln USD i 2.981,5 mln EUR (13.564,8 mln zł), co stanowiło 

49,3% kwoty pierwotnie planowanej w ustawie budŜetowej.  

Faktyczne emisje w 2006 r. przeprowadzono w EUR i JPY. Opis poszczególnych emisji w 

2006 r. stanowi notatka załączona w aktach kontroli na stronach I/431-435. 

Środki uzyskane z emisji spw na rynkach zagranicznych zasiliły rachunek walutowy 

Ministerstwa Finansów w NBP i przeznaczone były w szczególności na bieŜącą obsługę  

zobowiązań w cz. 78 i 98 bp. oraz słuŜyły tworzeniu lokat walutowych (szerzej tematyka ta 

została opisana w niniejszym protokole kontroli w rozdziale dotyczącym rachunku 

walutowego). 
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Środki, które były planowane do pozyskania w 2006 r. poprzez emisję obligacji 

zagranicznych w wysokości 27,5 mld zł miały stanowić uzupełnienie operacji finansowania 

potrzeb poŜyczkowych budŜetu dokonywanych na rynku krajowym. Oznaczało to, Ŝe ich 

planowana wysokość miała słuŜyć nie tylko refinansowaniu zapadającego w 2006 r. długu 

zagranicznego, ale równieŜ w części finansowaniu deficytu budŜetowego (a więc bieŜących 

potrzeb poŜyczkowych w złotych). Ze względu na dobre postrzeganie ryzyka kredytowego 

Polski jako emitenta na rynkach zagranicznych doświadczenia wynikające ze skali w 2005 r. 

(pozyskano wówczas środki z emisji zagranicznych w kwocie 37,9 mld zł na rynku euro, 

franka szwajcarskiego, jena i dolara amerykańskiego) przyjęto, Ŝe popyt ze strony inwestorów 

pozwoli na pełną realizację załoŜeń emisyjnych i nie występuje ryzyko niepowodzenia emisji. 

W ciągu roku z uwagi na czynniki opisane szerzej w punkcie 1 niniejszego protokołu kontroli, 

zdecydowano się na przeprowadzenie jedynie 2 emisji obligacji zagranicznych 

pokrywających potrzeby poŜyczkowe Skarbu Państwa w walutach obcych wynikające z 

refinansowania zapadającego długu zagranicznego oraz płatności odsetkowych od zadłuŜenia 

zagranicznego.  

Jako powód emisji obligacji na kwotę 3 mld EUR, podano m. in.: 

• zgromadzenie środków na finansowanie potrzeb poŜyczkowych w walutach obcych; 

• wykorzystanie historycznie niskich stóp procentowych na rynku euro dla pozyskania duŜej 

puli środków (rentowność obligacji wyniosła 3,70%, podczas, gdy średnia rentowność tych 

obligacji w okresie od emisji do końca roku wyniosła 4,19%); 

• zabezpieczenie finansowania krajowego w sytuacji znacznego wzrostu stóp procentowych 

na rynku krajowym w ostatnich miesiącach 2005 r. (wówczas podjęto decyzję o emisji) 

i moŜliwości pojawienia się napięć na rynku finansowym w 2006 r., które utrudniałyby 

zmianę struktury finansowania (np. w okresie od końca lutego do czerwca rentowności 2, 5 

i 10-letnich obligacji na rynku krajowym wzrosły odpowiednio o 144, 148 i 146 pb); 

Dokonanie jednorazowo emisji o stosunkowo duŜej wartości nominalnej na początku 2006 r. 

było równieŜ poŜądane z uwagi na prognozy wzrostu rentowności na rynkach światowych, w 

szczególności na rynku euro, które faktycznie zmaterializowały się w dalszej części roku. 

Poziom 10-letniej stopy swapowej, w odniesieniu do której wyceniane były obligacje, wzrósł 

w ciągu trzech miesięcy po przeprowadzeniu emisji o ok. 70 pb. W dalszej części roku 

odnotowano nieznaczny spadek stóp swapowych, przy czym w dalszym ciągu kształtowały 

się one na poziomie ok. 50 pb powyŜej poziomu z momentu wyceny obligacji. W związku z 

tym dokonanie emisji o mniejszej wartości nominalnej, a następnie jej zwiększenie w dalszej 
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części roku, w miarę wykorzystywania środków pozyskanych w lutym, oznaczałoby, iŜ 

średnia rentowność całej emisji byłaby istotnie wyŜsza. Przy załoŜeniu emisji w lutym w 

wysokości 1,5 mld EUR oraz zwiększenia wartości emisji o kolejne 1,5 mld EUR na 

przełomie sierpnia i września (z rentownością ok. 4,20%) średnia rentowność wyniosłaby ok. 

3,95%. 

Efektywny koszt ponoszony przez Skarb Państwa w 2006 r. z tytułu emisji obligacji, 

rozumiany jako róŜnica między kosztem ich obsługi a oprocentowaniem niewykorzystanych 

od razu środków zdeponowanych na rachunku walutowym wyniósł ok. 7,5 mln EUR, podczas 

gdy w przypadku emisji w dwóch transzach (w lutym i na przełomie sierpnia i września) 

wyniósłby ok. 22,5 mln EUR. 

Powodami emisji przeprowadzonych w JPY były: 

• pozyskanie środków na płatności w walutach obcych (w końcu 2006 r. oraz na początku 

2007 r.); 

• realizacja zadania stałej obecności na rynku japońskim, jako jednym z najwaŜniejszych dla 

Polski zagranicznych rynków finansowych (na rynku japońskim Polska jest emitentem 

obecnym  od lipca 2003 r. i do chwili obecnej uplasowanych zostało 8 serii obligacji); 

• promocja Polski, jako emitenta wszystkich SPW emitowanych zarówno zagranicą, jak 

i w Polsce (poprzedzające emisje roadshow odbyło się w kilku krajach azjatyckich, w 

których polska delegacja prezentowała m.in. zalety inwestycji w polskie obligacje 

emitowane na rynku krajowym).  

[Dowód: akta kontroli str. I/3008-3009]  

3.1.2. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych. 

Kolejnym co do wielkości źródłem finansowania zagranicznego potrzeb poŜyczkowych 

budŜetu państwa były przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych, 

zrealizowane w 2006 r. w kwocie 3.040.097,8 tys. zł, co stanowiło 78,2% kwoty 3.887.010 

tys. zł pierwotnie planowanej w ustawie budŜetowej. 

Niewykonanie planu w pozycji „Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych” o 

846.912,2 tys. zł wynikało przede wszystkim z niewykonania planu przychodów z EBI – 

zwłaszcza na prefinansowanie środków unijnych w kwocie 794.580 tys. zł, a takŜe na 

infrastrukturę drogową w kwocie 85.062,4 tys. zł, na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – 

42.165 tys. zł i leśnictwo – 26.221 tys. zł (zwiększajaco na wykonanie przychodów wpłynęło 

pociągnięcie środków o 384.925 tys. zł więcej niŜ planowano z kredytów na naukę i 
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edukację), z Banku Światowego – przede wszystkim na infrastrukturę drogową i portową w 

kwocie 105.442 tys. zł i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – 79.854 tys. zł oraz z BRRE 

– przede wszystkim na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry – 79.459 tys. zł.  

Pierwotnie planowane przychody z tytułu kredytów z EBI w kwocie 2.934.700 tys. zł (738,7 

mln EUR), z BŚ - 797.785 tys. zł (0,1 mln USD i 200,7 mln EUR) oraz z BRRE - 154.525 

tys. zł (38,9 mln EUR) stanowiły odpowiednio 75,5%, 20,5% i 4,0% w kwocie przychodów z 

tytułu kredytów zagranicznych pierwotnie planowanych w ustawie budŜetowej. Uzyskane w 

2006 r. przychody z tytułu kredytów z EBI (2.371.597 tys. zł – 80,8% planu) stanowiły 78,0% 

łącznej kwoty zrealizowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych. 

Powodami niŜszego poziomu realizacji tych kredytów było m. in.: niŜsze wykorzystanie 

kredytów klęskowych i drogowych, których dysponentami SA odpowiednio MSWiA i 

Ministerstwo Transportu, trudności proceduralne z realizacją kredytu dot. wsparcia 

finansowego z Funduszy Strukturalnych, odstąpieniem od planowanego zaciągnięcia kredytu 

na leśnictwo. 

Kredyty z Banku Światowego zostały zrealizowane w kwocie 599.365,3 tys. zł, tj. w 75,1 %. 

Stanowiły one 19,7% łącznej kwoty zrealizowanych przychodów z tytułu zaciągniętych 

kredytów zagranicznych. Przyczynami niŜszych przychodów z Banku Światowego w 

stosunku do planu było opóźnienie w podpisaniu i realizacji nowego kredytu związanego z 

ochroną przeciwpowodziową w dorzeczu Odry (planowane podpisanie umowy w 2007 r.), 

nierozpoczęcie realizacji podpisanego w 2006 r. kredytu na Poakcesyjne Wsparcie Obszarów 

Wiejskich, niŜsze wykorzystanie środków z kredytów infrastrukturalnych na drogi, 

anulowanie niewykorzystanej kwoty i zamknięcie kredytu na modernizację toru wodnego 

Szczecin-Świnoujście oraz róŜnice pomiędzy kursami planowanymi a zrealizowanymi. 

W 2006 r. nie podpisano równieŜ planowanej umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy na 

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry.  

[Dowód: akta kontroli str. I/2995-2997]  

Oprocentowanie zrealizowanych w 2006 r. kredytów z Banku Światowego oparte było o 6-

miesięczny Libor i kształtowało się od 2,99% w styczniu 2006 r. do 4,17% w grudniu 2006 r. 

Transza pobranego w 2006 r. kredytu z BRRE na program zasilenia funduszy dla Małopolski 

i Śląska oprocentowana była w wysokości 4,29%, zaś kredyty z EBI oprocentowane były od 

3,531% do 4,386%.          [Dowód: akta kontroli str. I/3003-3005]  

3.1.3. Instrumenty płynnościowe. 



 26 

W ustawie budŜetowej na 2006 r. w przychodach cz. 98 – Finansowanie zagraniczne 

zaplanowano pociągnięcie kredytu rewolwingowego w kwocie 2.000 mln EUR (7.945.800 

tys. zł). W 2006 r. nie wykorzystano przychodów z tego tytułu.  

Kredyt rewolwingowy miał charakter krótkoterminowego instrumentu do zarządzania 

płynnością walutową. Miał on zapewniać bieŜące finansowanie znacznych potrzeb 

poŜyczkowych w razie nagłej potrzeby i na krótki okres (np. przedterminowa spłata 

zobowiązań wobec Klubu Paryskiego albo w przypadku zakłóceń w pozyskiwaniu środków 

ze źródeł rynkowych). MoŜliwość wykorzystania tego kredytu istniała do końca lutego 2006 

r. i w tym czasie nie był on wykorzystywany. W dniu 28 lutego 2006 r. nastąpiło rozwiązanie 

umowy z bankiem z uwagi na konieczność ponoszenia opłat za tzw. gotowość (opłaty 

związane z moŜliwością szybkiego uruchomienia środków z kredytu) oraz brak perspektyw 

wykorzystywania tego instrumentu w sytuacji istnienia moŜliwości pozyskania szybko 

środków złotowych i zakup walut w NBP.      [Dowód: akta kontroli str. I/3009]  

3.1.4. Przychody na sfinansowanie przedterminowej spłaty zobowiązań i innych 

operacji zagranicznych. 

Planowane na rok 2006 przychody na sfinansowanie przedterminowej spłaty zobowiązań 

i innych operacji zagranicznych w kwocie 4,4 mld USD i 3 mld EUR, tj. 26.795.980 tys. zł, 

nie zostały zrealizowane. W 2006 r. na przedterminową spłatę zobowiązań (przedterminowa 

spłata kredytów – FMF i przedterminowy wykup obligacji Brady’ego) przeznaczono kwotę 

3.018.040,2 tys. zł. Pochodziła ona z wpływów uzyskanych z emisji obligacji skarbowych na 

międzynarodowym rynku finansowym i zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (Nauka i edukacja) i w tych pozycjach jest zaewidencjonowana.  

[Dowód: akta kontroli str. I/401] 

3.1.5. Inne rozliczenia zagraniczne. 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 nie były planowane przychody z tego tytułu. 

Zrealizowane przychody w kwocie 294.216,7 tys. zł obejmowały: 

- wpływ ze sprzedaŜy obligacji zerokuponowych (tzw. collaterali) uwolnionych w związku 

z przedterminowym wykupem obligacji Brady’ego w kwocie 293.000,0 tys. zł (98,9 mln 

USD); 

-  zwrot poŜyczek udzielonych spółce Koltram ze środków w ramach Szwajcarskiej 

Pomocy Finansowej w kwocie 1.164,9 tys. zł; 

-  zwrot innych środków w kwocie 51,8 tys. zł. 
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[Dowód: akta kontroli str. I/403]  

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

na rynku o wartości nominalnej 588 mln USD. [...]5 W wyniku umorzenia obligacji aktywa 

zabezpieczające w postaci zerokuponowych obligacji amerykańskich zostały uwolnione i 

sprzedane na rynku. [...]6 ich rozliczenie następowało w transzach. Kwoty uzyskanego 

przychodu i dochodu (opisane w protokole kontroli cz. 78 bp.) w wyniku rozliczenia 

poszczególnych transz przedstawia poniŜsza tabela: 

  Nominał w USD Przychody w PLN Dochody w PLN 
Transza 1     82.150.000,00        43.398.151,89           73.167.030,51    
Transza 2   168.400.000,00        82.595.468,09         129.750.292,26    
Transza 3   252.600.000,00      125.859.289,09         197.419.906,57    
Transza 4     85.000.000,00        41.147.122,73           64.797.918,70    

Suma:    588.150.000,00      293.000.031,80         465.135.148,04    
[Dowód: akta kontroli str. I/665]  

3.1.6. Przychody z tytułu spłat udzielonych kredytów zagranicznych. 

Przychody z tytułu spłat udzielonych kredytów zagranicznych pierwotnie planowane na 

2006 r. w kwocie 117.632 tys. zł (34,8 mln USD), wyniosły 137.261,0 tys. zł (43,1 mln USD i 

1,7 mln EUR), co stanowiło 116,7 % kwoty pierwotnie planowanej. 

Spłata w euro dotyczy spłaty przez Syrię raty zadłuŜenia tego kraju wobec Polski, która 

planowana była w USD. Zmiana waluty spłaty wynikała z obawy co do blokady kont 

dolarowych ze względu na sytuację polityczną.  

Przekroczenie przychodów w ujęciu dolarowym wynikało z nieplanowanej na etapie ustawy 

budŜetowej, spłaty kwoty 11,2 mln USD z zadłuŜenia Algierii, stosownie do zawartej w dniu 

28 listopada 2006 r. umowy ze stroną algierską. Niniejsza spłata miała miejsce w grudniu 

2006 r.      [Dowód: akta kontroli str. I/471, 477, 2965-2977]  

3.1.7.  Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych 

oraz z tyt. zwrotu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych. 

Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych i zwrot 

zaliczek udzielonych w latach ubiegłych wyniosły w 2006 r. 1.973,8 tys. zł, co stanowi 97,5% 

kwoty pierwotnie planowanej w ustawie budŜetowej. Na przedmiotowe spłaty składały się 

spłaty kapitału z tytułu udostępnionych kredytów Banku Światowego, a róŜnica między 

planem a wykonaniem wynikała z róŜnicy kursowej pomiędzy PLN a USD, tj. walutą w jakiej 

                                                 
5…tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa, chroniona na podstawie ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4), tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
6 ...patrz przypis 5 
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dokonywana jest spłata jednego z kredytów. Spłaty były dokonywane terminowo i w kwotach 

wynikających z umów kredytowych. 

3.2. Rozchody. 

Zestawienie rozchodów cz. 98 bp stanowią akta kontroli str. I/401 i 2831. Składały się na nie: 

3.2.1. Spłaty zaciągniętych kredytów, instrumenty płynnościowe i wykup obligacji. 

Największym co do wielkości rozchodem w części 98 budŜetu państwa – Finansowanie 

zagraniczne, oprócz przekazania środków na utworzenie lokat dewizowych, były spłaty 

zaciągniętych kredytów zagranicznych i wykup obligacji zrealizowane w łącznej wysokości 

8.961.519,8 tys. zł, tj. 812,3 mln USD i 1.612,1 mln EUR, co stanowiło 51,8% kwoty 

planowanej w ustawie budŜetowej. Przedmiotowe rozchody dotyczyły spłat zadłuŜenia wobec 

Klubu Paryskiego, międzynarodowych instytucji finansowych, pozostałych kredytów oraz 

wykupu obligacji. W 2006 r. nie zrealizowano planowanych w ustawie budŜetowej (7.945,8 

mln zł) spłat z tytułu instrumentów płynnościowych (tj. kredytu rewolwingowego), gdyŜ nie 

korzystano z tego instrumentu finansowego.  

Spłaty zadłuŜenia wobec Klubu Paryskiego. 

Zrealizowane w 2006 r. planowane spłaty zadłuŜenia Polski wobec Klubu Paryskiego 

wyniosły 6.267.582,9 tys. zł, tj. 737,6 mln USD i 987,0 mln EUR, co stanowiło 94,8% kwoty 

planowanej w ustawie budŜetowej. 

Głównym powodem odchylenia planowanych spłat w USD (796,3 mln) w stosunku do 

wykonania (737,6 mln) było to, Ŝe na etapie planowania przyjęto rezerwy na ryzyko 

umocnienia się kursów walutowych jena, franka szwajcarskiego, dolara kanadyjskiego i 

korony norweskiej do dolara amerykańskiego. Potrzeba taka wynikała z duŜej zmienności 

dolara. Rezerwy te wynosiły od ok. 6% do 12% ówczesnych poziomów kursów walutowych. 

[Dowód: akta kontroli str. I/3009]   
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Spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Światowym, Europejskim Banku Inwestycyjnym, 

Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju i Banku Rozwoju Rady Europy. 

Największy udział w spłatach kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach 

finansowych miały płatności na rzecz Banku Światowego zrealizowane w 2006 r. w kwocie 

355.622,1 tys. zł, tj. 45,1 mln USD i 57,0 mln EUR, co stanowiło 93,7% kwoty planowanej. 

W ujęciu walutowym – spłata kredytów w USD w stosunku do planu wyniosła 100,0%, a w 

EUR – 99,7%. 

Spłaty kredytów na rzecz EBI wyniosły w 2006 r. - 226.679,6 tys. zł, tj. 1,3 mln USD i 57,4 

mln EUR, co stanowiło 97,2% kwoty pierwotnie planowanej. Spłaty kredytów na rzecz 

EBOiR wyniosły w 2006 roku - 15.671,0 tys. zł, tj. 4,1 mln EUR, co stanowiło 96,2% kwoty 

pierwotnie planowanej. Spłaty kredytów na rzecz Banku Rozwoju Rady Europy wyniosły 

28.529,3 tys. zł, tj. 7,3 mln EUR. W ujęciu walutowym – USD i EUR – spłaty kredytów 

wobec EBI wyniosły odpowiednio 100% i 99,7% w stosunku do planu, a w przypadku 

EBOiR i BRRE zostały zrealizowane w 100%.  

Spłaty „pozostałych” kredytów. 

W 2006 r. Ministerstwo Finansów zrealizowało równieŜ spłaty kredytu japońskiego (OECF-

JBIC) w kwocie 31.761,1 tys. zł, tj. 9,9 mln USD (77,5% kwoty planowanej) oraz  

zobowiązań wobec Libii w kwocie 56.539,6 tys. zł, tj. 18,5 mln USD (83,6% kwoty 

planowanej). 

RóŜnica wysokości spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytu japońskiego – wykonanie 9,9 mln 

USD wobec planu - 12,1 mln USD, wynika z przyjęcia na etapie planowania rezerwy (ok. 

12%) na ryzyko umocnienia się kursu jena wobec dolara, co wynikało z duŜej zmienności 

kursów tych walut. 

Spłaty kredytów wobec Libii określono w planie na 2006 r. w wysokości 20,0 mln USD. W 

maju 2006 r. podpisane zostało Porozumienie ze stroną libijską w sprawie rozliczenia 

wzajemnych zobowiązań. Zgodnie z Porozumieniem ustalono wysokość zobowiązań strony 

polskiej wobec Libii na 34 mln USD, a strony libijskiej wobec Polski na 22 mln USD. Na 

kwotę spłaty zadłuŜenia w wysokości 18,5 mln USD składają się: spłata 12 mln USD 

wynikająca z ww. róŜnicy oraz 6,5 mln USD wypłacone 4 przedsiębiorstwom jako realizacja 

Porozumienia w kwestii uregulowania zobowiązań Libii wobec przedsiębiorstw realizujących 

kontrakty w Libii.          [Dowód: akta kontroli str. I/2979-2994]  

Wykup obligacji. 
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W 2006 r. wykupie podlegały obligacje wyemitowane w 2003 r. na kwotę 500 mln EUR, 

emitowane wówczas po cenie 99,868%, co spowodowało poniesienie rozchodów w kwocie 

1.979.134,1 tys. zł. W rozchodach cz. 98 bp – Finansowanie zagraniczne zaewidencjonowano 

kwotę 499,34 mln EUR, pozostała zaś kwota w walucie stanowiła wydatek cz. 78 bo. 

Zrealizowane rozchody stanowiły 99,8% kwoty planowanej ze względu na inne 

ukształtowanie się kursu PLN/EUR niŜ planowanego na etapie ustawy budŜetowej.  

3.2.2. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych. 

Drugim największym rozchodem zagranicznym budŜetu państwa była przedterminowa spłata 

zobowiązań zagranicznych zrealizowana w 11,3% w wysokości 977,3 mln USD, tj. 

3.018.040,2 tys. zł (przy planie – 4,4 mld USD i 3 mld EUR – 26.795.980 tys. zł), na którą 

złoŜyła się: 

− przedterminowy wykup obligacji Brady’ego w wys. 538,5 mln USD (1.674.562,8 tys. zł);  

− przedterminowa spłata kredytu FMF w kwocie 438,9 mln USD (1.343.477,3 tys. zł). 

KaŜdorazowa transakcja wykupu obligacji Brady’ego i jednoczesnej sprzedaŜy 

zabezpieczenia jest realizowana przez Ministerstwo Finansów pod warunkiem spełnienia 

warunków brzegowych zawartych w zleceniu. [...]7 

Zawarcie transakcji tzn. zakup obligacji Brady’ego i jednoczesna sprzedaŜ obligacji 

zerokuponowej po cenach spełniających warunki brzegowe gwarantuje odniesienie przez 

Skarb Państwa korzyści w kategoriach wartości bieŜącej netto (NPV). Analizy 

przeprowadzone w 2006 r. wskazywały, Ŝe przeprowadzenie takich transakcji pozwala na 

uzyskanie korzyści w kategoriach NPV w wysokości 0,24% - 0,46% wartości nominalnej dla 

obligacji typu PAR i 0,5% - 2,75% dla obligacji typu RSTA w róŜnych okresach 2006 roku.  

[Dowód: akta kontroli str. I/2837-2839]  

W 2006 r. przeprowadzano cztery przedterminowe spłaty kredytu FMF. Przedterminowa 

spłata kredytu FMF była czynnością cykliczną i następowała rutynowo, gdyŜ koszty 

wynikające z oprocentowania kredytu FMF były wyŜsze niŜ koszt finansowania na rynku 

obligacji amerykańskich (6,903%, spłata w ciągu 15 lat z 8-letnią karencją, szacunkowy 

odpowiadający koszt finansowania na rynku wynosi obecnie ok. 5,38%). Dotychczas 

poŜyczane kwoty były spłacane w pierwszym moŜliwym terminie, tj. dzień po jego 

zaciągnięciu, z wykorzystaniem środków na rachunku walutowym MF. Szczegółowe 

informacje o poszczególnych ciągnięciach i przedterminowych spłatach oraz korzyści i 

                                                 
7 ...patrz przypis 5 
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oszczędności wynikające z przeprowadzonych przedterminowych spłat zobowiązań zawarte 

są w aktach kontroli na str. 2841-2941, 3010-3011. 

Rozchody budŜetu państwa z tytułu przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych 

pierwotnie planowane w ustawie budŜetowej w wysokości 4.400 mln USD i 3.000 mln EUR, 

tj. 26.795.980 tys. zł, zostały zrealizowane w 11,3%. 

ZałoŜone wielkości miały charakter fakultatywny i stanowiły zabezpieczenie limitu 

rozchodów na wypadek przeprowadzenia operacji przedterminowego wykupu całości długu z 

tytułu Klubu Paryskiego, obligacji Brady’ego oraz kredytu FMF.  

[Dowód: akta kontroli str. I/3010] 

W piśmie z dnia 26 kwietnia 2007 r. Pan Piotr Marczak stwierdził m. in., Ŝe: „podczas 

operacji przedterminowego wykupu długu wobec Klubu Paryskiego w 2005 r. Polska 

zadeklarowała gotowość do wykupu całości długu z tego tytułu jednak część wierzycieli 

postanowiła nie przystępować do operacji, z czego Francja, największy wierzyciel, nie 

odpowiedziała jednoznacznie negatywnie. Na początku 2006 r. wystosowano pisma do 

przedstawicieli odpowiednich władz Francji, Austrii i Norwegii ponawiając propozycję 

przedterminowego wykupu długu (…). Odpowiedź Norwegii i Austrii była negatywna (…), 

motywowana koniecznością ponoszenia kosztów związanych z dyskontem przy wykupie. 

Francja nie udzieliła odpowiedzi na pismo. (…) W 2007 r. odbyły się rozmowy na wysokim 

szczeblu w tej sprawie – obecnie brak jest jeszcze konkretnych rozwiązań.”   

[Dowód: akta kontroli str. I/3011]   

3.2.3. Rozchody z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych. 

W ustawie budŜetowej na rok 2006 (art. 8 pkt 1) Minister Finansów został upowaŜniony do 

udzielenia ze środków budŜetu państwa kredytów i poŜyczek rządom innych krajów na 

sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług - do kwoty 

1.014.360 tys. zł. Kwota taka została takŜe zaplanowana w rozchodach cz. 98 bp.  

Faktyczne rozchody w 2006 r. z tytułu udzielenia ze środków Skarbu Państwa kredytów 

zagranicznych wyniosły 76.987,6 tys. zł, tj. 25,2 mln USD, co stanowiło 7,6% kwoty 

pierwotnie planowanej. W ramach tej kwoty udzielone zostały kredyty: 

- dla Angoli – w kwocie 45.705,3 tys. zł; 

- dla Uzbekistanu – w kwocie 25.215,8 tys. zł; 

- dla Indonezji – w kwocie 4.544,1 tys. zł; 

- dla Chin – w kwocie 1.522,5 tys. zł. 
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Poza Angolą, ww. kwoty dotyczyły wykorzystania środków kredytowych z lat ubiegłych.  

NiŜsze od planowanego wykorzystanie środków na udzielenie kredytów zagranicznych 

wynikało m. in.: z niskiego poziomu kontraktowania kredytu w wysokości 85 mln USD 

udzielonego Chinom (wypłaty wyniosły 0,5 mln USD na zawarte dotychczas kontrakty o 

wartości 17,5 mln USD), z opóźnień w dostawach i zawieraniu kontraktów realizowanych na 

mocy dwóch umów z Uzbekistanem (z obu umów po 15 mln USD wykorzystano 8 mln 

USD), z opóźnień w wykorzystaniu kredytu przez Indonezję (z trzech umów kredytowych na 

łączną kwotę ponad 80 mln USD zrealizowano wypłaty na kwotę 1,6 mln USD), z 

przedłuŜających się ustaleń kontraktowych co do finansowania kredytu dla Angoli i 

wydłuŜenia procedur związanych z sytuacją polityczną w Serbii i Czarnogórze po rozpadzie 

obu republik.               [Dowód: akta kontroli str. I/469-471]  

W 2006 r. podpisano 3 nowe umowy kredytowe: 

- umowa o kredyt w wysokości 22 mln USD dla Angoli na budowę i dostawę krewetkowców. 

W roku budŜetowym została wykorzystana kwota 15,1 mln USD; 

- umowa kredytowa z Angolą w sprawie kredytu w wysokości 14 mln USD z przeznaczeniem 

na budowę, wyposaŜenie i program szkoleniowy WyŜszej Szkoły Rybołówstwa. Kredyt 

nie został wykorzystany, trwają negocjacje kontraktu; 

- umowa z Serbią i Czarnogórą o kredyt w wysokości 12,3 mln EUR z przeznaczeniem na 

modernizację infrastruktury kolejowej i rolnictwa w Republice Czarnogóry. Kredyt nie został 

pociągnięty w 2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. I/467-469]  

W 2006 r. prowadzone były rozmowy z innymi potencjalnymi kredytobiorcami strony 

polskiej. Dotyczyło to: Mołdowy, Indonezji, AzerbejdŜanu, Filipin, Chin i Wietnamu. 

Rozmowy nie przyniosły wymiernego rezultatu m. in., wg MF, nadmierne oczekiwania 

kredytobiorców oraz wraŜliwość na zmieniające się warunki polityczne i gospodarcze w 

Polsce i na świecie. Opóźnienia w uruchamianiu kredytów wynikały równieŜ z 

przedłuŜających się prac kontraktowych pomiędzy potencjalnymi importerami i eksporterami 

oraz rozbudowanych procedur udzielania kredytów pomocowych wynikających z 

członkostwa Polski w OECD.         [Dowód: akta kontroli str. I/471] 

3.2.4. Rozchody z tytułu udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych. 

Rozchody budŜetu państwa z tytułu udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych 

wyniosły w 2006 r. 338.687,0 tys. zł, tj. 10,2 mln USD i 76,9 mln EUR, co stanowiło 99,9% 

kwoty pierwotnie planowanej.  [Dowód: akta kontroli str. I/401]  
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3.2.5. Ekokonwersja/Ekofundusz. 

Rozchody budŜetu państwa z tytułu ekokonwersji zostały w 2006 roku zrealizowane 

w kwocie 149.743,6 tys. zł, tj. 39,5 mln USD i 5,9 mln EUR, co stanowiło 91,7% kwoty 

planowanej.  

Powstała róŜnica pomiędzy planem rozchodów na ekokonwersję/EkoFundusz w 2006 r. 

(163,2 mln zł) a faktyczną realizacją rozchodów budŜetu państwa (149,7 mln zł) wynikała z 

róŜnic kursów przy przeliczaniu kwoty równowartości spłaty zadłuŜenia w USD i EUR 

wobec poszczególnych krajów Klubu Paryskiego (KP) na polską walutę przekazywanej w na 

rzecz EkoFunduszu oraz róŜnic jakie ukształtowały się przy przeliczaniu kwoty zadłuŜenia we 

frankach szwajcarskich /CHF/ na walutę amerykańską. Szczegółowe rozliczenie planu i 

realizacji rozchodów z tytułu ekokonwersji/Ekofunduszu zawierają akta kontroli str. I/3025-

3027. 

3.2.6. Rozchody związane z konwersją długu zagranicznego na złote. 

W roku 2006 nie wystąpiły rozchody budŜetowe z tytułu konwersji długu zagranicznego na 

złote planowane w kwocie 40,0 mln USD, tj. 135.248 tys. zł.  

Brak wykorzystania tej kwoty, podobnie jak w latach poprzednich, wynikał z braku 

zainteresowania potencjalnych inwestorów.    [Dowód: akta kontroli str. I/1895] 

3.3. Rachunek walutowy Ministerstwa Finansów. 

Na rachunku walutowym Ministerstwa Finansów gromadzona jest od roku 2000 część 

środków walutowych wpływających na rachunek budŜetu państwa.  

Na podstawie Porozumienia Ramowego z 25 maja 2000 r. zawartego pomiędzy 

Ministerstwem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim w sprawie otwarcia oraz ogólnych 

zasad prowadzenia przez NBP rachunku walutowego MF oraz aneksów nr 1 i nr 2 do tego 

Porozumienia (pochodzących z lat poprzednich), NBP zobowiązał się do otwarcia i 

prowadzenia rachunku pomocniczego w walutach obcych dla gromadzenia części wpływów z 

prywatyzacji, z przeznaczeniem na cele zarządzania i obsługi zadłuŜenia zagranicznego SP, w 

tym na finansowanie operacji związanych z przedterminową spłatą tego zadłuŜenia, a takŜe 

moŜliwość obsługi obligacji emitowanych w kraju, nominowanych i obsługiwanych w 

walutach obcych i przeznaczenia środków walutowego rachunku na inne cele niŜ obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego.   

Wypłata odsetek od środków zgromadzonych na rachunku walutowym następuje - w złotych - 

na rachunek dochodów budŜetu państwa. 
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Środki walutowe na rachunku Ministerstwa Finansów w 2006 r. pochodziły z operacji 

zagranicznych: emisji obligacji na rynkach zagranicznych i z otrzymanego kredytu z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego na naukę i edukację. Kredyt ten ma charakter 

refundacji wydatków poniesionych przez budŜet państwa na określone cele. Kredytobiorca 

ma moŜliwość wyboru waluty kredytu oraz pełną dowolność w zakresie dysponowania tymi 

środkami. Środki z tego kredytu zostały skierowane na rachunek walutowy i były 

wykorzystywane do bieŜącego finansowania potrzeb walutowych (koszty, rozchody). 

 [Dowód: akta kontroli str. I/737-753] 
3.3.1. Obroty na rachunku walutowym. 

Na rachunku walutowym na początek 2006 r. (wg stanu na 31.12.2005 r.) stan środków 

wynosił 3.389.345.055,30 zł, w tym z prywatyzacji – 20.754,91 zł 

Natomiast w ujęciu walutowym stan środków na ww. rachunku wynosił: 

- w USD: 718.643.582,48 USD (w tym z prywatyzacji 6.364,00 USD), 

- w EUR: 270.903.347,26 EUR. 

Rozliczenie obrotów na rachunku walutowym stanowią akta kontroli str. 737-753. 

W 2006 r. z rachunku walutowego została dokonana, oprócz bieŜących płatności 

zagranicznych, płatność z tytułu zajęcia rachunku Ministerstwa Finansów na kwotę 

10.612.263,68 USD (32.518.098,37 zł) przez komornika w związku z egzekucją dotyczącą 

umowy poręczenia spłaty ze środków budŜetu państwa kredytu bankowego udzielonego 

Laboratorium Frakcjonowania Osocza (LFO). Z uwagi na to, Ŝe powyŜszą kwotę naleŜało 

potraktować jako wydatek z części 79 bp., w dniu 8 czerwca 2006 r. z rachunku wydatków 

„Obsługa długu krajowego” dokonano zwrotu powyŜszej kwoty na rachunek przychodów 

cz.98 bp. Finansowanie zagraniczne.      [Dowód: akta kontroli str. I/3009]  

Stan rachunku walutowego na 31.12.2006 r., po uwzględnieniu powyŜszych obrotów, wyniósł 

(w walucie i w zł): 

EUR 
A’vista Lokaty 

prywatyzacja Inne prywatyzacja  Inne 

 
Razem EUR 

 
Razem w PLN 

0,0 3.964.845,73 0,0 75.000.000,00 78.964.845,73 302.530.116,96 
USD 

A’vista Lokaty 
prywatyzacja Inne prywatyzacja  Inne 

 
Razem USD 

 
Razem w PLN 

0,0 56.816.793,20 0,0 265.000.000,00 321.816.793,20 936.647.776,61 

Na rachunku walutowym na 31.12.2006 r. stan środków w ujęciu złotowym wynosił  

1.239.177.893,56 zł. W ujęciu walutowym stan środków na ww. rachunku wynosił: 

321.816.793,20 USD i 78.964.845,73 EUR.       [Dowód: akta kontroli str. I/669]  
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3.3.2. Lokaty. 

W 2006 r. zostały utworzone 24 lokaty terminowe (o nr 198 – 221), których zapadalność 

obejmowała rok 2006 oraz 3 lokaty (o nr 222-224), które zapadały po zakończeniu roku 2006. 

Z zestawienia lokat terminowych utworzonych na rachunku walutowym MF w NBP, 

zapadających w 2006 r. wynika, Ŝe: 

1. lokaty w EUR - 20 lokat utworzono w EUR w kwotach od 50 mln EUR (lokata nr 219) do 

2.000 mln EUR (lokata 201); okres utrzymywania lokat wynosił od 21 do 80 dni, a 

oprocentowanie w zaleŜności od terminu zapadalności wynosiło od 2,29435% do 

3,30822%; 

2. lokaty w USD – 4 lokaty utworzone zostały w USD w kwotach od 180 mln USD do 460 

mln USD; okres utrzymywania lokat wynosił odpowiednio 29-42 dni, a oprocentowanie 

dla tych lokat wynosiło od 4,34694% do 5,19407%. 

W trakcie roku 2006 nie były zrywane Ŝadne lokaty na rachunku walutowym MF w NBP.  

Na koniec 2006 r. czynne były 3 lokaty: nr 222 – 200 mln USD, nr 223 – 75 mln EUR i nr 

224 – 65 mln USD. 

Dochody z lokat i oprocentowanych środków na rachunku a’vista, które znajdowały się na 

rach. walutowym, wyniosły łącznie w 2006 r. - 197.652,5 tys. zł i zasiliły dochody cz. 78 bp. 

PoniŜsza tabela prezentuje stany na rachunku walutowym (a’vista i lokaty terminowe) w NBP 

na koniec poszczególnych miesięcy 2006 roku. 

Miesiące EUR  USD  GBP 
grudzień’05 270 903 347,26 718 649 946,48 0,0 
Styczeń 200 461 832,03 637 109 336,94 0,0 
Luty 2 949 691 012,98 630 273 549,32 0,0 
Marzec 2 352 222 768,81 186 466 305,90 0,0 
Kwiecień 2 378 942 981,88 127 380 798,46 0,0 
Maj 2 296 320 976,60 78 024 199,34 0,0 
Czerwiec 2 118 695 272,40 78 024 199,34 0,0 
Lipiec 2 049 605 131,32 0,0 0,0 
Sierpień 2 022 512 858,27 0,0 0,0 
Wrzesień 1 189 415 989,48 0,0 0,0 
Październik 98 525 136 46 0,0 0,0 
Listopad 107 455 808,78 523 980 541,09 0,0 
Grudzień 78 964 845,73 321 816 793,20 0,0 

Średni dzienny stan środków na rach. walutowym MF w 2006 r. kształtował się następująco: 

 a'vista Lokaty terminowe w mln  
USD 90,0 154,0   
EUR 311,0 1.285,0   
GBP 0 0   

Zarządzanie rachunkiem walutowym w 2006 r. miało na celu zapewnienie wpływów 

walutowych w kwocie zapewniającej finansowanie potrzeb walutowych, oraz dąŜenie do 
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efektywnego zarządzania środkami pozostającymi na rachunku. Pierwsze działanie było 

realizowane poprzez wcześniejsze gromadzenie środków z emisji obligacji lub z kredytów z 

MIF (EBI), przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych związanych z emisjami SPW na 

rynkach zagranicznych (oczekiwania na wzrost stóp w ciągu roku, zainteresowanie 

inwestorów). Zarządzanie środkami na rachunku polegało na utrzymywaniu środków w 

odpowiedniej formie – lokata terminowa, rachunek a’vista. Miało to zapewnić bieŜącą 

obsługę zobowiązań walutowych (dostępność środków w odpowiednim czasie) oraz moŜliwie 

najwyŜsze dochody z tytułu odsetek.        [Dowód: akta kontroli str. I/663]  

Rozliczenie rachunku walutowego, w tym lokat terminowych stanowią akta kontroli str. 

I/663-755 i 3063-3065. 
4. Płynność budŜetu państwa 

Zarządzanie płynnością budŜetu państwa w 2006 r. miało na celu zapewnienie środków 

finansowych na pokrycie wydatków i rozchodów budŜetu państwa, w tym zapewnienie 

środków przechodzących na potrzeby finansowania roku następnego, przy optymalnym 

koszcie ich pozyskania. Instrumentami wykorzystywanymi do zarządzania płynnością w 

2006 r. były lokaty złotowe w NBP i BGK oraz walutowe w NBP, a takŜe operacje zamiany 

obligacji i sprzedaŜ bonów krótkich.  

4.1. Uwarunkowania prawne dotyczące lokowania środków budŜetowych  

Do dnia 31.12.2005 r., na podstawie przepisów art. 108 uchylonej ustawy o finansach 

publicznych8, Minister Finansów mógł, w przypadku występowania przejściowych nadwyŜek 

środków na centralnym rachunku bieŜącym budŜetu państwa, dokonywać oprocentowanych 

lokat w NBP, a w uzasadnionych przypadkach w dowolnie wybranym banku. Na tej 

podstawie Minister Finansów lokował wolne środki zarówno w NBP, jak i w bankach 

komercyjnych, za pośrednictwem BGK. Obowiązująca od 01.01 2006 r. ustawa z 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych upowaŜnia Ministra Finansów, w art. 77, do dokonywania 

lokat w złotych i walutach obcych oraz przeprowadzania innych operacji finansowych w NBP 

lub innym wybranym banku, a w art. 164 - do dokonywania oprocentowanych lokat w NBP 

lub w BGK9. Drugi z wymienionych artykułów jest przepisem szczególnym i ograniczył 

moŜliwość lokowania przejściowych nadwyŜek jedynie do NBP i BGK. W świetle umowy z 

21 maja 2004 r. w sprawie rachunku lokat specjalnych oraz zawierania transakcji 

                                                 
8ustawa z 28 listopada 1998 r., t.j. DzU z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm 
9 upowaŜnienie MF do lokowania nadwyŜek środków budŜetowych w takim zakresie, jaki wynika z art. 164 
obecnej ufp, zostało wprowadzone do ustawy w trakcie procesu legislacyjnego wbrew stanowisku strony 
rządowej 
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warunkowych, zawartej przez Ministra Finansów z BGK, bank ten pełnił rolę podmiotu 

pośredniczącego w dokonywaniu tego typu operacji, a Minister Finansów w rzeczywistości 

dokonywał lokat w bankach mających status DSPW. Wejście w Ŝycie nowej ustawy 

oznaczało, w świetle literalnej wykładni przepisu art. 164, Ŝe dotychczasowa praktyka będzie 

pozostawała w sprzeczności z ustawą o finansach publicznych. Jeszcze w listopadzie 2005 r. 

Departament NZ zwrócił się do Sekretarza Stanu w MF Pani E. Suchockiej-Roguskiej o 

podjęcie inicjatywy ustawodawczej polegającej na wykreśleniu lub zmianie treści art. 164, w 

celu przywrócenia stanu prawnego określonego uchyloną ustawą o finansach publicznych, 

bądź podjęcie decyzji o utworzeniu odrębnego rachunku (rachunku pomocniczego) i 

przekazywanie na ten rachunek przejściowych nadwyŜek z centralnego bieŜącego rachunku 

budŜetu państwa. Departament NZ wyjaśnił, Ŝe w toku prac nad rozwiązaniami 

pozwalającymi dokonywać lokaty w BGK/bankach komercyjnych podjęto działania nad 

aneksem do umowy z BGK, w związku z czym nie było potrzeby otwierania rachunku 

pomocniczego i w rezultacie nie został on otwarty. 

W świetle opinii Departamentu Prawnego MF, wejście w Ŝycie nowej ustawy nie moŜe 

spowodować wygaśnięcia umowy ze względu na zmianę przepisów. JednakŜe rozwaŜenia 

wymaga, czy umowa nie powinna zostać zmieniona bądź rozwiązana, jeŜeli jej treść 

pozostawałaby w sprzeczności z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Zdaniem 

Departamentu Prawnego, treść umowy z 21 maja 2004 r. z BGK nie jest sprzeczna z 

przepisem art. 164 ufp, z zastrzeŜeniem jednak, iŜ zawieranie transakcji warunkowych, o 

których mowa w umowie, naleŜy rozumieć jako dokonywanie oprocentowanych lokat. Do 

tego problemu Departament Prawny nie moŜe się ustosunkować jednoznacznie, bowiem 

pojęcie „transakcje warunkowe” nie jest uregulowane Ŝadnymi przepisami prawa i wiąŜące 

stanowisko w tej sprawie moŜe zająć wyłącznie Departament NZ, jako departament właściwy 

merytorycznie.  

Umowa z BGK została zmieniona Aneksem nr 2 z 17 stycznia 2006 r. m.in. poprzez 

wykreślenie treści ust. 18 w paragrafie 2 stanowiącego, Ŝe w ramach zleconych przez MF 

lokat terminowych lub transakcji warunkowych środki lokowane będą w bankach pełniących 

funkcję DSPW, a Minister moŜe wskazać ograniczenia dotyczące dokonywania lokat lub 

transakcji warunkowych w poszczególnych bankach oraz poprzez dodanie § 2a, 

zobowiązującego BGK do przedstawienia Ministrowi Finansów listy podmiotów, w których 

Bank ma zamiar lokować środki powierzone Bankowi na podstawie niniejszej umowy, oraz, 

w przypadku zmiany tej listy, informowania o tym bezzwłocznie Ministra.  

[Dowód: akta kontroli str. 407-445, 487, 1201-1205, 1239-1273]  
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W związku z wejściem w Ŝycie nowej ustawy o finansach publicznych oraz prowadzonymi 

rozmowami na temat aneksu do umowy z BGK, która spełniałaby wymóg ustawowy, 

przejściowo podwyŜszony został limit lokat w NBP na 2006 r., wynoszący  6,0 mld zł w 

okresie od 1 stycznia do 11 sierpnia oraz 5,0 mld zł w okresie od 12 sierpnia do 31 grudnia. 

NBP zaakceptował propozycję Ministra Finansów i na okres od 20 stycznia do 15 lutego limit 

lokat złotowych został podwyŜszony do wysokości 15,0 mld zł. Kwota 15 mld zł, jak 

przedstawił Departament NZ w piśmie z 13.01.2006 r. do NBP, wynikała z moŜliwości 

okresowego wysokiego kształtowania się poziomu środków budŜetowych, m.in. w styczniu, 

w efekcie spiętrzenia wpływów dochodów podatkowych, przy wyŜszej niŜ zakładano bieŜącej 

realizacji całości dochodów. [Dowód: akta kontroli str. 447-533, 559/III]  

4.2. Zarządzanie płynnością złotową 

Dla zarządzania płynnością budŜetu państwa istotne są decyzje co do wysokości i czasu 

emisji spw, mających finansować potrzeby poŜyczkowe, a takŜe sprawność podejmowania 

decyzji i prawidłowość oceny sytuacji finansowej. Kwestie kompetencyjne związane z 

zarządzaniem płynnością, w tym podział zadań pomiędzy departamenty MF wynikają z 

regulaminu MF i regulaminów organizacyjnych Departamentów. I tak z poszczególnych 

regulaminów organizacyjnych wynikają następujące obowiązki w zakresie płynności budŜetu 

państwa: Departament BP monitoruje i analizuje przeprowadzone operacje i informacje o 

stanie środków na na rachunku budŜetu państwa otrzymywane z NBP, ustala i dokonuje lokat 

z przejściowych nadwyŜek środków. Departament NZ prowadzi prace związane z 

zarządzaniem płynnością, w tym współpracuje przy opracowywaniu rozwiązań systemowych, 

przygotowuje i aktualizuje plany przepływów finansowych budŜetu państwa, proponuje 

operacje w zakresie płynności budŜetu, dokonuje i obsługuje (w zakresie rozliczeń spw) lokat 

złotowych w BGK. Podział zadań i udział kilku komórek organizacyjnych powodujący 

konieczność ścisłej koordynacji prac generuje ryzyko operacyjne wynikające przede 

wszystkim z presji czasowej przy podejmowaniu decyzji czy braku pełnej informacji na temat 

przepływów. 

 Jak wynika z notatki skierowanej przez Departament NZ do Ministra Finansów, z dnia 

22.04.2005 r., „W sprawie systemu zarządzania płynnością budŜetu państwa w aktualnych 

uwarunkowaniach organizacyjnych”, w zarządzaniu płynnością  w obecnym kształcie 

uczestniczy znaczna liczba komórek w MF, niezbędna w przypadku niektórych działań 

(planowanie, aktualizacja), lecz w przypadku innych – przede wszystkim bieŜącego 

zarządzania płynnością, bez precyzyjnie określonych kompetencji poszczególnych komórek  i 
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funkcjonalnych procedur – moŜe powodować wydłuŜenie procesu decyzyjnego oraz 

skomplikowanie  drogi podejmowania decyzji. W notatce tej postuluje się zmiany w zakresie 

zarządzania płynnością, wymagające decyzji systemowych w celu określenia kompetencji 

poszczególnych komórek, a następnie – opracowanie stosownych procedur. Z notatki tej 

wynika, Ŝe aktualnie nie istnieje komórka do spraw zarządzania płynnością. Zadania w tym 

zakresie są realizowane w róŜnych komórkach, co w  sytuacji znacznego skomplikowania 

zadań związanych z zarządzaniem (a szczególnie z lokowaniem środków na rynku 

międzybankowym, niezabezpieczonych papierami skarbowymi)  powoduje wzrost ryzyka 

operacyjnego. Dla poprawy efektywności zarządzania płynnością istotne jest powołanie 

oddzielnej komórki zajmującej się zarządzaniem i określenie kompetencji poszczególnych 

departamentów (w tym zwłaszcza NZ i BP) oraz opracowanie stosownych procedur. W 

szczególności powinno zostać rozstrzygnięte: 

- kto analizuje i opracowuje rozwiązania systemowe dotyczące zmian w zarządzaniu 

płynnością, procedur planowania i monitorowania przepływów finansowych, 

- kto decyduje o kwotach i terminach, na jakie są dokonywane lokaty w NBP i BGK, 

- kto technicznie dokonuje tych lokat, 

- kto dokonuje rozliczeń pienięŜnych ww. lokat. [Dowód; akta kontroli str.577-583/III] 

Aktualnie podstawowym narzędziem do sporządzania i monitorowania przepływów 

finansowych budŜetu państwa jest arkusz, którego przygotowanie naleŜy do zadań Dep. NZ10 

.  

Zarządzanie płynnością ma charakter krótkoterminowy i jest elementem finansowania potrzeb 

poŜyczkowych. Finansowanie potrzeb poŜyczkowych odbywa się głównie poprzez sprzedaŜ 

skarbowych papierów wartościowych i odbywa się w określonych uwarunkowaniach 

rynkowych, w ramach których MF dąŜy do zachowania w miarę równomiernego rozkładu 

sprzedaŜy SPW, przy uwzględnieniu: 

- ogłoszonego kalendarza emisji i planów sprzedaŜy  (dbałość o transparentność rynku), 

- sezonowości rynku finansowym (np. zwiększony popyt na SPW w I kw. roku i odwrotnie 

w końcu roku, mniejsza aktywność w okresie wakacyjnym), 

- rezerwy na okresowe zawirowania na rynku finansowym. 

DąŜenie do równomiernego rozkładu sprzedaŜy SPW, przy wymienionych ograniczeniach, 

wynika z celu minimalizacji kosztów obsługi długu w długim okresie (skokowy wzrost 

                                                 
10 decyzja Kierownictwa MF z  1999 r. w sprawie przyjęcia raportu dotyczącego zarządzania płynnością 
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sprzedaŜy SPW – szczególnie w niekorzystnym okresie - moŜe powodować wzrost ich 

rentowności, np. wzrost rentowności SPW sprzedawanych tylko w ciągu jednego miesiąca o 

10 pb oznacza wzrost kosztów obsługi długu o ok. 40 mln zł lub konieczność emisji 

krótkoterminowych SPW).  

W 2006 r. uwarunkowania rynkowe wpływały na finansowanie potrzeb poŜyczkowych 

głównie poprzez: 

- duŜy popyt na SPW w okresie styczeń-kwiecień 2006 r. – w okresie tym występowały 

rekordowo niskie stopy procentowe SPW i napływ kapitału zagranicznego (wzrost 

portfela tej grupy inwestorów o 5,6 mld zł); sprzyjało to duŜej sprzedaŜy SPW (w drugim 

kwartale następował wzrost rentowności SPW, a kapitał zagraniczny redukował swoje 

pozycje – łącznie w okresie III-VI o 4,8 mld zł), 

- ograniczanie podaŜy średnio i długoterminowych obligacji stałoprocentowych, w 

okresach wzrostu stóp i odpływu kapitału zagranicznego, bez dodatkowej emisji 

krótkoterminowych bonów skarbowych – moŜliwość wynikająca ze zgromadzonych 

rezerw i wiedzy rynku o tych rezerwach. 

Oprócz uwarunkowań systemowych zarządzanie płynnością w 2006 r. odbywało w 

następujących warunkach budŜetowych: 

- nierównomiernego rozkładu potrzeb poŜyczkowych w ciągu miesiąca – poza wykupami 

SPW wynikającego głównie z nierównomiernego kształtowania się deficytu/nadwyŜki 

w poszczególnych dniach , 

- nierównomiernego rozkładu potrzeb poŜyczkowych w ciągu roku, wynikającego głównie z 

poziomu wykupów SPW (jednorazowo do 6,5 mld zł w 2006 r.) i zmiennego poziomu 

deficytu,  

- odchyleń od pierwotnego planu realizowanych wielkości potrzeb poŜyczkowych – w 

sytuacji odchyleń pomiędzy planowanymi a realizowanymi miesięcznymi poziomami 

potrzeb poŜyczkowych zarządzanie płynnością w średnim horyzoncie ma w istotnej mierze 

charakter intuicyjny i naturalnym odruchem w tej sytuacji jest dąŜenie przede wszystkim do 

minimalizacji ryzyka braku płynności. Planowane i zrealizowane przepływy mogą dość 

istotnie róŜnić się zarówno ze względu na niepewność prognoz i związaną z tym ostroŜność 

planowania, jak i aspekty budŜetowe (prognozy roczne są często rozbiciem nieaktualnych 

juŜ kwot planu ustawy budŜetowej zamiast faktycznej nowej prognozy). Sytuacje takie 

występują zarówno w horyzoncie jednego miesiąca, jak i całego roku. Przykładowo 

planowany do końca listopada całoroczny deficyt miał wynieść 26-27 mld zł. W drugiej 

dekadzie grudnia na podstawie bieŜącego wykonania było to 28 mld zł (z tego powodu 
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sprzedano dodatkowe krótkie bony o wartości 2,2 mld zł), zaś faktyczne wykonanie 

wyniosło 25,1 mld zł. 

W sytuacji równomiernego rozkładu potrzeb poŜyczkowych w ciągu roku (po miesiącach) 

stan środków złotowych na koniec miesiąca nie powinien przekraczać ok. 6-7 mld zł. 

Nierównomierność rozkładu tych potrzeb (głównie ze względu na wykupy SPW oraz deficyt) 

oznacza jednak w praktyce konieczność wcześniejszego gromadzenia środków, pomimo 

stosowania operacji przedterminowego odkupu/zamiany SPW. Z tego względu poziomy 

środków na rachunkach budŜetowych ulegają okresowym wzrostom i następnie spadkom w 

ciągu miesiąca i całego roku.    [Dowód: akta kontroli str.535-547/III] 

 

4.3. Lokaty złotowe 

W skład środków złotowych na rachunkach budŜetu państwa wchodziły środki podlegające 

zarządzaniu w ramach utrzymywania płynności budŜetu państwa: środki na centralnym 

rachunku bieŜącym budŜetu państwa, środki ulokowane na rachunkach lokat w NBP i BGK, a 

takŜe środki na rachunkach u dysponentów, nie podlegające zarządzaniu w ramach płynności, 

(przekazane do dysponentów).  

Stan środków przedstawiano  w poniŜszych zestawieniach (wg danych na koniec miesięcy):  

  

Rach. bieŜ. 
MF 

lokaty w 
NBP 

lokaty w 
BGK 

stan śr. u 
dysponen

tów 

Razem 
lokaty 

lokaty i 
środki MF 

Środki 
złotowe 
razem 

I 333 15 000 1 941 1 061 16 941 17 274 18 335 
II 73 5 350 6 285 1 278 11 635 11 708 12 986 
III 1 471 6 000 2 620 994 8 620 10 090 11 084 
IV 627 6 000 1 803 1 075 7 803 8 430 9 505 
V 81 4 700 0 1 547 4 700 4 781 6 328 
VI 102 5 789 498 1 572 6 287 6 390 7 962 
VII 96 5 829 4 830 1 517 10 659 10 755 12 272 
VIII 122 4 999 4 718 1 704 9 717 9 839 11 543 
IX 303 4 999 11 641 1 629 16 640 16 943 18 572 
X 265 4 999 12 662 2 458 17 661 17 926 20 384 
XI 66 4 669 11 886 2 182 16 555 16 621 18 803 
XII 7 954 0 0 0 0 7 954 8 696 

Średnia z ostatnich 
dni m-ca 958 5 695 4 907 1 480 10 601 11 559 13 039 
Średniorocznie 260 5 129 3 554 1 390 8 683 8 943 10 333 
[Dowód: akta kontroli str.621/III] 

NajwyŜsze stany środków na rachunkach budŜetu państwa występowały kolejno na: lokatach 

w NBP (średnio  5 mld zł), lokatach w BGK (średnio 3,5 mld zł), u dysponentów (ok. 1,4 mld 

zł) oraz na rachunku bieŜącym MF (0,26 mld zł) . 
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Na lokatach w NBP i BGK w 2006 r. utrzymywały się wysokie stany środków: powyŜej 10 

mld zł –  w ciągu 136 dni (w tym powyŜej 15 mld zł wystąpiły przez 46 dni),  stany lokat w 

przedziale 5-10 mld zł wystąpiły w 147 dniach,  2-5 mld zł w ciągu 75 dni.  

Jak wynika z ustaleń kontroli, średnioroczny stan lokat złotowych dokonywanych z wolnych 

środków budŜetu państwa w 2006 r. wynosił średnio 8,6 mld zł i był wyŜszy od 

średniorocznego stanu z 2005 r. o 2,6 mld zł. Na koniec  2006 r. stan środków na rachunku 

budŜetu państwa, przechodzących na 2007 r., wyniósł 7,9 mld zł. (stan środków 

przechodzących z 2005 na 2006r. wyniósł 4,2 mld zł).  

4.3.1  Lokaty złotowe  w NBP 

Limity lokat budŜetu państwa w NBP zostały wprowadzone z inicjatywy NBP w 

2005 r. na podstawie umowy ramowej z dnia 15.12.2004 r. Umowa ta była dwukrotnie 

aneksowana (we wrześniu 2005 r. i 16 stycznia 2006 r.). Aneksy dotyczyły zmian limitów na 

kolejne okresy. Limity na 2006 r. zostały określone następująco: 

 Od - do Kwota w mld zł 

1.01.2006-19.01.2006 6 

20.01.2006-15.02.2006 15 

16.02.2006-11.08.2006 6 

12.08.2006-31.12.2006 5 

[Dowód; akta kontroli str.559/III] 

Lokaty w NBP mogą być dokonywane na okres 1-7 dni. Oprocentowanie lokat w umowie 

ramowej zostało oparte na stopach depozytowej  i referencyjnej NBP. Oprocentowanie jest w 

okresie trwania lokaty stałe, a jego wysokość równa jest stopie kalkulowanej (Rk), obliczanej 

wg formuły, opartej na stopie depozytowej NBP i stopie referencyjnej NBP (obowiązujących 

w dniu ustanawiania lokaty) oraz okresie utrzymywania lokaty.   

W dniu 28 lipca 2006 r. Departament NZ przedstawił notatkę na posiedzenie Kierownictwa 

Ministerstwa Finansów nt. limitu lokat złotowych budŜetu państwa w NBP na 2007 r. W 

notatce tej stwierdzono m. in., Ŝe w sytuacji nadpłynności sektora bankowego lokowanie 

środków w BGK/bankach komercyjnych powoduje, Ŝe środki te trafiają ostatecznie i tak do 

NBP. W aktualnych uwarunkowaniach (średnie oprocentowanie lokat w BGK, zarówno w 

formie buy-sell-back, jak i lokat międzybankowych wyniosło 3,85-3,91%, wobec średniego 

oprocentowania lokat w NBP w wysokości 4%), lokaty dokonywane w BGK  powodują stratę 

ciągnioną dla MF (szacowaną za 2005 r. na kwotę1,8 mln zł, z tytułu zysku MF z lokat i 
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podatku i wyŜszych kosztów NBP, zmniejszających wpłatę zysku do budŜetu). Natomiast 

lokowanie środków w NBP generuje minimalny zysk ciągniony dla MF (zysk z lokat jest 

analogicznym kosztem NBP, a jednocześnie koszt oprocentowania lokat budŜetowych w NBP 

jest niŜszy od kosztów emisji bonów pienięŜnych). 

Lokaty budŜetowe w NBP są jednym z elementów wpływających na poziom płynności na 

rynku międzybankowym, zmniejszającym nadpłynność tego sektora. Z tego powodu poziom 

lokat jest m.in. brany pod uwagę przy wyznaczaniu wielkości operacji otwartego rynku. W 

związku z powiększającą się nadpłynnością sektora bankowego (głównie w wyniku zamiany 

euro pochodzących ze środków unijnych) i jednocześnie istnieniem limitów lokat środków 

budŜetowych w NBP, zmniejsza się rola MF jako sterylizatora nadpłynności.  

W 2006 r. Departament BudŜetu Państwa MF zawiązał w NBP, w ramach lokowania 

nadwyŜek na rachunku budŜetu państwa, 262 lokaty na okres od 1 do 7 dni. Najwięcej było 

lokat 7-dniowych (stanowiły one ok. 98 % lokat).  NajwyŜsze kwoty lokat wyniosły: złoŜona 

w dniu 31.01.2006 r. na okres 7 dni w wysokości 9 mld zł; 7.02 2006 r. na kwotę 8 mld zł, 

24.01.2006 r. 7,7 mld zł.  Oprocentowanie lokat 7-dniowych w 2006 r. miało tendencję 

spadkową – od 4,5% do 4,0%. Uzyskane dochody z odsetek wyniosły 207,7 mln zł. [Dowód: 

akta kontroli str.665/III, plik: Lokaty MF w NBP] 

4.3.2. Lokaty złotowe w BGK 

Wprowadzenie limitów na lokaty w NBP zwiększyło skalę lokat w BGK. Lokaty środków 

dokonywane były w formie transakcji zabezpieczonych oraz lokat międzybankowych. W 

przypadku tych pierwszych transakcji istnieje ograniczenie w postaci liczby banków 

zainteresowanych dokonywaniem tego typu lokat oraz wartości spw moŜliwych do 

wykorzystania  w tego typu transakcjach przez banki. 

Ryzyko kredytowe związane z lokatami budŜetu państwa w bankach komercyjnych dotyczyło 

jedynie lokat międzybankowych. W przypadku transakcji buy-sell-back takie ryzyko nie 

występuje, gdyŜ są one zabezpieczone skarbowymi papierami wartościowymi (bony, 

obligacje). Minimalizacja ryzyka kredytowego polega na: 

− lokowaniu środków najpierw w NBP (do wysokości limitu), 

− akceptowaniu przez MF listy banków do lokat międzybankowych (od stycznia 2006 r., 

zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 17 stycznia 2006 r. do umowy z dnia 21 maja 2004 r., 

BGK przedstawia Ministrowi Finansów wysokość limitów na podmioty, w których ma 

zamiar lokować środki budŜetowe), 
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− dokonywaniu w pierwszej kolejności transakcji lokat zabezpieczonych SPW.  

[Dowód: akta kontroli str.471-473,] 

Decyzje dotyczące wysokości lokat środków w BGK oraz długości trwania lokat są 

podejmowane w Departamencie BP, który przekazuje informację do Departamentu NZ, 

dokonującego ulokowania tych środków. Jest ono poprzedzone analizą sytuacji na rynku 

pienięŜnym w celu ustalenia limitu oprocentowania w zleceniu dla BGK. W sytuacji braku 

moŜliwości ulokowania zakładanych kwot po określonych stawkach lub operacjach buy-sell-

back, przygotowywane są nowe zlecenia z niŜszymi limitami oprocentowania lub w formie 

transakcji niezabezpieczonych.  

W 2006 r. dokonano następujących transakcji lokacyjnych: 

- 314 transakcji lokacyjnych zabezpieczonych obligacjami. Przeciętna wartość lokaty 

wynosiła  639 mln zł, a przeciętny czas jej trwania 4,6 dni. Przeciętne oprocentowanie tych 

lokat wyniosło 3,89% . 

- 69 transakcji lokacyjnych zabezpieczonych bonami skarbowymi. Przeciętna wartość lokaty 

wynosiła  170 mln zł, a przeciętny czas jej trwania 3,6 dni. Przeciętne oprocentowanie tych 

lokat wyniosło 3,91%, 

- 127 transakcji lokacyjnych na rynku międzybankowym (niezabezpieczonych). Przeciętna 

wartość lokaty wynosiła  1,1 mld zł , a przeciętny czas jej trwania 2,7 dni. Przeciętne 

oprocentowanie tych lokat wyniosło 3,76% . [Dowód: akta kontroli str.665/III, plik Lokaty w 

BGK] 

4.4. Koszt utrzymywania lokat w 2006 r.  

Ze względu na to, Ŝe środki lokowane w bankach, a takŜe środki u dysponentów pochodziły z 

emisji spw, ich pozyskanie wiązało się z kosztami pozyskania pieniądza. Za koszt 

pozyskiwanych środków moŜna przyjąć: 

- w przypadku wolnych (nieoprocentowanych) środków: rentowność sprzedawanych SPW, 

- w przypadku lokat - róŜnica pomiędzy rentownością sprzedawanych SPW, a 

oprocentowaniem z zakładanych lokat. 

Średnioroczna rentowność bonów 52-tyg., sprzedawanych w 2006 r. wyniosła ok. 4,2%, a 

rentowność obligacji 2, 5 i 10-tetnich wyniosły odpowiednio 4,8%, 5,1% i 5,4%.  

Średnie oprocentowanie lokat w BGK wyniosło: 

- dla operacji typu buy-sell-back na obligacjach – 3,89%, 

- dla operacji b-s-b na bonach 3,91%, 
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− dla operacji na rynku  międzybankowym 3,76%. 

Natomiast średnie oprocentowanie lokat w NBP (wyliczone jako średnia waŜona w zaleŜności 

od wysokości lokaty) wyniosło ok.  4,2%. 

Wyliczenia kosztów pozyskania środków w porównaniu z uzyskanymi dochodami 

przedstawiały się następująco: 

1. Średnioroczny stan lokat w NBP wyniósł 5.129 mln zł, a w BGK-   3.554 mln zł.  

2. Dochody uzyskane z lokat wyniosły : w NBP 207,72 mln zł, w BGK 137,19 mln zł. 

Razem dochód z lokat wyniósł 344,92 mln zł. 

3. Koszty pozyskania środków na lokaty wyniosły od 367,4 mln zł (przy załoŜeniu 

pozyskania środków w wyniku emisji bonów) do 448,2 mln zł (przy załoŜeniu pozyskania 

środków w wyniku emisji obligacji 2, 5, i 10-letnich),  

4. koszty pozyskania środków w 2006 r. przewyŜszały dochody otrzymane z lokat o kwotę 

od 22,5 mln zł  (finansowanie bonami) do 97,0 mln zł (finansowanie obligacjami),  

5. dodatkowo na zwiększenie powyŜszych kosztów wpływało utrzymywanie się wysokich 

stanów środków u dysponentów. W 2006 r. na rachunkach dysponentów pozostawały 

kwoty niewykorzystanych środków średniorocznie ok. 1.390 mln zł. Utrzymanie tego 

stanu kosztowało od 59 mln zł do 71 mln zł. (poniewaŜ jednym z zakładanych skutków 

wdroŜenia nowych zasad bankowej obsługi budŜetu państwa, poprzedzonej wdroŜeniem 

systemu Trezor, jest minimalizacja stanu środków pozostających na rachunkach bieŜących 

dysponentów, koszty te nie byłyby ponoszone w przypadku pełnego wdroŜenia systemu 

Trezor), 

6. Razem wydatki ponoszone na zapewnienie takiego stanu płynności, jaki ukształtował się 

w 2006 r. wyniosły od 81 mln zł do 168 mln zł.  

Szczegółowe wyliczenia kosztów utrzymywania lokat i stanów środków zostały zawarte w 

notatce słuŜbowej, akta kontroli str.621/III 

4.5. Inne instrumenty zarządzania płynnością  

Instrumentem słuŜącym w 2006 r. między innymi do zarządzania płynnością były 

przetargi zamiany obligacji. W przypadku przetargów zamiany płatność wykupywanej 

obligacji jest dokonywana nie w formie pienięŜnej, a poprzez wydanie obligacji o dłuŜszym 

horyzoncie zapadalności. Dla zarządzania płynnością jest to rozwiązanie bardziej efektywne 

niŜ przetargi odkupu, gdyŜ oznacza brak konieczności gromadzenia środków na wcześniejszy 

wykup. Powoduje poprawę struktury długu oraz zmniejsza ryzyko refinansowania i płynności 

w krótkim okresie, co jest istotne w przypadku wykupu obligacji o znacznych kwotach emisji 

– 10-15 mld zł w 2006 r.  W 2006 r. na  przetargach zamiany odkupiono obligacje o łącznej 
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wartości nominalnej 27,6 mld zł (w 2005 r. o wartości 16,2 mld zł), z czego 7,2 mld zł 

zapadających w następnym roku (w 2005 r. obligacji zapadających w następnym roku 

stanowiło to 6,9 mld zł.). Średnio na przetargach zamiany obligacji z 2006 r. odkupiono 44% 

wartości nominalnej emisji. 

5. Dług Skarbu Państwa i państwowy dług publiczny 

5.1. Dług Skarbu Państwa 

Na koniec 2006 r. dług Skarbu Państwa wyniósł 478.526,5 mln zł i wzrósł w stosunku do 

roku poprzedniego o 38.359,1 mln zł, tj. o 8,7%. Oznaczało to zwolnienie tempa przyrostu 

długu, w stosunku do roku poprzedniego (9,3%).  

W 2006 r. uległa zmianie relacja długu krajowego i zagranicznego: udział długu krajowego 

wzrósł z 71,7% do 73,6%, a udział długu zagranicznego spadł z 28,3% do 26,4% (wg 

kryterium miejsca emisji). 

W strukturze długu SP największą pozycję – 92,2% stanowiły skarbowe papiery wartościowe, 

z tego wyemitowane w kraju - 73,3% i za granicą – 18,9%. Kredyty zagraniczne stanowiły 

7,4%, a pozostałe zadłuŜenie 0,4%.  

Na koniec 2006 r. relacja długu Skarbu Państwa do PKB11 wyniosła 45,2%, wobec 44,8% na 

koniec 2005 r. Pogorszenie tej relacji było wynikiem szybszego przyrostu zadłuŜenia (8,7%) 

w porównaniu z przyrostem PKB (7,6% nominalnie). 

[Dowód: akta kontroli, str. I/2949-2963] 
Dług krajowy 

Krajowe zadłuŜenie Skarbu Państwa (według miejsca emisji) na koniec 2006 r. wyniosło 

352.328,1 mln zł i wzrosło w stosunku do grudnia 2005 r. o 36.849,5 mln zł, tj. o 11,7% . 

Wzrost zadłuŜenia krajowego o 36.849,5 (o 11,7%) w 2006 r. wynikał ze wzrostu długu w 

obligacjach rynkowych (o 38.664,9 mln zł, tj. o 13,9%) oraz w bonach skarbowych (o 1.400,0 

mln zł, tj. o 5,7%), przy spadku pozostałego zadłuŜenia Skarbu Państwa (o 1.718,4 mln zł, tj. 

o 48,9%), zadłuŜenia w obligacjach oszczędnościowych (o 1.414,5 mln zł, tj. o 16,4%) oraz 

zadłuŜenia w obligacjach nierynkowych (o 82,6 mln zł, tj. o 14,6%). 

Na zadłuŜenie krajowe Skarbu Państwa na koniec 2006 r. złoŜył się: 

1. Dług z tytułu skarbowych papierów wartościowych w kwocie 350.533,7 mln zł, w 

tym: rynkowe SPW (342.845,7 mln zł, z czego bony skarbowe stanowiły 25.800,0 mln zł a 

obligacje rynkowe 317.045,7 mln zł), obligacje oszczędnościowe (7.205,1 mln zł) oraz 

nierynkowe SPW (482,9 mln zł). Dług krajowy z tytułu SPW wzrósł o 38.567,9 mln zł 

                                                 
11 według informacji GUS z dnia 23.04.2007 r. w sprawie rewizji rachunków narodowych za lata 1999-2006, 
PKB w 2005 r. wyniósł 982.565 mln zł, a w 2006 r. wyniósł 1.057.660 mln zł 
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(12,4%), co było wynikiem ww. przyrostu długu w rynkowych obligacjach skarbowych oraz 

w bonach skarbowych oraz spadku zadłuŜenia w obligacjach oszczędnościowych i w 

obligacjach nierynkowych. 

Struktura tego długu przedstawiała się następująco: obligacje rynkowe stanowiły 90,4%, bony 

skarbowe 7,4%, obligacje oszczędnościowe 2,1%, a nierynkowe SPW 0,1%.  

Udział zadłuŜenia z tytułu SPW w długu krajowym wyniósł 99,5%, w tym w obligacjach 

rynkowych wyniósł 90,0% (88,2% na koniec 2005 r.), w bonach skarbowych 7,3% (7,7% na 

koniec 2005 r.), w obligacjach oszczędnościowych 2,0% (2,7% na koniec 2005 r.) i w 

obligacjach nierynkowych 0,1% (0,2% na koniec 2005 r.). 

2. Pozostałe zadłuŜenie krajowe SP wyniosło 1.794,4 mln zł, w tym: zadłuŜenie 

Funduszu Pracy wyniosło 1.600 mln zł, zobowiązania z tytułu niepodwyŜszania płac w sferze 

budŜetowej 154,4 mln zł, zobowiązania wymagalne jednostek budŜetowych, zakładów 

budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i państwowych funduszy celowych nie 

posiadających osobowości prawnej 36,8 mln zł oraz przedpłaty na samochody 3,1 mln zł. 

Pozostałe zadłuŜenie krajowe SP zmalało w 2006 r. o 1.718,4 mln zł (48,9%) na skutek 

spadku zadłuŜenia Funduszu Pracy o 1.700 mln zł . Udział pozostałego zadłuŜenia krajowego 

SP w długu krajowym zmalał o 0,6 p.proc. do 0,5% . 

[Dowód: akta kontroli str. I/2955, II/201-221, II/1607-1627] 

Przyczyny przyrostu długu krajowego z tytułu SPW 

Wzrost długu krajowego w papierach skarbowych w wysokości 38.567,9 mln zł (wg 

nominału) wynikał przede wszystkim z finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa 

w wysokości 37.331,5 mln zł. Ponadto na przyrost długu wpływały: 

a) konwersja na SPW zobowiązań ZUS wobec OFE z tytułu nieprzekazanych składek. W 

2006 r. Skarb Państwa przejął zobowiązania o wartości 1.127,7 mln zł, dokonując ich 

konwersji na obligacje o wartości nominalnej 1.110,7 mln zł. Do dnia 31.12.2006 r. Skarb 

Państwa przejął zobowiązania o łącznej wartości 3.727,6 mln zł. 

b) kapitalizacja odsetek od obligacji nierynkowych (12,3 mln zł) oraz indeksacja wartości 

nominalnej obligacji IZ (113,4 mln zł). 

Potrzeby poŜyczkowe były finansowane emisją papierów wartościowych: z tego tytułu 

nastąpił wzrost długu – po kapitale w wysokości 40.438,1 mln zł, a w nominale o 38.567,9 

mln zł. Przyrost długu z tytułu SPW wg kapitału, wyŜszy od przyrostu wg nominału wynikał 

z wykupu w 2006 r. papierów skarbowych charakteryzujących się wysokim dyskontem i 

emisją spw o niŜszym dyskoncie. 
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Przyrost długu krajowego wynikał przede wszystkim z finansowania potrzeb poŜyczkowych 

budŜetu państwa, w tym deficytu. Pozycje do sfinansowania oraz źródła ich finansowania 

przedstawiono w tabeli (w mln zł): 

 Zmiana długu krajowego Skarbu Państwa z tytułu SPW w 2006 r. (nominał) 38.567,9 

1. 
Zmiana długu w krajowych SPW wynikająca z finansowania potrzeb poŜyczkowych 
budŜetu państwa 

37.331,5 

2. 
Zmiana długu w krajowych SPW nie wynikająca z finansowania potrzeb 
poŜyczkowych budŜetu państwa 

1.236,4 

2.1 Przejęcie i konwersja na SPW długu ZUS wobec OFE 1.110,7 
2.2 Kapitalizacja i indeksacja 125,7 
 

saldo potrzeb poŜyczkowych 47.789,5 
  

1. deficyt do sfinansowania  25.063,1 
2. reforma systemu ubezpieczeń społecznych 
(pokrycie ubytku składki na OFE ) 

14.920,4 

3. saldo prefinansowania 2.665,3 
4. fundusze strukturalne 1.558,6  
5. saldo środków przechodzących 3.680,5  
6. saldo udzielonych poŜyczek -111,2 
7. inne 12,8 
  
źródła sfinansowania 47.789,5 
  
1. finansowanie emisją spw krajowych – przyrost 
SPW po kapitale 

40.438,1 

2. saldo finansowania zagranicznego 6.905,2 
3. przychody netto z prywatyzacji 446,2 

[Dowód: akta kontroli str. II/221, II/1593-1597, II/1615] 
Dług zagraniczny 

Według danych Ministerstwa, zadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa (wg kryterium miejsca 

emisji, wg nominału) na koniec roku 2006 wyniosło 32.939,7 mln EUR i było wyŜsze od 

stanu zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa na koniec roku 2005 o 635,2 mln EUR, 

tj. o 2,0%. W ujęciu złotowym zadłuŜenie zagraniczne Skarbu Państwa wyniosło 126.198,4 

mln zł, co stanowiło wzrost w stosunku do końca 2005 r. o 1.509,7 mln zł, tj. o 1,2%. Stan 

zadłuŜenia zagranicznego w PLN na koniec roku 2005 i 2006 przedstawia poniŜsza tabela: 

 
XII 2005 XII 2006 

Zmiana 

XII 2006–XII 2005 

 mln PLN 

Struktura 
XII 2005 

w % mln PLN 

Struktura 
XII 2006 

w % mln PLN w % 

ZadłuŜenie zagraniczne  

Skarbu Państwa 

124.688,8 100,0 126.198,4 100,0 1.509,7 1,2 

1. Dług z tytułu SPW 83.862,0 67,3 90.639,0 71,8 6.777,0 8,1 

Obligacje typu Brady 3.891,5 3,1 1.761,1 1,4 - 2.130,4 - 54,7 

Pozostałe obligacje zagraniczne 79.970,5 64,1 88.877,9 70,4 8.907,4 11,1 
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2. Dług z tytułu kredytów 40.826,8 32,7 35.559,4 28,2 - 5.267,4 - 12,9 

Klub Paryski 25.153,5 20,2 17.941,3 14,2 - 7.212,2 - 28,7 

MIF, w  tym: 15.260,7 12,2 17.377,8 13,8 2.117,1 13,9 

- Bank Światowy 4.734,5 3,8 4.812,0 3,8 77,5 1,6 

- Europejski Bank Inwestycyjny 9.340,3 7,5 11.365,3 9,0 2.025,0 21,7 

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 39,4 0,03 23,5 0,02 - 15,9 - 40,4 

- Bank Rozwoju Rady Europy 1.146,4 0,9 1.177,0 0,9 30,6 2,7 

Pozostałe 412,6 0,3 240,4 0,2 - 172,2 - 41,7 

Kurs przyjęty do obliczeń (PLN/EUR) stanu zadłuŜenia na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 

3,8598, natomiast na dzień 31.12.2006 r. - 3,8312. 

Zmiana stanu zadłuŜenia zagranicznego w roku 2006 była spowodowana przez: 

1. spłaty kredytów w wysokości 1.809,1 mln EUR; 

2. wykup obligacji o wartości nominalnej 946,8 mln EUR (w tym przedterminowy wykup 

obligacji Brady’ego w kwocie 446,8 mln EUR); 

3. emisję nowych obligacji na łączną kwotę 3.541,0 mln EUR (faktyczna emisja w EUR i 

JPY); 

4. zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 773,6 mln EUR; 

5. spadek zadłuŜenia o 923,5 mln EUR w wyniku aprecjacji euro w stosunku do innych 

walut, w których nominowana jest część zadłuŜenia zagranicznego SP. 

[Dowód: akta kontroli str. I/2949-2963] 

Największy udział (70,4%) w zadłuŜeniu zagranicznym, według stanu na koniec roku 2006 

miało zadłuŜenie z tytułu obligacji skarbowych wyemitowane na międzynarodowych rynkach 

finansowych. ZadłuŜenie z tego tytułu wyniosło 23.198,4 mln EUR i było wyŜsze od stanu na 

koniec roku 2005 o 2.479,6 mln EUR tj. o 12,0%. Wzrost zadłuŜenia był przede wszystkim 

efektem wyemitowania w roku 2006 obligacji nominowanych w EUR o wartości nominalnej 

3.000 mln EUR i nominowanych w JPY o wartości łącznej 85.000 mln JPY oraz terminowym 

wykupem obligacji o wartości 500 mln EUR.  

Drugim co do wielkości tytułem zadłuŜenia zagranicznego, według stanu na koniec roku 

2006, były zobowiązania z tytułu kredytów wobec Klubu Paryskiego w kwocie 4.682,9 mln 

EUR stanowiące 14,2% zadłuŜenia. W stosunku do końca roku 2005 zobowiązania Skarbu 

Państwa wobec Klubu Paryskiego spadły o 1.833,9 mln EUR, co było wynikiem: dokonanych 

w  2006 roku terminowych spłat zadłuŜenia z tego tytułu w kwocie 737,6 mln USD i 987,0 

mln EUR, ekokonwersji zadłuŜenia o łącznej wartości 39,5 mln USD i 5,9 mln EUR oraz 

deprecjacji dolara do innych walut, w których nominowane jest zadłuŜenie wobec członków 

Klubu Paryskiego. [Dowód: akta kontroli str. I/401, 2947] 
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Trzecim co do wielkości tytułem zadłuŜenia zagranicznego, wg stanu na koniec roku 2006, 

były kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych (MIF), tj. Banku Światowego, 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz 

Banku Rozwoju Rady Europy, stanowiące 13,8% zadłuŜenia zagranicznego. ZadłuŜenie 

wobec MIF na koniec roku 2006 wyniosło łącznie 4.535,9 mln EUR i było wyŜsze od 

zadłuŜenia z tego tytułu na koniec roku 2005 o 582,1 mln EUR, tj. o 14,7%.  

Wzrost stanu zadłuŜenia ogółem wobec MIF w 2006 r. był przede wszystkim wypadkową: 

- wzrostu o 546,6 mln EUR zadłuŜenia wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego -  

w efekcie ciągnięcia kredytów na: usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 26,0 

mln EUR, infrastrukturę drogową w kwocie 229,8 mln EUR oraz naukę i edukację w 

kwocie 350,0 mln EUR oraz terminowych spłat kredytów w łącznej kwocie 1,3 mln USD i 

57,4 mln EUR; 

- wzrostu zadłuŜenia Skarbu Państwa z tytułu kredytów Banku Światowego o 29,4 mln 

EUR, w szczególności w efekcie zaciągnięcia nowych i wykorzystania kredytów z lat 

poprzednich: na restrukturyzacje sektora węglowego (35,6 mln EUR), na projekty drogowe 

i infrastrukturę portową (120,4 mln EUR) oraz terminowej spłaty kredytów na kwotę 45,1 

mln USD i 57,0 mln EUR; 

- zmiany relacji USD/EUR (na koniec 2005 r. – 1 EUR=1,1835 USD, na koniec 2006 r. – 1 

EUR=1,3163 USD).  

Kolejnym co do wielkości tytułem zadłuŜenia zagranicznego Polski były obligacje Brady’ego, 

których udział w długu zagranicznym wynosił 1,4%. ZadłuŜenie z tytułu przedmiotowych 

obligacji, na koniec roku 2006, wyniosło 459,7 mln EUR i było niŜsze od stanu na koniec 

roku 2005 o 548,5 mln EUR. Spadek ten wynikał z przedterminowego wykupu obligacji 

Brady’ego o wartości nominalnej 588,2 mln USD (rozchody wyniosły 538,5 mln USD). 

Spadek pozostałego zadłuŜenia o 44,1 mln EUR do kwoty 62,8 mln EUR, tj. o 41,3% wynikał 

w szczególności ze spłaty kredytu japońskiego (OECF-JBIC) w kwocie 9,9 mln USD oraz 

spłaty zobowiązań libijskich w kwocie 12 mln USD i wzajemnego rozliczenia zobowiązań 

libijskich wobec Polski i polskich wobec Libii w łącznej kwocie 22 mln USD. (Sprawa ta 

szerzej została opisana w części protokołu dot. rozchodów cz. 98 bp. – Finansowanie 

zagraniczne). 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe stan zadłuŜenia zagranicznego, wyraŜony w złotych, zmalał w 

okresie od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. w wyniku róŜnic kursowych o około 

4.425 mln zł. Wartość ta obejmuje róŜnice wynikające z przeliczeń stanu zadłuŜenia 

zagranicznego wyraŜonego w walutach obcych na złote. [Dowód: akta kontroli str. I/2943] 
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5.2. Państwowy dług publiczny (PDP) i dług sektora general government 

Kwota PDP za 2005 r. i jego relacja do PKB, ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów 

z dnia 20 maja 2006 r. (M.P. z dnia 30 maja 2006 r.) wyniosły odpowiednio 467.768,8 mln zł 

i 47,7% PKB. Według stanu na dzień 18 kwietnia 2007 r. zadłuŜenie to wyniosło 466.600,2 

mln zł, tj. 47,5% PKB. Podstawową przyczyną zmniejszenia kwoty PDP była korekta o kwotę 

1.150,7 mln zł, dokonana w związku z otrzymaniem od Funduszu Rezerwy Demograficznej 

informacji nt. SPW znajdujących się w posiadaniu Funduszu. Szczegółowe informacje na 

temat zmiany kwoty PDP oraz zmiany relacji PDP do PKB zostały zawarte w notatce 

słuŜbowej.     [Dowód: akta kontroli str. II/1595, II/1629-1709] 

Państwowy dług publiczny na koniec 2006 r. (według wstępnych danych na dzień 16 kwietnia 

2006 r.) wyniósł 504.924,1 mln zł i stanowił 47,7% PKB12. Oznacza to wzrost kwoty PDP w 

stosunku do roku 2005 o 38.323,8 mln zł oraz wzrost relacji do PKB o 0,2 pp.  

O wzroście kwoty PDP zadecydował przyrost zadłuŜenia SP (o 38.136,1 mln zł) i jednostek 

samorządu terytorialnego (o 2.835,1 mln zł). Oprócz tego miał miejsce przyrost zadłuŜenia 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (utworzonych przez jednostki 

centralne i JST) łącznie o 378,9 mln zł, pozostałych państwowych osób prawnych 

utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z 

wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego o 126,4 mln zł, 

państwowych szkół wyŜszych o 100,2 mln zł, jednostek badawczo-rozwojowych (45,2 mln 

zł), państwowych i samorządowych instytucji kultury (odpowiednio o 3,7 i 30,9 mln zł) oraz 

PAN i tworzonych przez PAN jednostek organizacyjnych o 5,8 mln zł. Największy spadek 

zadłuŜenia dotyczył zarządzanych przez ZUS funduszy – o 3.309,1 mln zł. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1629-1635] 

W związku z planami wprowadzenia rozwiązań dotyczących zakresu sektora finansów 

publicznych zgodnych z metodologią UE (ESA95) oraz ze względu na obowiązek 

przekazywania do UE danych statystycznych w takim układzie, dług publiczny prezentowany 

jest w dwóch wariantach: według ustawy o finansach publicznych – państwowy dług 

publiczny oraz według procedury nadmiernego deficytu (EDP - Excessive Deficit Procedure) 

– dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government). 

W końcu marca 2007 r. upłynął termin okresu przejściowego (derogacji) dla Polski odnośnie 

moŜliwości klasyfikacji kapitałowych systemów emerytalnych (OFE) w sektorze instytucji 

rządowych i samorządowych. W związku z tym, w odróŜnieniu do roku 2005 (i lat 

                                                 
12 kwoty PKB jak w poprzednim przypisie 
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poprzednich), wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki sektora 

finansów publicznych pozostających w posiadaniu OFE nie pomniejsza kwoty długu sektora 

instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PDP. Przyczyny róŜnicy pomiędzy 

PDP a długiem sektora zostały omówione w notatce słuŜbowej. 

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec roku 2006 wynosił 505.121,0 

mln zł, tj. 47,8% PKB. Zgodnie z komunikatem GUS z dn. 23.04.2007 r. dotyczącym deficytu 

i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2006 r., obliczony według obecnie 

obowiązującej metodologii, dług sektora na koniec 2005 r. wyniósł 462.741 mln zł (tj. 

47,1%PKB). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1601, II/1711-1797] 

Wydane przez Ministra Finansów zgody na zaciąganie kredytów i poŜyczek przez 

podmioty sektora finansów publicznych 

Korzystając z upowaŜnienia zawartego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, Minister Finansów wyraził w 2006 r. zgodę na 

zaciągnięcie przez FUS kredytów na łączną kwotę 2,5 mld zł. Limity zadłuŜenia FUS na 

2006 r. określał plan finansowy Funduszu stanowiący załącznik do ustawy budŜetowej. W 

planie finansowym Funduszu przyjęto, Ŝe stan zobowiązań na koniec 2006 r. z tytułu 

kredytów bankowych wyniesie 8.863,2 mln zł, przy przewidywanym zadłuŜeniu na dzień 1 

stycznia 2006 r. w kwocie 7.366,4 mln zł. ZadłuŜenie to na koniec roku 2006 wyniosło 2.595 

mln zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytów dla zapewnienia płynności wypłaty świadczeń 

emerytalno-rentowych przez FUS wynikała z faktu, Ŝe w 2006 r. wygasały umowy kredytowe 

na kwotę 4.450,9 mln zł. Analiza przewidywanych przychodów i wydatków FUS w 2006 r. 

wskazywała potrzebę zadłuŜenia Funduszu na koniec tego roku na poziomie 4,1 mld zł, przy 

załoŜeniu, Ŝe FUS nie otrzyma w 2006 r. dodatkowych dotacji budŜetowych, ponad kwotę 

ustaloną w ustawie budŜetowej. W trakcie wykonywania ustawy budŜetowej  dotacja dla FUS 

została zwiększona łącznie o kwotę 1.127,6 mln zł. Między innymi w wyniku dodatkowych 

dotacji budŜetowych rzeczywiste zadłuŜenie FUS w bankach na koniec 2006 r. wyniosło 

2.595 mln zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 943-975] 

6. Działania podejmowane dla realizacji celów i załoŜeń zawartych w „Programie 

Konwergencji” 

Dane dotyczące deficytu i długu określone w Programie Konwergencji 



 53 

W styczniu 2006 r. Polska przedstawiła „Program Konwergencji - Aktualizacja 2005” 

obejmującą lata 2006–2008. Na rok 2006 szacowano deficyt sektora na poziomie 2,6% PKB, 

a dług na poziomie 45% PKB. Wyliczenia te są oparte były na uwzględnianiu Otwartych 

Funduszy Emerytalnych (OFE) w sektorze instytucji rządowych i samorządowych.  

W dniu 2 marca 2004 r. Biuro Statystyczne Komisji Europejskiej (Eurostat) opublikowało 

decyzję w sprawie klasyfikacji kapitałowych funduszy emerytalnych o zdefiniowanej składce 

(a takimi są OFE), w której stwierdzono m.in., Ŝe powinny być one klasyfikowane poza 

sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Ww. decyzja ma charakter wiąŜący dla 

państw członkowskich, które zobowiązane były wdroŜyć ją najpóźniej do marca 2007 r. Po 

tym terminie OFE naleŜy klasyfikować poza sektorem, co oznacza wzrost deficytu sektora (w 

przypadku ww. szacunków na 2006 r.) do poziomu 4,6% PKB oraz zwiększenie relacji długu 

do PKB do poziomu 51,2% PKB. W dniach 22-23 marca 2005 roku Rada Europejska 

zaakceptowała kompromisowy zapis o przyznaniu państwom, które przeprowadziły reformę 

emerytalną, 5-letniego okresu na uwzględnienie kosztów reformy emerytalnej, pod 

warunkiem Ŝe ich deficyt przed odliczeniem kosztów reformy jest na poziomie bliskim 3% 

PKB oraz redukcja deficytu następuje w znaczący i trwały sposób. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1811-1835] 

W listopadzie 2006 r. Polska przedstawiła „Program Konwergencji - Aktualizacja 2006” 

obejmujący lata 2007–2009. W tym dokumencie prognozowano deficyt sektora w roku 2006 

na poziomie 1,9% PKB, a dług na poziomie 42% PKB (OFE w sektorze). W przypadku 

klasyfikowania OFE poza sektorem wielkości te prognozowano na poziomie 3,9% PKB oraz 

48,9% PKB. Na poprawę prognozy wyników sektora, w stosunku do poprzedniej aktualizacji 

Programu Konwergencji, wpłynęła korzystna sytuacja makroekonomiczna Polski, skutkująca 

skorygowaniem w górę o 1,1 p. proc. prognozy tempa wzrostu PKB na 2006 r. do 5,4%. 

Przyczyny poprawy prognozy wielkości deficytu oraz długu sektora w stosunku do 

poprzedniej aktualizacji Programu Konwergencji omówiono w zestawieniu włączonym do akt 

kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1857-1871] 

W ramach notyfikacji fiskalnej z marca 2007 r. GUS przekazał do Eurostat-u dane o deficycie 

i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2006 r. Według wstępnego 

szacunku, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtował się na 

poziomie 3,9% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 47,8% PKB. Wyliczenia te 

uwzględniają decyzję Eurostatu z dnia 2 marca 2004 r. (OFE poza sektorem). 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1873-1875] 
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W „Programie Konwergencji - Aktualizacja 2006” oszacowano tempo wzrostu PKB w latach 

2007-2009 odpowiednio w wysokości 5,1%; 5,1% oraz 5,6%. Szacowany deficyt sektora 

instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2007-2009, liczony 

zgodnie z decyzją Eurostatu z dnia 2 marca 2004 r. (OFE poza sektorem), kształtował się 

będzie odpowiednio na poziomie 3,4%; 3,1% i 2,9% PKB, a poziom długu w tym okresie w 

relacji do PKB wyniesie odpowiednio 50,0%; 50,3% i 50,2%.  W „Programie Konwergencji - 

Aktualizacja 2006” stwierdzono, Ŝe z przedstawionej prognozy wynika jednak, Ŝe szacowany 

w 2007 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się do poziomu na 

tyle niskiego, Ŝe dzięki Paktowi Stabilności i Wzrostu, który nakazuje uwzględniać koszty 

reformy emerytalnej w ocenie pozycji fiskalnej kraju objętego procedurą nadmiernego 

deficytu, realne stanie się zakończenie tej procedury. Szacunki przedstawione w aktualizacji 

wskazują na to, Ŝe Polska spełni kryterium konwergencji dot. deficytu sektora instytucji 

rządowych i samorządowych w 2009 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1847-1863] 

Przyjęty przez rząd „Program Konwergencji - Aktualizacja 2006” podlegał w lutym 2007 r. 

opinii Rady UE (DzU UE z 29.03.2007 r. poz. 2007/C 72/04), w której Rada uznała, Ŝe 

„Program konwergencji” przewiduje skorygowanie nadmiernego deficytu do roku 2007, ale 

Rada przypomina, Ŝe ani podjęte dotąd działania, ani planowane środki nie wydają się 

wystarczające do osiągnięcia tego celu. Zdaniem Rady w kolejnych latach przewidziano 

odpowiednie postępy na drodze do osiągnięcia celu średniookresowego w kontekście 

perspektyw znaczącego wzrostu gospodarczego, istnieją jednak zagroŜenia związane z 

realizacją celów budŜetowych i z trwałością korekty. W świetle powyŜszej oceny, Rada 

wezwała Polskę do: 

a) zapewnienia korekty nadmiernego deficytu do roku 2007, 

b) wykorzystania okresu dobrej koniunktury, w tym wszelkich dodatkowych dochodów 

w celu obniŜenia deficytu, i zwiększenia tempa działań dostosowawczych zmierzających do 

osiągnięcia przyjętego w programie celu średniookresowego po przeprowadzeniu korekty 

nadmiernego deficytu, poprzez przygotowanie i realizację dodatkowych środków (zwłaszcza 

po stronie wydatków) niezbędnych do osiągnięcia przewidywanego dostosowania. 

c) utrzymania wyników reformy systemu emerytalnego. 

Instrumenty pozwalające na obniŜenie deficytu i ograniczenie tempa narastania długu 

publicznego 

W „Programie Konwergencji - Aktualizacja 2005” ze stycznia 2006 r. stwierdzono iŜ Rząd 

chce połoŜyć głównie nacisk na kreowanie przez polską gospodarkę nowych miejsc pracy 
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oraz – poprzez zwiększający konkurencyjność polskiej gospodarki szybki wzrost gospodarczy 

wynikający m.in. z szybkiego wzrostu inwestycji – odzyskanie równowagi finansów 

publicznych i rozładowanie napięć społecznych. W zakresie funkcjonowania finansów 

publicznych, proponowano zmiany polegające na uzdrowieniu budŜetu państwa poprzez 

zadaniowe tworzenie budŜetu, konsolidację i uelastycznienie części wydatków, 

wprowadzenie trzyletniej perspektywy planowania finansowania w sektorze instytucji 

rządowych i samorządowych. Stwierdzono, Ŝe analiza sytuacji gospodarczej i społecznej 

wskazuje, Ŝe koniecznym warunkiem przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i wzrostu 

zatrudnienia są: naprawa finansów publicznych i tworzenie warunków do efektywnego 

wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych, pobudzanie przedsiębiorczości i 

innowacyjności przedsiębiorstw, promocja zatrudnienia i wspieranie działań ograniczających 

bezrobocie. Jako główne narzędzie realizacji ww. celów wskazano Krajowy Program Reform 

na lata 2005-2008 (KPR) na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, przyjęty przez Radę 

Ministrów 27 grudnia 2005 r. Podstawowym celem KPR jest utrzymanie wysokiego tempa 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem zasad 

zrównowaŜonego rozwoju. W KPR wskazano 6 priorytetów wynikających z uwarunkowań 

społeczno-gospodarczych, z których najwaŜniejszym jest przywrócenie gospodarce zdolności 

do tworzenia miejsc pracy i poprzez szybki wzrost gospodarczy, odzyskanie równowagi 

finansów publicznych. W zakresie priorytetu dotyczącego poprawy stanu finansów 

publicznych i zarządzania nimi przewidziano w KPR działania instytucjonalno-organizacyjne 

oraz legislacyjne polegające m.in. na racjonalizacji wydatków publicznych na administrację 

oraz zwiększenie kontroli nad środkami publicznymi, decentralizacji wydatków publicznych 

oraz wdroŜeniu systemu wieloletniego planowania budŜetowego. Stan realizacji przez 

Ministerstwo Finansów zadań przyjętych na 2006 r. wynikających z KPR został 

przedstawiony w protokole kontroli Ministerstwa Finansów – Zbiorcze dochody i wydatki 

budŜetu państwa w 2006 r., plany finansowe zakładów budŜetowych, gospodarstw 

pomocniczych i państwowych funduszy celowych, rozdysponowanie dotacji dla jednostek 

samorządu terytorialnego.  

W „Programie Konwergencji - Aktualizacja 2005” stwierdzono, iŜ kontynuowane będą 

działania ograniczające tempo narastania długu publicznego, a zarządzanie długiem Skarbu 

Państwa będzie ukierunkowane na realizację celu „Strategii zarządzania długiem sektora 

finansów publicznych w latach 2006-2008”, tj. minimalizację kosztów obsługi długu w 

długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach dotyczących ryzyka. Realizacja 
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celów i załoŜeń „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych” została 

zawarta w niniejszym protokole kontroli.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/1799-1835, 1877-1881] 

Deficyt budŜetu państwa wg metodologii unijnej (ESA95) 

Deficyt budŜetu państwa wyznaczony wg metodologii unijnej (ESA95) wyniósł wg 

szacunków z marca 2007 r. 38.919 mln zł (3,7% PKB). RóŜnice w stosunku do deficytu 

budŜetu państwa wyznaczonego zgodnie z metodą kasową (25.063 mln zł), wynikają z 

dostosowań metodologicznych, które obejmują: 

- korekty transakcyjne - głównie korekta wpłat z zysku NBP związana z wyłączeniem z 

dochodów budŜetu kwot wynikających z przeszacowania rezerw oraz z tytułu róŜnic 

kursowych oraz zakup lub sprzedaŜ udziałów i akcji – zwiększenie deficytu wg ESA95 o 

1.134 mln zł, 

- korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w związku z reformą emerytalną - 

zwiększenie deficytu wg ESA95 o 13.932 mln zł (prognoza), 

- dostosowania do memoriału, w tym: koszty obsługi długu Skarbu Państwa netto 

(róŜnica między kosztami narosłymi a zapłaconymi w danym roku) oraz dostosowanie 

podatków i pozostałych dochodów do memoriału – zmniejszenie deficytu wg ESA95 

odpowiednio o 2.038 mln zł oraz 1.553 mln zł, korekta pozostałych wydatków (środki 

niewygasające, zakupy militarne i przepływy unijne) oraz inne - zwiększenie deficytu wg 

ESA95 odpowiednio o 2.366 mln zł i 15 mln zł. 

Uwzględniając rzeczywiste wykonanie kwoty transferu do FUS (14.920,4 mln zł), deficyt 

budŜetu państwa wyznaczony wg metodologii ESA95 wyniósł 39.907,4 mln zł (3,8% PKB). 

Deficyt sektora rządowego wg metodologii ESA95 wyniósł wg szacunków z marca 2007 r. 

42.897 mln zł (4,1% PKB), w wyniku powiększenia szacowanego deficytu budŜetu państwa o 

kwotę 3.978 mln zł, stanowiącą deficyt pozostałych podmiotów podsektora rządowego 

(agencje, fundusze) 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1931-1953] 

7.  Realizacja celów i załoŜeń „Strategii zarządzania długiem sektora finansów 

publicznych w latach 2006-2008” 

W stosunku do Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2005-

2007, Strategia na l. 2006-2008 róŜniła się w następujących obszarach: 

1) Zrezygnowano z jednego z dwóch celów: utrzymanie wielkości długu publicznego na 

bezpiecznym poziomie – rezygnacja ta wynikała z zasad obowiązujących w UE w zakresie 
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dotyczącym kształtowania poziomów deficytu i długu publicznego, które to zasady Polska, 

jako kraj członkowski, winna stosować. 

Z momentem wejścia do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przestrzegania 

dyscypliny fiskalnej, której zasady określone są w Pakcie Stabilności i Wzrostu. W programie 

konwergencji Polska zobowiązała się wdroŜyć zalecenia Komisji dotyczące ograniczenia 

nadmiernego deficytu. Realizacja programu konwergencji i ograniczanie deficytu sektora 

finansów publicznych będzie miało fundamentalne znaczenie dla Strategii zarządzania 

długiem sektora finansów publicznych.  

2) W związku ze zmianą otoczenia makroekonomicznego uelastycznieniu uległo podejście do 

realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu w kontekście ograniczeń wynikających z 

ryzyka kursowego. 

3) Zmiana uwarunkowań makroekonomicznych, modyfikacja struktury finansowania potrzeb 

poŜyczkowych i dokonane operacje na długu spowodowały istotną korektę projekcji 

kształtowania się w najbliŜszych latach zarówno poziomu długu i kosztów jego obsługi 

(zmniejszenie poziomu tych wielkości), jak i parametrów długu (zdecydowana poprawa). 

4) W 2006 r. w związku ze zmianą uwarunkowań prawnych – wejściem w Ŝycie ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która  wyłączyła przewidywane wypłaty z 

tytułu poręczeń i gwarancji z kategorii zobowiązań branych pod uwagę przy obliczaniu 

ustawowych relacji długu do PKB, podstawową kategorią długu stał się państwowy dług 

publiczny. Jednocześnie wprowadzono zmiany w zakresie ograniczeń dotyczących zaciągania 

zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. 

5) Dodano zadanie utworzenia agencji/biura zarządzania długiem, tj. wyodrębnienie 

zarządzania długiem ze struktury Ministerstwa Finansów. 

Głównym celem przyjętym w Strategii pozostał, podobnie jak w latach poprzednich, cel 

minimalizowania kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych 

ograniczeniach odnośnie poziomu podstawowych ryzyk, tj. ryzyka refinansowania, ryzyka 

kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka płynności budŜetu państwa, pozostałych ryzyk, 

w szczególności kredytowego i operacyjnego, a takŜe rozkładu kosztów obsługi długu w 

długim czasie. Uelastycznieniu uległo podejście do realizacji tego celu w kontekście 

ograniczeń wynikających z ryzyka kursowego, tj. dopuszczone zostało zaciąganie długu 

zagranicznego w wysokości przekraczającej potrzeby wynikające z refinansowania 

wykupywanego długu zagranicznego. W Strategii na l. 2006-2008 załoŜono moŜliwość 

wzrostu ryzyka kursowego w okresie poprzedzającym wstąpienie do strefy euro, związaną z 
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wykorzystaniem historycznie niskich stóp procentowych na wybranych rynkach 

zagranicznych do zwiększonego finansowania potrzeb poŜyczkowych w walutach obcych. 

Przyjęto jednocześnie, Ŝe decyzje o wyborze rynków, waluty i instrumentów będą 

podejmowane w oparciu o ocenę sytuacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych (w tym 

poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, popytu). Uznano, Ŝe moŜliwa jest polityka 

odejścia od zasady zaciągania długu na rynkach zagranicznych wyłącznie w celu 

refinansowania zapadającego długu zagranicznego, tym bardziej, Ŝe potrzeby wynikające z 

refinansowania długu zagranicznego w horyzoncie objętym Strategią uległy ograniczeniu z 

uwagi na przedterminowy wykup części kredytów wobec tzw. Klubu Paryskiego.  

Przyjęto, Ŝe udział środków pozyskiwanych na rynkach zagranicznych w finansowaniu 

potrzeb poŜyczkowych netto budŜetu państwa w latach 2006-08 stanowić będzie mniej niŜ 

połowę tych potrzeb. Istotne jest przy tym, Ŝe rzeczywisty udział finansowania zagranicznego 

uzaleŜniony będzie od sytuacji rynkowej. Finansowanie zagraniczne moŜe więc być znacznie 

niŜsze od przyjętego: 

 2005 2006 2007 2008 

saldo finansowania zagranicznego w mld zł 14,2 20,1 17,8 14,0 

Rzeczywiste saldo finansowania zagranicznego w 2006 r. stanowiło 16,4% w strukturze 

finansowania potrzeb poŜyczkowych. 

Celem zwiększenia finansowania zagranicznego, stosownie do zapisów w Strategii 2006-

2008, miała być: 

a) minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu, poprzez:  

− zwiększenie finansowania po historycznie niskich stopach procentowych na rynkach 

zagranicznych, szczególnie w strefie euro (niŜszych od stóp krajowych), 

− obniŜenie poziomu sprzedaŜy SPW na rynku krajowym do poziomu chłonności 

krajowego sektora pozabankowego w 2006 r. (i poniŜej w latach następnych) miało 

istotnie zniwelować negatywny wpływ podaŜy długu publicznego na poziom stóp 

procentowych, 

b) poprawa parametrów długu krajowego, poprzez: 

− ograniczenie ryzyka refinansowania i ryzyka stopy procentowej do poziomu 

występującego w krajach UE,  

− uelastycznienie moŜliwości kształtowania rozkładu kosztów obsługi długu w czasie 

(przewidywano, Ŝe po wzroście w 2006 r. do 28,5 mld zł koszty obsługi długu spadną w 

2007 r. do ok. 28,1 mld zł i pozostaną na tym poziomie w 2008 r. - tym samym 
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pozytywnie wpływać będą na ograniczenie poziomu deficytu budŜetowego w latach 2007-

2008). 

Ponadto zakładano, Ŝe efektem realizacji zwiększonego finansowania zagranicznego będą: 

a) Ograniczenie napływu kapitału zagranicznego na krajowy rynek SPW. Udział kapitału 

zagranicznego w krajowym rynku SPW sukcesywnie rósł w ostatnich latach. Na koniec 

2006 r. inwestorzy zagraniczni posiadali krajowe obligacje o wartości 74,4 mld zł, czyli 

23,5% portfela obligacji rynkowych (w 2005 r. 24,7%). Wartość obligacji inwestorów 

zagranicznych na koniec 2006 r. wzrosła w stosunku do stanu na koniec 2005 r. o 5,7 mld zł, 

choć ich udział w obligacjach rynkowych zmalał o 1,3 p.proc. Wzrost kapitału zagranicznego 

na krajowym rynku SPW oznacza zarówno presję na aprecjację złotego, jak i podatność rynku 

walutowego i stopy procentowej na zmiany w przepływach tego kapitału. Ograniczenie 

napływu kapitału zagranicznego na krajowy rynek SPW powinno nastąpić w wyniku 

ograniczenia podaŜy SPW i zmniejszenia róŜnicy pomiędzy ich rentownością a rentownością 

analogicznych obligacji ze strefy euro. 

b) Wzrost ryzyka kursowego długu Skarbu Państwa 

Stwierdzono, Ŝe poziom ryzyka kursowego jest wysoki, jednakŜe w ocenie ryzyka kursowego 

naleŜy wziąć pod uwagę strukturę walutową długu zagranicznego oraz kalendarz wejścia 

Polski do strefy euro, kiedy euro stanie się walutą narodową. Zwiększenie finansowania 

zagranicznego nie spowoduje znaczącego wzrostu ryzyka kursowego. Przy strukturze 

finansowania przyjętej w Strategii, osłabienie złotego wobec wszystkich walut o 1% 

spowoduje wzrost zadłuŜenia w latach 2006, 2007 i 2008 odpowiednio o 1,5 mld zł, 1,6 mld i 

1,7 mld zł, co oznacza zmianę relacji długu do PKB o 0,15%, 0,15% i 0,16%. Przy strukturze 

zakadającej utrzymanie finansowania zagranicznego na poziomie ok. 5 mld zł w latach 2006, 

2007 i 2008 osłabienie złotego wobec wszystkich walut o 1% spowodowałoby wzrost 

zadłuŜenia odpowiednio o 1,3 mld zł, 1,4 mld zł i 1,4 mld zł (zmiany relacji długu do PKB 

wyniosłyby po 0,13%). Jednocześnie wejście do strefy euro będzie oznaczać skokowy spadek 

poziomu ryzyka kursowego, poniewaŜ dług nominowany w euro stanie się długiem w walucie 

krajowej. Z wymienionych względów okresowy wzrost ryzyka kursowego naleŜy uznać za 

akceptowalny. 

c) Konsekwencje wynikające z zamiany walut obcych na złote 

Zamiana walut obcych na złote moŜe odbywać się poprzez sprzedaŜ walut w NBP (co 

oznacza wzrost podaŜy pieniądza i zwiększenie skali operacji otwartego rynku) lub sprzedaŜ 

walut na rynku finansowym (co moŜe wpływać na umocnienie złotego). Istotne w tej sytuacji 

jest: ukształtowanie odpowiedniej relacji pomiędzy sprzedaŜą walut w NBP i na rynku, 
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koordynacja zarządzania długiem publicznym z polityką pienięŜną oraz przejrzysta polityka 

informacyjna wobec rynków finansowych. 

W Strategii na l. 2006-2008 zakładano, Ŝe część środków walutowych ze zwiększonej emisji 

obligacji na rynkach zagranicznych będzie finansowała koszty obsługi długu zagranicznego - 

nie będzie więc wymieniana na złote (ok. 5,3 mld zł w 2006 r., i 7,1 oraz 7,8 mld zł w 

kolejnych latach). Pozostała część powinna być zamieniana na złote w sposób, który zapewni 

realizację celów zarządzania długiem, przy ograniczeniu wpływu na politykę pienięŜną i 

kształtowanie kursu złotego. Osiągnięciu tego zamierzenia sprzyjać miała ograniczona kwota 

walut wymienianych na złote (przy przyjętych załoŜeniach równowartość ok. 14,8 mld zł w 

2006 r., czyli o ok. 10 mld zł więcej niŜ w przypadku utrzymania dotychczasowej polityki), 

elastyczne kształtowanie struktury sprzedaŜy walut w NBP i na rynku oraz ograniczenie 

napływu kapitału zagranicznego na krajowy rynek SPW. Przy wstępnym załoŜeniu, Ŝe ok. 

połowa z dodatkowej puli pozyskanych walut zamieniana będzie w NBP, a połowa na rynku, 

wartość sprzedawanych na rynku walut powinna być mniejsza od zakładanego poziomu 

zmniejszenia napływu kapitału zagranicznego na rynek SPW. Przy dodatkowym rozłoŜeniu 

sprzedaŜy walut w ciągu roku i wreszcie braku konieczności ich sprzedaŜy w niesprzyjającym 

okresie ewentualna presja na aprecjację złotego moŜe mieć tylko psychologiczne podstawy. 

Minimalizacja kosztów podlega ograniczeniom związanym ze strukturą długu. W związku z 

tym załoŜono z tytułu: 

a) ryzyka refinansowania 

− osiągnięcie średniej zapadalności długu krajowego na poziomie dolnej granicy wartości 

tego wskaźnika występującej w krajach UE, 

− dalsze ograniczanie udziału bonów skarbowych w długu krajowym, poprzez utrzymanie 

wielkości zadłuŜenia na średnim poziomie ok. 24 mld zł (zadłuŜenie w tym instrumencie 

na koniec 2005 r. wynosiło 24,4 mld zł, na koniec 2006 r. wzrosło do 25,8 mld zł), 

− dąŜenie do równomiernego rozłoŜenia płatności z tytułu obsługiwanego i wykupywanego 

długu krajowego i zagranicznego w kolejnych latach (koordynacja polityki emisyjnej pod 

względem terminów zapadalności emitowanych obligacji), 

− poziom ryzyka refinansowania długu zagranicznego nie stanowił ograniczenia dla 

minimalizacji kosztów; 

b) ryzyka kursowego 

- moŜliwy wzrost ryzyka kursowego w okresie poprzedzającym wstąpienie do strefy euro 

(wykorzystanie historycznie niskich stóp procentowych na wybranych rynkach 
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zagranicznych). Wejście do strefy euro będzie oznaczać skokowy spadek poziomu ryzyka 

kursowego, poniewaŜ dług nominowany w euro stanie się długiem w walucie krajowej, 

- koncentracja emisji w euro, w celu stworzenia płynnych emisji benchmarkowych na tym 

rynku; 

c) ryzyka stopy procentowej 

- osiągnięcie duration długu krajowego na poziomie występującym w krajach UE i w dalszym 

etapie odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy poziomem ryzyka stopy procentowej i 

kosztami obsługi długu, w zaleŜności od bieŜącego i oczekiwanego w przyszłości poziomu 

stóp procentowych, 

- utrzymywanie ograniczonego poziomu ryzyka stopy procentowej dla długu zagranicznego; 

d) ryzyka płynności budŜetu państwa 

- utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budŜetu państwa przy efektywnym 

zarządzaniu płynnymi aktywami; 

e) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego, 

- zawieranie transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych z podmiotami krajowymi 

i zagranicznymi o wysokiej wiarygodności kredytowej, 

- zarządzanie płynnością budŜetu państwa z uwzględnieniem ryzyka kredytowego 

generowanego przez transakcje niezabezpieczone,  

- ograniczanie ryzyka operacyjnego związanego ze strukturą instytucjonalno-organizacyjną 

zarządzania długiem – utworzenie biura/agencji zarządzania długiem,  

- ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z infrastrukturą techniczną; 

f) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie 

- ograniczanie zmienności kosztów obsługi długu w czasie. Polityka emisji nowych obligacji 

średnio- i długoterminowych oraz przedterminowego wykupu zapadającego długu powinna 

wpływać na równomierny rozkład kosztów obsługi długu w horyzoncie dłuŜszym niŜ okres 

objęty prezentowaną Strategią,  

- ustalanie kuponów obligacji w takiej wysokości, aby były one w okresie sprzedaŜy zbliŜone 

do rentowności  

Strategia na lata 2007-2009 stanowi w duŜej mierze kontynuację strategii przygotowanej rok 

temu. Utrzymany został cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu 

przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem, jak równieŜ najwaŜniejsze zadania 

Strategii, związane z rozwojem rynku pierwotnego i wtórnego Skarbowych Papierów 

Wartościowych (SPW). 
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W realizacji celu Strategii w latach 2007-2009 przyjęto, Ŝe: 

� Głównym źródłem finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa pozostanie 

rynek krajowy. 

� Finansowanie na rynku zagranicznym stosowane będzie w sposób elastyczny, w stopniu 

przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi, przy ograniczeniach 

wynikających z ryzyka kursowego. Strategiczną rolę odgrywał będzie rynek euro. 

� Priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie duŜych i płynnych emisji o 

oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro. 

� W dalszym ciągu zwiększana będzie średnia zapadalność długu krajowego, natomiast jego 

duration osiągnie w horyzoncie Strategii poziom akceptowalny z punktu widzenia ryzyka 

stopy procentowej. W związku z tym moŜliwe będzie rozdzielenie zarządzania ryzykiem 

refinansowania i ryzykiem stopy procentowej długu krajowego. 

� W przypadku długu zagranicznego zarówno ryzyko refinansowania jak i ryzyko stopy 

procentowej nie stanowi obecnie ograniczenia dla minimalizacji kosztów obsługi. 

Podejmowane w 2006 r. działania w celu minimalizacji kosztów obsługi polegały na 

dostosowaniu struktury emisji SPW do warunków panujących w 2006 r. na krajowym 

międzynarodowym rynku finansowym. Zrealizowana struktura finansowania potrzeb 

poŜyczkowych – zwiększone finansowanie krajowe i zmniejszenie finansowania 

zagranicznego – wynikała z przyjętej moŜliwości elastycznego reagowania na zmieniające się 

warunki rynkowe. W 2006 r. podstawowym rynkiem pozyskiwania środków był rynek 

krajowy. W kraju uplasowano instrumenty o wartości nominalnej 131,4 mld zł, podczas gdy 

na rynkach zagranicznych 13,5 mld zł. Jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu NZ, głównymi 

czynnikami, które zadecydowały o zrealizowaniu takiej struktury finansowania potrzeb 

poŜyczkowych były: 

• zmniejszenie się róŜnicy w poziomach stóp procentowych na rynku krajowym i głównych 

rynkach zagranicznych w porównaniu z 2005 r., w wyniku większego wzrostu stóp na 

rynkach zagranicznych (w tym głównie na rynku USD i EUR) niŜ na rynku krajowym. W 

tej sytuacji uznano za zasadne, ze względu na koszty i ryzyko, zwiększenie finansowania 

na rynku krajowym przy równoczesnym ograniczeniu sprzedaŜy na rynkach 

zagranicznych.  

Średnie rentowność obligacji 5- i 10-letnich na rynku krajowym i na rynkach 

zagranicznych (w okresie przygotowywania ustawy budŜetowej i w 2006 r.) kształtowały 

się na poziomie: 
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  5-letnie 10-letnie 

  EUR USD PLN EUR USD PLN 

VIII'2005 2,7% 4,1% 4,9% 3,2% 4,3% 4,9% 

I-XII'2006 3,6% 4,7% 5,1% 3,8% 4,8% 5,3% 

zmiana  0,9% 0,6% 0,2% 0,5% 0,5% 0,4% 

• ograniczone potrzeby walutowe budŜetu państwa. Finansowanie zagraniczne w skali 

większej niŜ wynikająca z potrzeb walutowych budŜetu moŜe powodować skutki 

uboczne, wynikające z konieczności zamiany pozyskanych środków na złote. Wymiana 

walut na rynku mogła mieć wpływ na poziom kursu walutowego, sprzedaŜ walut do NBP 

z kolei wpływa na wzrost skali operacji otwartego rynku i koszty działania banku 

centralnego. W związku z tym, główną rolą finansowania zagranicznego w 2006 r. było 

pozyskiwanie walut na spłatę i obsługę zobowiązań w walutach obcych (w tym na 

przedterminowy wykup zobowiązań zagranicznych obciąŜonych negatywną historią  

kredytową – wykup obligacji Brady’ego na kwotę około 0,6 mld USD) oraz 

utrzymywanie obecności Polski na rynkach zagranicznych. W 2006 roku na rynkach 

zagranicznych uplasowano 2 emisje obligacji na rynku euro (10-letnie o wartości 3 mld 

euro) i rynku jena (10-letnie o wartości 25 mld jenów i 20-letnie o wartości 60 mld 

jenów). Minimalizacja kosztów obsługi długu zagranicznego następowała poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki emisji obligacji zagranicznych, gdzie obok duŜego 

rozmiaru emisji na kluczowym dla Polski rynku euro, dokonano stosunkowo duŜych 

emisji na rynku o relatywnie niskim poziomie stóp procentowych (jeny japońskie). 

• aprecjacja złotego w 2006 r. w stosunku do 2005 r. 

Decyzje dotyczące wyboru rynku i waluty, w których finansowane są potrzeby poŜyczkowe 

budŜetu państwa, jak równieŜ sposobu pozyskiwania walut obcych na potrzeby zarządzania 

długiem podporządkowane są celowi strategii, tj. minimalizacji kosztów obsługi długu. 

Realizacja celu strategii wymaga w związku z tym stałego porównywania kosztów 

pozyskania środków na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz wyboru optymalnego 

rozwiązania w określonej sytuacji rynkowej. W Strategii na lata 2007-09 załoŜono, Ŝe 

podstawowym rynkiem finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa pozostanie 

rynek krajowy, zaś emisje na rynkach zagranicznych powinny: 

a) zapewniać środki na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od długu zagranicznego, w tym 

operacji przedterminowego wykupu, 

b) wzmacniać pozycję Polski na rynku euro, stanowiącym rynek o strategicznym znaczeniu z 

uwagi na perspektywę pełnej integracji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, 
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c) zapewniać obecność Polski na pozostałych głównych rynkach finansowych (tj. na rynku 

amerykańskim, japońskim i szwajcarskim), 

d) działać stabilizująco na rynek krajowy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa finansowania 

potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa w sytuacji przejściowych zaburzeń na rynku 

krajowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu moŜliwości wystąpienia ubocznych 

skutków związanych z wymianą walut na złote (tj. wpływu na kurs walutowy oraz 

politykę pienięŜną banku centralnego). 

Zakup walut w NBP w celu finansowania potrzeb walutowych budŜetu państwa stanowi jeden 

z wielu instrumentów zarządzania długiem i jest podporządkowany realizacji celu strategii. 

MoŜliwość wykorzystania tego instrumentu musi być rozpatrywana w kontekście roli, jaką 

odgrywa rynek krajowy i rynki zagraniczne. Według oceny Departamentu NZ, zaletą 

stosowania zakupu walut w NBP w celu obsługi zadłuŜenia zagranicznego jest spełnienie 

załoŜenia a) oraz brak wpływu na rynek walutowy, o którym mowa w punkcie d). Wadą jest 

niespełnienie załoŜeń b), c) i d). 

Propozycja wykorzystania zakupu walut w NBP jako alternatywnego w stosunku do emisji 

zagranicznych źródła pozyskiwania walut na obsługę zadłuŜenia zagranicznego przekazana 

została przez NBP w piśmie z dnia 3 stycznia br. (znak DOK-AT-5/07). Dotychczas NBP 

wprowadzał w relacjach z MF rozwiązania ograniczające zakres transakcji skupu i sprzedaŜy 

walut. W roku 2006 kwestie sprzedaŜy i zakupu walut regulowała Umowa w sprawie skupu i 

sprzedaŜy walut na obsługę zobowiązań i naleŜności zagranicznych Skarbu Państwa oraz 

zasad regulacji tej obsługi z dnia 12 stycznia 2004 r. Obejmowała ona system limitów na 

sprzedaŜ i kupno walut przez MF w NBP (system limitów funkcjonuje od 2004 r. i został 

wprowadzony na Ŝyczenie NBP). Wysokość limitów jest co roku przedmiotem ustaleń 

między MF i NBP. W 2006 r. obowiązywały następujące limity: 3,9 mld EUR w odniesieniu 

do kupna, 3,9 mld EUR w odniesieniu do sprzedaŜy oraz 1,75 mld EUR (co do wartości 

bezwzględnej) w odniesieniu do skumulowanego salda kupna i sprzedaŜy – co oznacza, Ŝe 

przy braku sprzedaŜy walut do NBP efektywny limit kupna wynosi 1,75 mld EUR. 

Podobne rozwiązania zostały równieŜ przyjęte na rok 2007 (limity skupu lub sprzedaŜy 

wynoszą 4 mld EUR, a limit salda ma rok 2007 wynosi 1,5 mld EUR). Aneks ustalający te 

limity został podpisany 22 grudnia 2006 r. 

Zwiększając w 2005 r. finansowanie zagraniczne MF przedstawił NBP wyliczenia korzyści 

związanych z taką zmianą struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych. W 2006 r. zmieniły 

się uwarunkowania wyboru struktury finansowania z wskazujących na zasadność  
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zwiększonej emisji na rynkach zagranicznych na wskazujące na ograniczenie finansowania 

zagranicznego. Zmiana tych uwarunkowań nie była jednak na tyle duŜa, aby uzasadniała 

działania zmierzające do pokrywania zobowiązań zagranicznych poprzez zwiększanie podaŜy 

na rynku krajowym i zakup walut w NBP. 

Ze względu na zawarty w Konstytucji RP zakaz finansowania deficytu budŜetowego w banku 

centralnym, pozyskanie środków walutowych w NBP polegać moŜe jedynie na ich zakupie 

finansowanym ze środków pozyskanych za pomocą emisji obligacji na rynku krajowym.  

Pozyskanie środków w złotych na finansowanie zakupu walut na rynku finansowym 

powoduje, Ŝe  premia za ryzyko obecna w rentownościach SPW dotyczy tak samo rynku 

krajowego jak zagranicznego. Przy porównaniu kosztów emisji SPW na rynku krajowym i 

rynkach zagranicznych brane są pod uwagę nie tylko uzyskiwane rentowności, ale teŜ 

wszelkie inne koszty związane z emisją, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i prowizje. Na 

hurtowym rynku krajowym dodatkowe koszty równe są zeru, w przypadku rynków 

zagranicznych są one relatywnie niewielkie. W przypadku emisji dokonanych w 2006 r. 

powiększały one rentowność obligacji odpowiednio o 0,5 pb w przypadku emisji w euro oraz 

o średnio 3,1 pb dla emisji w jenach. Na rynkach, na których w 2006 r. miały miejsce emisje 

w walutach obcych, ich rentowności (po uwzględnieniu kosztów) były niŜsze w stosunku do 

moŜliwych do uzyskania w odpowiednim segmencie rynku krajowego o: 130 pb w przypadku 

emisji w euro oraz 310 pb i 275 pb w przypadku emisji w jenach, odpowiednio dla transzy 

10-letniej i 20-letniej.  Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Departamentu NZ, koszt nie jest 

jedynym kryterium wyboru rynku, równie waŜnym czynnikiem jest ryzyko, w przypadku 

wyboru waluty ryzyko kursowe, a ze względu na zmiany kursów walutowych wyraŜony w 

złotych koszt obsługi obligacji w walutach obcych nie jest w chwili emisji znany, oznacza to, 

Ŝe nie jest moŜliwe jednoznaczne wskazanie, finansowanie w jakiej walucie będzie dla 

budŜetu państwa najtańsze. 

Ponadto, emisje obligacji zagranicznych mają równieŜ na celu realizację celów 

strategicznych, tj. stałej obecności na najwaŜniejszych dla Polski zagranicznych rynkach 

finansowych oraz dywersyfikację bazy inwestorów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1235-1236]  

Podejmowane w 2006 r. działania mające na celu realizację celu minimalizacji kosztów 

obsługi długu, a polegające na podnoszeniu efektywności rynku SPW obejmowały: 

• prowadzenie polityki ograniczania liczby emisji obligacji średnio- i długoterminowych, 

przy jednoczesnym zwiększeniu ich wartości nominalnej. Na koniec 2006 r. 8 emisji (w 
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tym jedna o oprocentowaniu zmiennym) obligacji średnio- i długoterminowych osiągnęło 

wartość zbliŜoną lub przekraczającą równowartość 5 mld EUR. Osiąganie duŜej wartości 

poszczególnych emisji następowało między innymi poprzez ponowne otwieranie emisji 

długoterminowych jako benchmarki średnioterminowe. Koncentracja emisji stanowiła 

istotny czynnik mający wpływ na wzrost płynności na rynku wtórnym. Wskaźnik 

płynności wzrósł ze 134,5% w 2005 r. do 176,2% w 2006 r. 

• otwarcie systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) na instytucje 

zagraniczne. W 2006 r. do grona DSPW włączono 2 instytucje zagraniczne, co przełoŜyło 

się między innymi na pozyskanie nowych inwestorów zagranicznych na krajowym rynku 

SPW. W rozstrzygniętym w 2006 r. konkursie na pełnienie funkcji DSPW w 2007 r. 

liczba zakwalifikowanych banków zagranicznych wzrosła do 3.  

• wprowadzenie od kwietnia 2006 r. jako zasady okresu rozliczania przetargów sprzedaŜy 

obligacji oraz przetargów zamiany w systemie T+2 (istotne skrócenie okresu rozliczenia 

dla przetargów sprzedaŜy). Skutkowało to zmniejszeniem ryzyka dla inwestorów 

wynikającego z ograniczonych moŜliwości obrotu instrumentami przed formalnym 

rozliczeniem aukcji. 

• przeprowadzaniu emisji o duŜej jednostkowej wartości (o statusie benchmarkowym) na 

kluczowym dla Polski rynku zagranicznym, tj. rynku euro. Wartość emisji oferowanej w 

lutym 2006 r. obligacji dziesięcioletniej osiągnęła 3 mld EUR. 

• ograniczanie kosztów emisji, związanych z prowizjami i opłatami dla organizatorów.  

Minimalizacja kosztów obsługi długu odbywała się przy przyjętych ograniczeniach 

dotyczących poziomu: 

1) ryzyka refinansowania  

Dla długu krajowego wartość podstawowego miernika ryzyka refinansowania, tj. wyraŜonej 

w latach średniej zapadalności długu rynkowego, wzrosła z 3,57 na koniec 2005 r. do 3,94 na 

koniec 2006 r.  

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na tę zmianę były: 

• stosunkowo duŜa sprzedaŜ obligacji średnio- i długoterminowych (tj. o zapadalności 

od 5 lat wzwyŜ): 57,4 mld zł na przetargach sprzedaŜy łącznie z uzupełniającymi (tj. 

57,8% całości sprzedaŜy obligacji na przetargach sprzedaŜy), 

• duŜa skala przetargów zamiany. W 2006 r. odkupiono obligacje o zbliŜającym się 

terminie zapadalności na łączną kwotę 27,6 mld zł wg nominału i wydano obligacje o 

wartości nominalnej 27,4 mld zł.  
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Udział SPW zapadających do 1 roku zmniejszył się z 26,7% na koniec 2005 r. do 20,0% na 

koniec 2006 r. Nieznacznie zmniejszył się równieŜ udział bonów skarbowych w SPW 

krajowych: z 7,8% na koniec 2005 r. do 7,4% na koniec 2006 r. Przewiduje się, Ŝe udział 

bonów skarbowych w zadłuŜeniu w najbliŜszych latach będzie systematycznie malał, ze 

względu na ograniczenie wielkości emisji tych instrumentów do poziomu zapewniającego 

jedynie refinansowanie obecnego zadłuŜenia w tych instrumentach. JednakŜe przeprowadzone 

w 2006 r. nieplanowane emisje bonów spowodowały, Ŝe saldo finansowania tymi 

instrumentami było dodatnie (1,6 mld zł), a zadłuŜenie w bonach skarbowych na koniec 

2006 r. wzrosło w porównaniu .ze stanem na 31.12.2005 r. o 1,4 mld zł (o 5,7%). 

Coraz mniejsze znaczenie w finansowaniu potrzeb poŜyczkowych miały równieŜ obligacje 2-

letnie – cięŜar finansowania potrzeb poŜyczkowych przesunięty został w kierunku obligacji 

średnio- i długoterminowych. Wartość nominalna wyemitowanych w 2006 r. obligacji 2-

letnich zerokuponowych wyniosła 28,5 mld zł, co stanowiło 29,0% wartości sprzedaŜy 

obligacji rynkowych, podczas gdy sprzedaŜ wg nominału tych obligacji w 2005 r. wyniosła 

28,3 mld zł i stanowiła 31,2% w strukturze sprzedaŜy obligacji rynkowych. 

Średnia zapadalność długu zagranicznego na koniec 2006 r. wynosiła 8,28 roku i uległa 

skróceniu w porównaniu z końcem 2005 r., kiedy to sięgała 8,51 roku. Zmiana ta związana 

była głównie ze starzeniem się istniejącego zadłuŜenia i stosunkowo niewielką skalą nowych 

emisji. Spadek nastąpił po znaczącym wzroście zanotowanym w 2005 r., kiedy to wykupiono 

przed terminem część zobowiązań wobec Klubu Paryskiego, które refinansowano 

długoterminowymi obligacjami. Ryzyko refinansowania w zakresie długu zagranicznego 

znajduje się obecnie na poziomie, który nie stanowi ograniczenia dla celu minimalizacji 

kosztów. 

Średnia zapadalność długu ogółem wzrosła z 5,01 na koniec 2005 r. do 5,11 na koniec 2006 r.  

2) ryzyka kursowego 

Udział długu zagranicznego w długu Skarbu Państwa ogółem według kryterium miejsca 

emisji zmniejszył się z 28,3% na koniec 2005 r. do 26,4% na koniec 2006 r. Spadek ten był 

spowodowany: 

• niewielkim w porównaniu z finansowaniem krajowym saldem finansowania 

zagranicznego (6,9 mld zł wobec 40,4 mld zł finansowania krajowego netto), 

• zmianami kursów walut (efektem netto było obniŜenie poziomu długu zagranicznego 

o ok. 4,2 mld zł). 
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Udział euro w długu zagranicznym SP wzrósł z 65,6% na koniec 2005 r., do 70,9% na koniec 

2006 r. 84% wartości nominalnej wszystkich emisji na rynki zagraniczne w 2006 r. stanowiły 

obligacje nominowane w euro. Rynek euro ma dla Polski strategiczne znaczenie ze względu 

na perspektywę zastąpienia złotego wspólną walutą, co skutkować będzie eliminacją ryzyka 

kursowego dla długu nominowanego w euro i w efekcie duŜą jego redukcją w skali całości 

zadłuŜenia.  

3) ryzyka stopy procentowej 

Duration (miara wraŜliwości kosztów obsługi długu na zmiany stóp procentowych) 

krajowego długu rynkowego w 2006 roku znacząco się zwiększyła: z 2,76 roku do 2,99, co 

oznaczało zmniejszenie ryzyka stopy procentowej. Było to wypadkową następujących 

czynników: 

• istotnego wzrostu średniej zapadalności długu (z 3,57 do 3,94 roku), 

• zwiększenia udziału instrumentów rynkowych o oprocentowaniu zmiennym (z 10,6% 

do 11,3%).  

Wskaźnik ATR (uzupełniająca w stosunku do duracji miara ryzyka refinansowania, 

obejmująca zarówno dług o nominale indeksowanym jak i nieindeksowanym, interpretowana 

jako wyraŜona w latach długość przeciętnego okresu, na jaki koszty obsługi długu są 

ustalone; im większy udział instrumentów krótkoterminowych i  zmiennym oprocentowaniu, 

tym wyŜsze ryzyko stopy procentowej i niŜsze ATR) dla długu krajowego wzrósł z 3,07 do 

3,4 roku. Duration długu zagranicznego w 2006 roku nieznacznie się zmniejszyła: z 5,98 roku 

do 5,9. W przypadku długu zagranicznego niewielki wzrost ryzyka stopy procentowej wynika 

ze spadku średniej zapadalności. Wszystkie obligacje zagraniczne wyemitowane w 2006 r. 

oprocentowane są według stałej stopy procentowej. Emisje obligacji zagranicznych 

przeprowadzane były w taki sposób, by wykorzystać wciąŜ stosunkowo niskie poziomy stóp 

procentowych występujące na wybranych rynkach zagranicznych. Udział długu 

oprocentowanego wg stałych stóp procentowych w długu zagranicznym wzrósł z 78,2% na 

koniec 2005 r. do 84,2% na koniec 2006 r. ATR długu zagranicznego nieznacznie się 

obniŜyło z 7,99 do 7,91 roku. Duration długu SP ogółem wzrosło z 3,73 na koniec 2005 r. do 

3,78 na koniec 2006 r. Wartość ATR wzrosła z 4,51 do 4,61. 

4) ryzyka płynności budŜetu państwa  

Utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budŜetu państwa i zarządzanie płynnymi 

aktywami było realizowane przede wszystkim przy zastosowaniu następujących 

instrumentów: 
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• przetargów zamiany (słuŜących ograniczaniu ryzyka refinansowania przy wykupie 

duŜych emisji),  

• oprocentowanych lokat złotowych w NBP, 

• lokat złotowych dokonywanych w BGK, obejmujących transakcje warunkowe typu 

buy-sell-back oraz lokaty międzybankowe,  

• oprocentowanych lokat walutowych w NBP. 

Średni poziom płynnych aktywów złotowych budŜetu państwa w 2006 r. wyniósł ok. 9 mld 

zł13, a średni stan środków na rachunku walutowym stanowił równowartość ok. 7 mld zł. 

5) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i 

operacyjnego 

Ryzyko kredytowe w 2006 r. generowały dwa rodzaje transakcji dokonywane przez Skarb 

Państwa: transakcje na instrumentach pochodnych oraz niezabezpieczone depozyty złotowe w 

BGK. 

• W chwili obecnej ze względu na stosunkowo nieduŜą wartość zawartych transakcji (2 

transakcje zawarte na rynku złotowym oraz transakcje zmieniające strukturę walutową 

przepływów związanych z finansowaniem zakupu samolotu wielozadaniowego) poziom 

ryzyka kredytowego związanego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych jest 

ograniczony. W 2006 r. zawarto tylko jedną transakcję swapową o stosunkowo krótkim 

okresie zapadalności - maj 2007 r. Jej celem była zmiana profilu kosztów obsługi długu.  

Ryzyko kredytowe związane z zawieranymi transakcjami minimalizowane jest przez 

wybór partnerów o wysokiej wiarygodności kredytowej (warunkiem niezbędnym do 

zawarcia transakcji jest posiadanie podpisanej z MF Umowy Ramowej lub Umowy 

Głównej ISDA) oraz ograniczenia nałoŜone na łączną wartość transakcji zawieranych z 

poszczególnymi partnerami (słuŜące dywersyfikacji ryzyka kredytowego).  

• Środki lokowane przez MF w BGK są następnie lokowane przez bank na rynku 

międzybankowym. Lokaty te mogą przybierać dwie formy: depozytów zabezpieczonych 

w całości papierami skarbowymi oraz lokat niezabezpieczonych. Depozyty zabezpieczone 

nie generują ryzyka kredytowego, natomiast w przypadku lokat niezabezpieczonych 

ryzyko to ograniczane było poprzez system limitów dla poszczególnych banków (słuŜący 

dywersyfikacji ryzyka), ograniczenie grupy banków do podmiotów o statusie DSPW oraz 

strukturę terminową depozytów. 

                                                 
13 Obejmuje lokaty w NBP i BGK oraz stan rachunku bieŜącego budŜetu państwa 
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W zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego prowadzone były dalsze działania 

zmierzające do pełnej integracji zarządzania długiem krajowym i zagranicznym (zmiany 

w regulaminie organizacyjnym Dep. NZ wprowadzone w czerwcu 2006 r.). Dodatkowo 

podjęte zostały działania rozpoczęte w 2006 r. (prace w tym obszarze zostaną zakończone 

w 2007 r.) : 

• zmierzające do poprawy infrastruktury teleinformatycznej zwiększającej 

bezpieczeństwo zawierania transakcji rynkowych (budowa pomieszczenia 

operacyjnego),  

• zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa fizycznego informacji związanych z 

zarządzaniem długiem (dąŜenie do stworzenia stref ograniczonego dostępu).  

6) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie 

W 2006 r. koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosły 27,8 mld zł, tj. 2,63% PKB (wobec 

25 mld zł, tj. 2,54% w 2005 r.), z czego na koszty obsługi długu krajowego przypadało 23,3 

mld zł, tj. 2,20% PKB (wobec 21,3 mld zł, tj. 2,17% w 2005 r.). Wzrost kosztów obsługi 

długu wynikał przede wszystkim ze wzrostu zadłuŜenia w latach 2005-06 oraz z wykupu 

obligacji pięcioletnich sprzedawanych z dyskontem. 

Przy emisji nowych serii SPW brany był pod uwagę równomierny rozkład płatności z tytułu 

ich obsługi. W szczególności, wysokość oprocentowania nowych emisji obligacji hurtowych 

była ustalana na poziomie zbliŜonym do ich rentowności tak, aby ograniczyć kumulacje 

kosztów obsługi z tytułu dyskonta przy ich wykupie. Wyjątkiem były obligacje 10-letnie 

otwierane jako benchmark 5-letni (DS1110), których kupony były ustalane w innych 

warunkach rynkowych (kupon 6%, średnia rentowność na przetargach 4,893% i 4,607%), 

oraz obligacje 20-letnie (WS0922) wprowadzone do sprzedaŜy w kwietniu 2002 r. (kupon 

5,75%, średnia rentowność 4,930% i 5,707%). Oba rodzaje obligacji sprzedawane były z 

premią. 

Jak podał Dyrektor Departamentu NZ, w związku z przewidywanym wzrostem kosztów 

obsługi długu w latach 2008-2009 podjęte zostały działania, których celem jest ograniczenie 

przyrostu kosztów obsługi długu z tytułu nowo zaciąganych zobowiązań w tym okresie. 

NaleŜą do nich: kontynuacja polityki ograniczania podaŜy instrumentów krótkoterminowych 

(bonów skarbowych i obligacji 2-letnich zerokuponowych) oraz wprowadzenie w przyjętym 

w 2006 r. kalendarzu emisji na rok 2007 zmian, które przewidują m.in. ograniczanie liczby 

emisji obligacji 2-letnich do jednej lub dwóch emisji i wydłuŜenie ich zapadalności do 2 lat i 

6 miesięcy.                 [Dowód: akta kontroli str. 655-661, 1189-1199, 1207]  
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8. NaleŜności Skarbu Państwa 

Kontrolą objęto naleŜności Skarbu Państwa wyszczególnione w poniŜszej tabeli o łącznej 

wartości 20.044,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2006 r.  

Stan w dniu (w mln zł) Zmiana 
Lp. Tytuł naleŜności 

31.12.2005 31.12.2006 kwoty (4-
3) 

% (4:3) 

1 2 3 4 5 6 

 NaleŜności Skarbu Państwa ogółem       42.122,1          42.751,6    629,6 1,5% 

1. NaleŜności pozostałe do zapłaty podatkowe 
i niepodatkowe         20.990,2            22.706,9    1.716,7 8,2% 

2. 
NaleŜności z tytułu przejściowego 
wykupienia odsetek od kredytów 
mieszkaniowych 

         7.520,4             7.306,4    -214,0 -2,8% 

3. NaleŜności z tytułu poŜyczki dla kas 
chorych             400,9                  80,2    -320,7 -80,0% 

4. NaleŜności z tytułu poŜyczek dla jednostek 
samorządu terytorialnego               36,9                  33,9    -3,0 -8,0% 

5. PoŜyczki dla KUKE               52,4                  45,8    -6,7 -12,7% 

6. PoŜyczki dla Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej          1.242,9             1.308,3    65,4 5,3% 

7. 
NaleŜności z tytułu poŜyczek na 
prefinansowanie dla jednostek sektora 
finansów publicznych 

         2.669,6*             3.683,9    1.014,3 38,0% 

8. NaleŜności z tytułu udzielonych kredytów 
zagranicznych w tym:          5.074,5             4.278,7    -795,8 -15,7% 

 - w walutach wymienialnych           5.068,1             4.277,6    -790,5 -15,6% 

 - w walutach niewymienialnych                 6,5                    1,1    -5,4 -82,8% 

9. 
NaleŜności w walutach rozliczeniowych 
(salda likwidacyjne, rozliczenia clearingowe 
i bartery, rachunki specjalne) 

              25,4                  32,7    7,3 28,9% 

10. NaleŜności z tyt. collateralu          1.727,7                774,5    -953,1 -55,2% 

11. NaleŜności z tyt. spłaty kredytów z MBI, od 
Rosji (PG) i FRE               26,2                  22,7    -3,6 -13,6% 

12. 
NaleŜności z tyt. udostępnienia środków 
z  kredytów zagranicznych podmiotom 
krajowym 

            638,6                636,3    -2,3 -0,4% 

13. NaleŜności od MBI w Moskwie             112,5                111,7    -0,8 -0,7% 

14. NaleŜności z tytułu poręczeń i gwarancji, w 
tym          1.603,9             1.729,7    125,8 7,8% 

 - z tytułu gwarancji zagranicznych              141,0                167,2    26,2 18,6% 

 - z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych          1.462,9             1.562,5    99,6 6,8% 
* niŜsze 74,6 mln zł naleŜności w stosunku do kwoty wykazanej w protokole kontroli za rok 2005 wynikają ze zmniejszenia 
naleŜności o 74,8 mln zł (kwota ujemnych róŜnic pomiędzy kwotą poŜyczki a kwotami uzyskanymi z Komisji Europejskiej z 
tytułu zwrotu wydatków refinansowanych za rok 2005) oraz zwiększenia naleŜności o 0,2 mln zł (korekta spłat poŜyczek 
dokonanych w roku 2004) 

W toku kontroli nie były objęte badaniem naleŜności pozostałe do zapłaty podatkowe i 

niepodatkowe ujęte w wierszu nr 1 powyŜszej tabeli. [Dowód: akta kontroli str. II/1909-1929] 
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NaleŜności z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budŜetu państwa odsetek od 

kredytów mieszkaniowych 

Stan niewymagalnych naleŜności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia odsetek 

od kredytów mieszkaniowych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 7.306,4 mln zł i był niŜszy od 

stanu na 31.12.2005 r. o 214,0 mln zł tj. o 2,9%. 

Na spadek stanu naleŜności miały wpływ: zwiększenia w kwocie 138,0 mln zł, w tym 

przejściowy wykup odsetek (132,9 mln zł) i oprocentowanie przejściowo wykupionych 

odsetek podlegające skapitalizowaniu na koniec roku (5,1 mln zł) oraz zmniejszenia w kwocie 

352,0 mln zł, w tym spłaty dokonane przez kredytobiorców (119,6 mln zł), umorzenia 

zadłuŜenia kredytobiorców (230,2 mln zł) oraz korekty (2,2 mln zł). 

[Dowód: akta kontroli str. II/1437-1469] 

NaleŜności z tytułu poŜyczki udzielonej kasom chorych 

Na dzień 31.12.2006 r. naleŜności niewymagalne Skarbu Państwa z tytułu poŜyczki 

udzielonej kasom chorych wyniosły 80.163,0 tys. zł, z czego: 80.162,6 tys. zł z tytułu kapitału 

i 0,4 tys. zł z tytułu odsetek za 2 dni (30 i 31 grudnia 2006), których termin płatności upływa 

31.03.2007 r. Spadek naleŜności wynika ze spłaty całości kapitału naleŜnego do spłaty w 

2006 r., tj. 320.689 tys. zł, dokonanej przez NFZ w dniu 3.01.2006 r. 

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

NaleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego 

Kwota niewymagalnej naleŜności głównej z tytułu poŜyczek dla JST na koniec 2006 r. 

wyniosła 33.919,0 tys. zł wobec 36.875,0 tys. zł na koniec 2005 r. Na zmianę stanu 

naleŜności wpłynęły zmniejszenia w wyniku spłat rat kapitałowych przez poŜyczkobiorców w 

łącznej kwocie 2.956,0 tys. zł. 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. 97-101] 

NaleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych S.A. 

Stan niewymagalnych naleŜności Skarbu Państwa z tytułu kapitału od poŜyczek udzielonych 

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na dzień 31.12.2006 r. wynosił 
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45.786,6 tys. zł i w stosunku do roku 2005 zmniejszył się o 6.658,4 tys. zł w wyniku spłaty 

raty kapitałowej (5.087,4 tys.) oraz odsetek od udzielonych poŜyczek. Na koniec 2006 r. nie 

wystąpiły odsetki wymagalne do poŜyczek udzielonych KUKE S.A.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/487-513, II/517-519, II/1477-1487] 

NaleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych publicznym zakładom opieki zdrowotnej 

(PZOZ) oraz 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), PZOZ 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 wraz z 

aneksami.  

Dnia 15.03.2007 r. Departament DG przekazał do BGK projekt umowy windykacyjnej 

dotyczącej kwot niespłaconych poŜyczek oraz odsetek od poŜyczek udzielonych PZOZ. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1509-1529] 

Według sprawozdań przekazanych przez BGK do Departamentu DG, naleŜności z tytułu 

poŜyczek udzielonych z budŜetu państwa PZOZ i JBR wzrosły w ciągu 2006 r. o 65.409,6 

tys. zł i wyniosły na koniec 2006 r. łącznie 1.308.338,8 tys. zł. Na kwotę naleŜności złoŜyły 

się wypłacone przez BGK na rzecz PZOZ i JBR kwoty poŜyczek w łącznej wysokości 

1.638.931,8 tys. zł (1.245.748,0 zł na koniec 2005 r.), powiększone o naleŜności 

przeterminowane z tytułu odsetek bieŜących oraz odsetek ustawowych na dzień 31.12.2006 r. 

w wysokości odpowiednio 293,4 tys. zł oraz 1,6 tys. zł, pomniejszone o zwroty poŜyczki i 

spłaty kapitału dokonywane przez zakłady oraz umorzenia w wysokościach odpowiednio: 

28.177,8 tys. zł, 102.876,8 tys. zł oraz 199.833.4 tys. zł.  

[Dowód: akta kontroli, str. 95-101] 

Według sprawozdań dot. naleŜności krótkoterminowych z tytułu odsetek karnych od 

poŜyczek udzielonych PZOZ przekazanych przez BGK do Departamentu DG, a następnie do 

Departamentu NZ, w trakcie roku 2006 bank naliczył 174,8 tys. zł odsetek za zwłokę, a w 
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ciągu roku 2006 wpłynęło na rachunek dochodów 17,0 tys. zł z tego tytułu. RóŜnica w 

wysokości 157,8 tys. zł została wykazana jako naleŜności pozostałe do zapłaty w rocznym 

sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budŜetowych dla części 79 z dnia 

19.02.2007 r.  [Dowód: akta kontroli, str. II/765-843] 

Ze sprawozdania-korekty dot. uruchomienia i spłaty poŜyczek dla PZOZ za IV kwartał 2006 z 

dnia 30.01.2007 r. przekazanego przez BGK do Departamentu DG, wynika, Ŝe kwota 

spłaconych przez poŜyczkobiorców narastająco od początku programu do 31.12.2006 r. 

odsetek ustawowych wyniosła 19.753,65 zł, a kwota przeterminowanych naleŜności z tytułu 

odsetek ustawowych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 1.604,15 zł.  

[Dowód: akta kontroli, str. 103] 

Zgodnie z §41 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego MF z dnia 14.09.2006 r. ze zmianami (a 

takŜe Regulaminu Organizacyjnego MF z dnia 23.02.2007 r.), do zadań Departamentu NZ 

naleŜy m.in. ewidencja i zarządzanie naleŜnościami stanowiącymi aktywa finansowe Skarbu 

Państwa obejmująca m.in. ewidencję poŜyczek i kredytów udzielonych z budŜetu państwa. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1891-1907] 

Dyrektor Departamentu NZ, Piotr Marczak wyjaśnił, Ŝe Departament NZ nie został 

poinformowany o Ŝadnych korektach salda naleŜności z tytułu odsetek karnych od poŜyczek 

udzielonych PZOZ na dzień 31.12.2006 r. oraz, Ŝe Departament NZ nie moŜe zająć 

stanowiska co do ww. sprawozdania-korekty BGK z uwagi na brak wiedzy merytorycznej z 

zakresu ewidencji księgowej prowadzonej przez BGK. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1531-1543] 

NaleŜności z tytułu poŜyczek na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów 

publicznych 

Na koniec 2006 r. naleŜności niewymagalne Skarbu Państwa z tytułu poŜyczek na 

prefinansowanie wyniosły łącznie 3.683.941,2 tys. zł. ZłoŜyły się na nie naleŜności z tytułu 

poŜyczek dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących programy i projekty 

finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności oraz naleŜności z tytułu poŜyczek dla agencji płatniczych realizujących zadania w 

zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Minister Finansów wraz z BGK w 2006 r. udzielił poŜyczek na prefinansowanie dla jednostek 

sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.525.210,0 tys. zł. W 2006 r. uruchomiono 

środki w ramach umów zawartych w latach 2004-2006 w kwocie 3.272.615,4 tys. zł. W 

trakcie roku 2006 nastąpiły zwroty poŜyczek w kwocie 8.898,0 tys. zł oraz spłaty kapitału z 
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tytułu udzielonych w latach 2004-2006 poŜyczek w kwocie 2.952.117,8 tys. zł. Na dzień 

31.12.2006 r. wartość naleŜności długoterminowych (niewymagalnych) z tytułu kapitału 

wynosiła 1.989.182,7 tys. zł. Kwota odsetek niewymagalnych na koniec 2006 r. wyniosła 

2.087,5 tys. zł.  [Dowód: akta kontroli, str. II/1545-1567, II/975-983] 

Na dzień 31.12.2006 r. łączna kwota wierzytelności z tytułu poŜyczek dla agencji płatniczych 

realizujących zadania w zakresie WPR wyniosła 1.823.370,1 tys. zł i była wyŜsza o 757.571,0 

tys. zł od kwoty wierzytelności na dzień 31.12.2005 r. (1.065.799,2 tys. zł). Uwzględniając 

kwoty ujemnych róŜnic (przede wszystkim róŜnic kursowych oraz róŜnic kosztów 

technicznych na działaniach interwencyjnych) pomiędzy kwotą udzielonej agencjom 

poŜyczki a kwotami uzyskanymi z Komisji Europejskiej, które w roku 2005 i 2006 wyniosły 

odpowiednio 74.839,0 tys. zł oraz 55.860,1 tys. zł, naleŜności z tytułu poŜyczek dla agencji 

wyniosły na dzień 31.12.2006 r. łącznie 1.692.671,0 tys. zł. Wyliczenia ww. ujemnych róŜnic 

mają charakter orientacyjny w odniesieniu od całego roku 2006 oraz części roku 2005 (okres 

od 16.X do 31.XII.2005) ze względu na fakt, Ŝe rok finansowy WPR jest rozliczany przez KE 

do 30 kwietnia roku następnego, zaś podstawą rozpoczęcia rozliczeń na poziomie budŜetu jest 

stosowna decyzja KE rozliczająca wydatki poniesione w danym roku WPR. 

Na wzrost naleŜności wpłynęła łączna kwota udzielonych w trakcie roku 2006 poŜyczek na 

prefinansowanie dla ARiMR i ARR (5.596.492,7 tys. zł) oraz zmniejszająco: kwoty 

refundacji prefinansowania z Komisji Europejskiej w łącznej wysokości 3.845.348,0 tys. zł 

oraz kwota spłacona przez ARR w wysokości 993.573,7 tys. zł 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1569-1591] 

NaleŜności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych 

NaleŜności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych wyniosły na koniec 

2006 r. – 4.278,7 mln zł i były niŜsze od naleŜności z tego tytułu na koniec roku 2005 o 795,8 

mln zł, tj. o 15,7%. Na ogólną kwotę przedmiotowych naleŜności złoŜyły się naleŜności 

w  walutach wymienialnych w kwocie 4.277,6 mln zł oraz naleŜności w walutach 

niewymienialnych w kwocie 1,1 mln zł.    [Dowód: akta kontroli str. II/1929]  

NaleŜności w walutach wymienialnych 

NaleŜności Skarbu Państwa z tytułu kredytów udzielonych w walutach wymienialnych, 

przeliczone na PLN, zmalały w  2006 r. o 790,4 mln zł, tj. o 15,6%, natomiast naleŜności te 

wyraŜone w USD zmalały w 2006 r. o 84,3 mln USD, tj. o 5,4%. Większy spadek naleŜności 

wyraŜony w PLN, w stosunku do spadku naleŜności wyraŜonych w USD, wynika 

z  umocnienia się złotego: na koniec roku 2005 - kurs PLN/USD wyniósł 3,2613, podczas gdy 
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kurs ten na koniec 2006 r. ukształtował się na poziomie 2,9105 PLN/USD. Spadek naleŜności 

bieŜących (w USD o 27,9%) związany był z terminowym obsługiwaniem kredytów 

udzielonych w latach poprzednich przez Angolę, Jemen, Algierię, Wietnam, Chiny, Indonezję 

i Serbię i Czarnogórę. 

Stan naleŜności Skarbu Państwa w walutach wymienialnych na koniec roku 2005 i 2006, 

przedstawiają poniŜsze tabele:  

w tys. zł 

Stan w dniu Zmiana Lp Tytuł naleŜności 
31.12.2005 r. 31.12.2006 r. Kwoty (4-3) (4:3) 

1 2 3 4 5 6 

1. Udzielone kredyty w 
walutach wymienialnych 

5.068.074,66 4.277.577,96 - 790.496,70 84,4 

1.1. NaleŜności zaległe 3.776.774,46 3.446.912,59 - 329.861,87 91,3 
1.1.1. Kapitał 2.149.360,10 1.918.165,15 - 231.194,95 89,2 
1.1.2. Odsetki 1.627.414,36 1.528.747,44  - 98.666,92 93,9 

1.2. NaleŜności bieŜące 1.291.300,20 830.665,37 - 460.634,83 64,3 
1.2.1. Kapitał 1.148.988,38 700.235,60 - 448.752,78 60,9 
1.2.2. odsetki  142.311,82 130.429,77 - 11.882,05 91,7 

 

 w mln USD 
Stan w dniu Zmiana Lp Tytuł naleŜności 

31.12.2005 r. 31.12.2006 r. Kwoty (4-3) (4:3) 
1 2 3 4 5 6 

1. Udzielone kredyty w 
walutach wymienialnych 

1.554,01 1.469,7 - 84,31 94,6 

1.1. NaleŜności zaległe 1.158,06 1.184,30 26,24 102,3 
1.1.1. Kapitał 659,05 659,05 0 100,0 
1.1.2. Odsetki 499,01 525,25 26,24 105,3 

1.2. NaleŜności bieŜące 395,95 285,40 - 110,55 72,1 
1.2.1. Kapitał 352,31 240,59 - 111,72 68,3 
1.2.2. Odsetki 43,64 44,81 1,17 102,7 

 [Dowód: akta kontroli str. I/825-837] 

Wpływy do budŜetu państwa w 2006 r. z tytułu spłat naleŜności wyniosły łącznie 51,06 mln 

USD i 1,66 mln EUR, z tego spłaty odsetek i opłaty za uruchomienie nowych kredytów 

wyniosły 8,0 mln USD, a spłaty kapitału 43,06 mln USD i 1,66 mln EUR. Spłaty te dotyczyły 

naleŜności bieŜących (46,81 mln USD) oraz zaległości Syrii w kwocie 4,25 mln USD i 1,66 

mln EUR. Na wpływy bieŜące złoŜyły się spłaty: Angoli w kwocie 15,38 mln USD, Jemenu 

w kwocie 7,55 mln USD, Wietnamu w  kwocie 5,58 mln USD, Algierii w kwocie 12,51 mln 

USD, Indonezji w kwocie 2,96 mln USD oraz pozostałych kredytobiorców z tytułu odsetek, 

opłat i kapitału w łącznej kwocie 2,83 mln USD.          [Dowód: akta kontroli str. I/299, 403]  

Pozostałe naleŜności (zaległe) Polski nie są obsługiwane przez dłuŜników.  
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W 2006 r. podpisano umowę z Algierią wprowadzającą zmiany do wcześniejszej umowy 

restrukturyzacyjnej z 2000 r., na mocy której strona algierska zobowiązała się do 

jednorazowej spłaty kapitału w kwocie 11,18 mln USD wraz z odsetkami, co nastąpiło w 

grudniu 2006 r. W 2006 r. prowadzono równieŜ prace mające na celu zawarcie umowy z 

Rządem Nikaragui w sprawie umorzenia zadłuŜenia tego kraju wobec Polski. Było to 

wyrazem praktycznego wspomagania najuboŜszych krajów świata poprzez anulowanie bądź 

zredukowanie ich zadłuŜenia. Stosowną zgodę na zawarcie takiej umowy Rada Ministrów 

wyraziła 24 stycznia 2007 r., a stosowna umowa została podpisana w dniu 29 marca 2007 r. 

Faktyczne umorzenie tego długu będzie miało miejsce w roku budŜetowym 2007.  Z innymi 

państwami nie były prowadzone negocjacje dot. spłat zaległości wobec Polski.  

[Dowód: akta kontroli str. I/471, 477-479, 2965]  

NaleŜności w walutach niewymienialnych 

NaleŜności w walutach niewymienialnych na koniec 2006 r. miały wartość 1.113,20 tys. zł, 

i były niŜsze od stanu na koniec 2005 r. o 5.265,31 tys. zł. 

 w tys. zł 

Stan w dniu Zmiana  NaleŜności zaległe 
31.12.2005 r. 31.12.2006 r. Kwoty (4-3) (4:3) 

1 2 3 4 5 6 

1. -  w rublach 
transferowych (XTR) 

27.423,20 1.935,98 - 25.487,22 7,1 

2. -  w rublach 
kliringowych (Rbkl) 

3.364,95 3.364,95 0 100,0 

Kwota naleŜności w rublach kliringowych dotyczy w całości kredytu udzielonego KRL-D.  

Kwota w rublach transferowych na koniec 2006 r. dotyczy naleŜności od Kuby. Kraje te w 

2006 roku nie obsługiwały przedmiotowych zobowiązań wobec Polski. Spadek 

przedmiotowych naleŜności związany jest z restrukturyzacja zadłuŜenia Mongolii wobec 

Polski, szerzej opisany w punkcie poniŜej.  

NaleŜności w walutach rozliczeniowych 

NaleŜności w walutach rozliczeniowych na koniec roku 2006 miały wartość 32.700,3 tys. zł 

i były wyŜsze od stanu na koniec 2005 r. o 7.323,6 tys. zł. Wzrost tych naleŜności 

spowodowany był restrukturyzacją całości zadłuŜenia Mongolii. Podpisana w listopadzie 

2006 r. umowa stanowiła, Ŝe redukcji podlegało 50% zadłuŜenia tego kraju wobec Polski (po 

przeliczeniu na USD), tj. 2.872.589,13 USD, a pozostała kwota będzie przeznaczona na 

program stypendialny dla studentów mongolskich kształcących się na polskich uczelniach (2 

mln USD) i finansowanie polskich badań na terenie Mongolii (872.589,13 USD). Szerszy 

opis sprawy zawarto w aktach kontroli na str. I/3077. 
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NaleŜności wyraŜone w podziale na poszczególne kraje były następujące:  

 31 grudnia 2005  31 grudnia 2006  
     
Kuba 62.613,32 tys. XTR 62.613,32 tys. XTR 
Mongolia 4.474,88 tys. XTR 2.872,59 tys. USD 
Albania 10.221,11 tys. Rb 10.221,11 tys. Rb 
KambodŜa 2.358,80 tys. Rb 2.399,98 tys. Rb 
Korea 30.953,91 tys. Rb 31.535,89 tys. Rb 
Irak 200,33 tys. USD kl. 200,33 tys. USD kl. 
Syria 452,22 tys. USD 452,22 tys. USD 
Tunezja 5,76 tys. USD kl. 5,76 tys. USD kl. 
     
Razem XTR 67.088,20 tys. 62.613,32 tys. 
Razem Rb 43.533,82 tys. 44.156,98 tys. 
Razem USD 658,31 tys. 3.530,90 tys. 

[Dowód: akta kontroli str. I/3067] 

NaleŜności z tytułu zabezpieczenia obligacji Brady’ego (tzw. collateral). 

Na koniec roku 2006 całkowita wartość nominalna collateralu wyniosła 605,1 mln USD. 

Wartość rynkowa collateralu na koniec 2006 r. wynosiła 266,11 mln USD. Spadek naleŜności 

z tyt. collateralu związany był z jego odsprzedaŜą w 2006 r. oraz zmianą kursu walutowego, 

który na koniec 2005 r. wynosił 3,2613 zł/USD, a na koniec 2005 r. – 2,9105 zł/USD.  

[Dowód: akta kontroli str. I/3009] 

NaleŜności z tytułu spłaty kredytów z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego i od 

Rosji z tzw. Porozumienia Generalnego. 

NaleŜności z powyŜszych tytułów wynosiły łącznie na koniec 2006 r. 22.656,6 tys. zł. Spadek 

tych naleŜności w 2006 r. związany był ze zdjęciem z ewidencji naleŜności prowadzonych w 

BGK, naleŜności w łącznej kwocie 3,6 mln zł w związku z wykreśleniem z rejestru 

podmiotów gospodarczych dłuŜników Skarbu Państwa, tj. Stoczni ODRA PP w Szczecinie, 

FMiUPS Spomasz we Wronkach oraz MCH Handlomor wraz z kooperantami. Wykreślenie to 

stanowiło realizację wniosków NIK po kontrolach budŜetowych za rok 2004 i 2005 dot. 

rozwiązania kwestii naleŜności Skarbu Państwa przed podmioty nieprowadzące działalności. 

Szerzej sprawa ta opisana została w aktach kontroli str. I/3057-3059. 

W przypadku pozostałych przedsiębiorstw znajdujących się w ewidencji i jednocześnie w 

stanie upadłości bądź likwidacji, Minister Finansów uczestniczy w tych postępowaniach i nie 

ma moŜliwości prawnych podejmowania innych niŜ toczące się procedury, czynności wobec 

dłuŜników lub negocjacji z nimi. Przedsiębiorstwa nie prowadzące działalności będą 
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wykreślane z ewidencji naleŜności w przypadku zakończenia bytu prawnego przez te 

podmioty.       [Dowód: akta kontroli str. I/3041-3055]  

NaleŜności z tytułu udostępnienia podmiotom krajowym kredytów z Banku Światowego 

i Banku Rozwoju Rady Europy 

Na dzień 31 grudnia 2006 r. naleŜności Skarbu Państwa z tytułu kredytów zagranicznych 

udostępnionych podmiotom krajowym wyniosły łącznie 636.304,8 tys. zł (łącznie z 

odsetkami) i były niŜsze od naleŜności z tego tytułu na koniec roku 2005 o 2.297,4 tys. zł, tj. 

o 0,4%. Spadek przedmiotowych naleŜności w roku 2006 wynikał ze spłat poszczególnych 

kredytów. NaleŜności Skarbu Państwa z tytułu kredytów udostępnionych kształtowały się 

następująco:  

NaleŜności w PLN na dzień Kredyt Waluta 
kredytu 31.12.2005 31.12.2006 

3343-0 PLN 1.399.931,21 0

3564-A USD 2.934.277,25 2.047.641,67

BRRE-1396 PLN 634.257.140,49 634.257.140,49

Razem w PLN:   638.591.348,95 636.304.782,16
[Dowód: akta kontroli str. I/3001]  

Udziały Skarbu Państwa w MBI 

Potwierdzone przez MBI naleŜności na rzecz Polski w związku z wystąpieniem naszego kraju 

z tego Banku wynoszą na koniec grudnia 2006 r. (z tyt. zwrotu kapitału statutowego) – 

29.150.599,17 EUR. Wielkość ta w euro nie uległa zmianie, a zmiana stanu w PLN wynika ze 

zmiany kursowej PLN do EUR (na 31 grudnia 2005 r. 1 EUR = 3,8598 zł, a na koniec 2006 r. 

– 3,8312).                      [Dowód: akta kontroli str. I/3083-3085]  

Szerzej sprawa opisana została w notatce dot. naleŜności Skarbu Państwa, znajdującej się w 

aktach kontroli na str. I/3079-3081. 

9. NaleŜności z tytułu poręczeń i gwarancji 
Przewidywany na 2006 r.14 stan naleŜności SP z tytułu gwarancji i poręczeń  został określony 

na poziomie 2.625,2 mln zł. W rzeczywistości kwota naleŜności z tytułu gwarancji i poręczeń 

na koniec 2006r. wyniosła 1.729,7 mln zł i była wyŜsza od kwoty naleŜności z 2005 r. o 125,8 

mln zł.   

Wzrastająco na poziom naleŜności wpłynęły spłaty zobowiązań, dokonane przez Skarb 

Państwa za podmioty, w kwocie 110,5 mln zł oraz odsetki  (ustawowe i bieŜące) naliczone od 

naleŜności, w wysokości 95,7 mln zł. Zmniejszająco natomiast wpłynęły dokonane przez 

                                                 
14 W uzasadnieniu do ustawy budŜetowej na 2006 r. 
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dłuŜników spłaty oraz odzyskanie wierzytelności w wyniku działań windykacyjnych,  łącznie 

w wysokości 80,4 mln zł. Spłaty przez Skarb Państwa zobowiązań z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji dotyczyły następujących podmiotów (w mln zł):  

 31.12.2006 31.12.2005 
Przeds. produkujące Ŝywność bezglutenową - 0.6 
PEC Katowice 12.4 13.7 
Pomorski Rynek Hurtowy 6.7 6.0 
LFO 60.9 - 
ARR 16.0 240.0 
Kredyty mieszk. 14.5 0.6 
RAZEM  110.5 260.9 

[Dowód: akta kontroli str.6,13/III] 

Kwota odzyskanych w 2006 r. naleŜności w wysokości 80,4 mln zł stanowiła 4,6% stanu 

naleŜności na koniec 2006 r.  (dla porównania: w 2005 r. stanowiła 4,0%).  

W zakresie prowadzonego przez DG monitoringu sytuacji finansowej i prawnej 

poszczególnych dłuŜników, moŜna dokonać podziału dłuŜników na 3 kategorie: 

1. przedsiębiorstwa, wobec których nie są wszczynane procedury sądowe bądź 

administracyjne (np. podmioty spłacające zadłuŜenie na podstawie umów, podmioty z 

którymi trwają negocjacje) – podmioty spłacające nie wymagają prowadzenia 

monitoringu, kontrolowany jest jedynie sposób i terminowość realizacji warunków 

wynikających z przedmiotowych umów. Dla tych podmiotów, z którymi toczą się 

rozmowy co do sposobu wypełnienia zobowiązania albo nie wypełniają warunków 

umowy – monitoring odbywa się na podstawie korespondencji, spotkań, rozmów 

telefonicznych. W razie potrzeby kierowane są kontrole UKS.  

2. przedsiębiorstwa, wobec których są prowadzone procedury sądowe bądź administracyjne 

(upadłości, likwidacje, układy, egzekucje komornicze i w trybie administracyjnym, a 

takŜe procesy sądowe). Organy prowadzące te postępowania informują wierzycieli o 

pewnych etapach postępowania. Informacje pozyskiwane są równieŜ w drodze bieŜącej 

korespondencji. W zakresie toczących się procesów (konsorcja banków) nie ma potrzeby 

prowadzenia monitoringu ich sytuacji finansowej czy prawnej.  

3. spółdzielnie, wobec których czynności windykacyjne podejmuje PKO BP S.A. 

Monitoring odbywa się na podstawie sprawozdawczości przedkładanej przez Bank. Na jej 

podstawie prowadzone są dalsze wyjaśnienia. Sporadycznie pisma kierowane są równieŜ 

bezpośrednio do spółdzielni. 

[Dowód: akta kontroli str.355/III] 

Stan naleŜności według sytuacji prawnej podmiotów przedstawiał się następująco (w tys. zł): 

Wierzytelności SP Ilość 31.12.2005 31.12.2006 RóŜnica 
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podm naleŜności 
kapitał 

naleŜności 
odsetki 

razem naleŜności 
kapitał 

naleŜności 
odsetki 

razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Podmioty z którymi 
trwają negocjacje 
dot. spłaty 

5 608 355 114 773 723 128 631 136 174 762 805 898 82 770 

Podjęte czynności 
egzekucyjne w 
trybie adm. 

5 4 675 3 451 8 126 4 675 3 986 8 661 535 

Postępowanie 
układowe 

1 12 315 6 458 18 773 12 005 6 449 18 454 -319 

Postępowanie 
sądowe  

7 20 636 3 043 23 679 20 636 9 525 30 162 6 483 

p-stwa w likwidacji 3 16 794 187 104 203 898 10 294 187 367 197 661 -6 237 
Umowa o zwrot 
wierzyteln. 

5 49 838 166 365 216 203 45 961 124 900 170 861 -45 341 

P-stwa w upadłości 9 317 708 77 404 395 112 390 991 77 404 468 395 73 283 
Windykacja 
prowadz. przez 
banki wobec 
sp.mieszk. 

10 14 949 0 14 949 29 589 0 29 589 14 640 

RAZEM 45 1 045 270 558 598 1 603 868 1 145 287 584 394 1 729 
681 

125 813 

[Dowód: akta kontroli str. 313-329 /III] 
Największymi dłuŜnikami Skarbu Państwa były następujące podmioty: 

     2006 r. (sytuacja prawna)       2005 r. (syt. prawna) 

1. ARR     698,0  (bz.)    629,8 (bz.) 

2. FSM     187,5 (likwidacja)   194,0 (likw.) 

3. Huta Baildon    139,9 (upadłość)   139,9 (up.) 

4. Grudziądzkie Z-dy Stomil     91,9  (upadłość)     91,9 (up.) 

5. Górność. Prz. Wodoc.      71,0 umowa o zwrot  107,0 (um.) 

NaleŜność od ARR stanowiła w 2006 r. 40,4 % całej kwoty naleŜności i 86,6% naleŜności od 

podmiotów z którymi prowadzone były negocjacje dotyczące spłat wierzytelności. W lutym 

2007 r. nastąpiła całkowita spłata tej naleŜności. Pozostali najwięksi dłuŜnicy (FSM, Huta 

Baildon, Z-dy Stomil) nie dokonywali w 2006 r. samodzielnych spłat długów wobec SP – 

podmioty te są w likwidacji bądź upadłości. Wobec tych dłuŜników moŜliwości 

podejmowania przez Skarb Państwa czynności zmierzających do odzyskania wypłaconych z 

budŜetu środków, są ograniczone i sprowadzają się do następujących działań: 

− korespondencji z syndykiem bądź likwidatorem, 

− współpracy z dyrektorem właściwej miejscowo Izby Skarbowej celu uzyskania informacji 

o bieŜącej sytuacji faktycznej i prawnej dłuŜników oraz zlecania podejmowania 

określonych działań,  

− informacji przekazywanych z urzędu przez sądy/komorników. 
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W roku 2006 r. doszło do następujących zmian w sytuacji prawnej podmiotów: 
1. Rolno-Przemysłowe Towarzystwo Inwestycyjne „PZZ” Sp. z o.o. – zakończona upadłość, 

brak wykreślenia z rejestru przedsiębiorców, Sąd kontynuuje działania zmierzające do 

przymuszenia dłuŜnika do wpisu do rejestru. Zaspokojenie SP było niemoŜliwe zarówno 

w 2006 jak i 2005 r.. 

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. - w dniu 31 października 2006 r. Sąd 

Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o zmianie postanowienia o moŜliwości 

zawarcia układu dłuŜnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej 

likwidację majątku upadłego. W związku z tym postanowieniem nie ma moŜliwości 

zawarcia układu, a jedynie zaspokojenie się z masy upadłościowej. Wycena majątku 

upadłego wskazuje, Ŝe pozyskane z likwidacji środki wystarczą na zaspokojenie 

wierzytelności SP. 

3. Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o. – postawione w stan upadłości 

likwidacyjnej. Z uwagi na nieregulowanie zobowiązań przez Spółkę, upadłość nie 

zmieniła sytuacji wierzyciela. 

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Celides” – zakończono 

postępowanie upadłościowe. W tej sytuacji roszczenie SP moŜna kierować wobec 

dłuŜnika – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

5. SM „Moja Chata” – postępowanie upadłościowe zakończone, spółdzielnia wykreślona z 

rejestru, część wierzytelności została zaspokojona. 

[Dowód: akta kontroli str. 353 /III] 

Wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe w wyniku realizacji przez Ministra Finansów 

umów gwarancji lub poręczeń, są przez Departament Gwarancji i Poręczeń 

ewidencjonowane, na podstawie przekazanych przez jednostki prowadzące obsługę 

bankową, tj. przez Departament NaleŜności i Zobowiązań MF, Bank Gospodarstwa 

Krajowego i Narodowy Bank Polski, stosownych dokumentów. Wykaz wierzytelności 

Skarbu Państwa, sporządzany w ujęciu kwartalnym, przedstawia stan naleŜności, jakie 

Skarb Państwa posiada w stosunku do poszczególnych jego dłuŜników,  w podziale na 

naleŜność główną, odsetki ustawowe oraz odsetki bieŜące, jak równieŜ w podziale na 

sposób prowadzonej windykacji wierzytelności.  

10. Stan zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu gwarancji i poręczeń 

Art. 6 ustawy budŜetowej określił na 2006 r. limit udzielonych poręczeń i gwarancji na kwotę 

17.000 mln zł. W rzeczywistości udzielone zostały w 2006 r. gwarancje Skarbu Państwa na 
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kwotę 3.034,8 mln zł. Potencjalne zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń na koniec 2006 

r. wyniosły 32.255,1 mln zł, i były wyŜsze od zobowiązań z 2005 r. o 612,5 mln zł.  

W 2006 roku przedmiotem analiz Ministerstwa Finansów było 13 wniosków o udzielenie 

gwarancji Skarbu Państwa. Zostało udzielone pięć gwarancji Skarbu Państwa: 

 
Lp. Kredytobiorca/ 

Wnioskodawca 

 
Podmiot któremu 

udzielono 
gwarancji 

Kwota objęta 
gwarancją 

 w zł  

Uchwała 
Rady 

Ministrów 

Data podpisania 
umowy gwarancji 

 
Termin 

obowiązywania 
gwarancji 

 
1 

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

 
- 

 
1 031 238 000 

 

60/2006 
z dnia  

21.04.06 r.  
12.05.2006 r. 

 
31.12.2016 r. 

 
2 

Bank Ochrony 
Środowiska S.A. 

Bank Rozwoju 
Rady Europy 

 
183 592 500 

 

79/2006 
z dnia  

31.05.06 r. 
19.06.2006 r. 

 
30.06.2019 r. 

 
3 

Stocznia Gdynia 
S.A.  

PKO BP S.A. 
i BRE Bank S.A. 

 
96 856 400 

93/2005 
z dnia  

12.04.05 r. 

15.09.2006r. 
 

 
31.12.2007 r. 

 
4 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

Europejski Bank 
Inwestycyjny  

 
1 267 078 000    

136/2006 
z dnia 

22.08.06 r. 
11/12.12.2006 r. 

 
31.01.2035 r. 

 
5 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 

Europejski Bank 
Inwestycyjny  

 
456 036 000 

  

124/2006 
z dnia 

21.07.06 r.  
21/22.12.2006 r. 

 
31.10.2034 r. 

     *Kwoty gwarancji udzielonych w walutach obcych zostały przeliczone wg średnich kursów walut 
       obcych, ogłoszonych przez NBP w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy gwarancji. 
 

1) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 60/2006 z dnia 21 kwietnia 

2006 r. dotyczy spłaty zobowiązań wynikających z I emisji obligacji Banku Gospodarstwa 

Krajowego na zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego i stanowi zobowiązanie Skarbu 

Państwa wobec Deutsche Banku AG London Branch, jako Agenta Zabezpieczenia, 

działającego na rzecz obligatariuszy, do wysokości 270.000.000 euro, w tym kwota 

zobowiązań wynikających z obligacji, tj. kwota wykupu obligacji stanowiącej ich wartość 

nominalną oraz odsetki. 

2) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Nr 79/2006 Rady Ministrów z dnia 31 maja 

2006 r. dotyczy spłaty II i III transzy kredytu łącznie w wysokości 35.000.000 euro, 

zaciągniętego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w łącznej kwocie 50.000.000 euro, na 

utworzenie linii kredytowych w celu współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców i stanowi 

zobowiązanie Skarbu Państwa wobec Banku Rozwoju Rady Europy, do wysokości 

45.500.000 euro, w tym kwota II i III transzy kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami 

bezpośrednio związanymi z tym kredytem.  

3) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 93/2005 z dnia 

12 kwietnia 2005 r. dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego przez Stocznię Gdynia S.A. na 
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częściowe sfinansowanie budowy statków nr 8184/21, 8184/22, 8184/23, 8184/24 oraz 

8184/25 i stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa wobec PKO Banku Polskiego S.A. oraz 

BRE Bank S.A. łącznie do wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 

31.000.000 USD, w tym kwota kredytu oraz odsetki od tego kredytu i inne koszty 

bezpośrednio związanych z tym kredytem.  

Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji były: 

1). Trzy weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz asygnaty przychodowe z 

dnia 11 września 2006 r., 

2) Akt notarialny rep. A nr 6185/2006 z dnia 13 września 2006 r., w którym Stocznia Gdynia 

S.A. poddała się egzukcji na rzecz Gwaranta w trybie art. 777 1 pkt 5 kpc do równowartości 

w PLN kwoty 63.240.000 USD, 

3) Umowy Przewłaszczenia na zabezpieczenie statku nr 8184/21,  8184/23, 8184/24 W 

odniesieniu do wniosków Stoczni Gdynia S.A. o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa, były 

one rozpatrywane nie tylko z punktu widzenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Stoczni, ale 

równieŜ w kontekście makroekonomicznych konsekwencji ewentualnego zaprzestania 

produkcji w Stoczni (zagroŜenie upadłością Stoczni oraz wynikające z tego tytułu negatywne 

konsekwencje dla całej branŜy i podmiotów kooperujących). Przy udzielaniu powyŜszych 

gwarancji uwzględniany był równieŜ całokształt podejmowanych działań Rządu 

zmierzających do restrukturyzacji Stoczni. 

Opłata prowizyjna w kwocie 474.222,50 PLN (co stanowiło 0,50% wartości gwarancji) 

została wniesiona w dniu 27.10.2006 r. 

Biorąc pod uwagę ryzyko Skarbu Państwa związane z udzielanymi poręczeniami i 

gwarancjami za Stocznię Gdynia S.A. w dniu 16 października 2002 r., decyzją Ministra 

Finansów został powołany Zespół do sprawowania nadzoru nad realizacją przez Stocznię 

Gdynia S.A. przedsięwzięć współfinansowanych kredytami poręczonymi i gwarantowanymi 

przez Skarb Państwa. Jak wynika z wyjaśnień Departamentu DG, w związku z ww. decyzją 

odbywają się regularne spotkania Zespołu –2-3 razy w przeciągu kwartału kalendarzowego, 

na których omawiana jest bieŜąca sytuacja ekonomiczno-finansowa Stoczni Gdynia S.A., w 

szczególności pod kątem zagroŜeń dla Skarbu Państwa wynikających z udzielonych za Spółkę 

poręczeń i gwarancji. Jednocześnie członkowie Zespołu na bieŜąco kontrolują działalność 

Stoczni w zakresie posiadanych uprawnień. Aktualnie członkami Zespołu są przedstawiciele 

Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów, Inspektor w Urzędzie Kontroli 

Skarbowej w Gdańsku, Członek Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. oraz przedstawiciel 
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Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Efektem prac ww. Zespołu są raporty 

kwartalne, przekazywane Ministrowi Finansów, Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu oraz 

Ministrowi Gospodarki.  

Ponadto, w celu zmniejszenia ryzyka dokonania wypłat przez Skarb Państwa, kilkakrotnie 

dokonywane były restrukturyzacje udzielonych poręczeń i gwarancji za Stocznię Gdynia SA, 

polegające przede wszystkim na zmianie harmonogramów spłaty kredytów i terminów 

waŜności poręczeń lub gwarancji.  W wyniku tych działań nie doszło do dokonania wypłat ze 

środków budŜetowych za Stocznię Gdynia S.A 

4) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Nr 136/2006 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 

2006 r. dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz 

Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonego na częściowe sfinansowanie 

przedsięwzięcia „Projekt Modernizacji Dróg w Polsce” i stanowi zobowiązanie Skarbu 

Państwa wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego do wysokości 332.000.000 euro, w tym 

kwota kredytu wraz z odsetkami od tego kredytu i innymi kosztami bezpośrednio związanymi 

z tym kredytem.  

5) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Nr 124/2006 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 

2006 r. dotyczy spłaty drugiej części kredytu, w wysokości 100.000.000 euro, i zaciągniętego 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w łącznej kwocie 300.000.000 euro, przeznaczonego 

na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie remontu lub modernizacji 

niektórych odcinków linii kolejowej w Polsce, oraz stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa 

wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego do wysokości 120.000.000 euro, w tym kwota 

kredytu wraz z odsetkami od tego kredytu i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym 

kredytem. 

Wnioski PKP S.A. o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa nie były rozpatrywane w oparciu o 

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

oraz niektóre osoby prawne. Podstawą prawną udzielania gwarancji było wypełnienie 

zapisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe.. 

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczno- finansową PKP S.A. oraz kwotę udzielonych przez  

Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, w celu obniŜenia ryzyka Skarbu Państwa, przy 

udzielaniu nowych poręczeń i gwarancji na podstawie ww. ustawy z dnia 8 września 2000 r. o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 

Koleje Państwowe”, część środków pozyskiwanych przez PKP z kredytów bądź emisji 
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obligacji na cele związane z restrukturyzacją były i są przeznaczane na spłatę wcześniej 

zaciągniętych przez PKP zobowiązań, poręczonych bądź gwarantowanych przez Skarb 

Państwa. Ponadto, w celu zmniejszenia ryzyka dokonania przez Skarb Państwa wypłat, 

kilkakrotnie dokonywane były restrukturyzacje udzielonych poręczeń i gwarancji, polegające 

przede wszystkim na  zmianie harmonogramów spłaty kredytów i terminów waŜności 

poręczeń lub gwarancji.  W wyniku tych działań na przestrzeni kilku ostatnich lat nie doszło 

do dokonania wypłat ze środków budŜetowych za PKP S.A. 

Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji były: 

1) Akt notarialny rep. A nr 25981/2006 z dn 14 grudnia 2006 r., 

2) Umowa Zastawu na rzeczach ruchomych stanowiących linie kolejowe z 10.07.2006 r. 

3) 10 weksli własnych in blanco z dnia 13 grudnia 2006 r., wraz z deklaracją wekslową 

Kwota opłaty prowizyjnej wyniosła 6.865.200,00 PLN i została wpłacona w dn. 20.12.2006 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 373-535 /III] 

Ogółem kwota prowizji w 2006 r. za udzielone gwarancje wyniosła 7 879 511 zł. 

Stan potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 

dzień 31 grudnia 2006 r. z wyszczególnieniem największych kwotowo pozycji przedstawiono 

poniŜej: 

Podmiot/inwestycja    kwota     prawdopodobieństwo niewypłacalności 

1. Polskie Koleje Państwowe S. A.  7.670,0 mln zł  80% 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego   7.015,2 mln zł;  0% 

3. Elektrownia „Opole” S.A.   3.050,0 mln zł;   20% 

4. spółdz. mieszk.obsl przez PKO BP 3.038,8 mln zł;  10% 

5. Autostrada Wielkopolska S.A  3.052,0 mln zł; 30% 

6. GTC na rzecz Kraj. Fund. Drogowego  2.942,4 mln zł;    0% 

7. PKP Polskie Linie Kolejowe SA       1.287,3 mln zł;  40% 

Największe ryzyko niewypłacalności, poza PKP SA, dotyczyło podmiotów: 

- 100% ryzyko w odniesieniu do 5 przedsiębiorstw produkujących Ŝywność bezglutenową, 

ogółem zobowiązania na kwotę 3,2 mln zł., 

- 100 % ryzyko PEC Katowice, wysokość zobowiązania 50,6 mln zł, 

- 90 % POM. Centrum Rol-SpoŜ., wysokość zobow. 40,5 mln zł, 

- 70 % Stocznia Gdynia SA ,  wysokość zobowiązania 379,2 mln zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 343 /III] 
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Politykę SP w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji określa „Średniookresowa strategia 

udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2010” z dnia 6 czerwca 2003r., 

uzupełniona „Aktualizacją do średniookresowej strategii...” z dnia 8 października 2004r. i z  

9 czerwca 2006 r. Ta ostatnia aktualizacja była spowodowana uwzględnieniem potrzeby 

wspierania programu „Solidarne Państwo”, promujące w szczególności niektóre dziedziny 

działalności, wydłuŜeniem horyzontu czasowego „Strategii” do 2013 r. oraz zmianami ustawy 

o finansach publicznych – poprzez wyłączenie poręczeń i gwarancji z podstawy obliczania 

norm ostroŜnościowych (dług publiczny do PKB), co stworzyło konieczność określenia na 

nowo dopuszczalnego poziomu, do którego SP będzie udzielał gwarancji i poręczeń.  

Z aktualizacji z czerwca 2006 r. wynika, Ŝe wsparcie w formie poręczenia/gwarancji dotyczyć 

będzie m.in. obszarów: 

1.  inwestycje realizowane przy wykorzystaniu funduszy UE – od 1,1 do 4,5 mld zł; 

2. autostrady, drogi krajowe – 14-16 mld zł, 

3. kolejnictwo – 4 mld zł ( przy czym załoŜono, Ŝe kwota ta zostanie wykorzystana na spłatę 

istniejących zobowiązań gwarantowanych przez SP w celu restrukturyzacji zadłuŜenia, nie 

powodując istotnego przyrostu zobowiązań SP z tytułu udzielonych temu podmiotowi 

poręczeń/gwarancji).  

Łączna kwota zidentyfikowanych potrzeb została oszacowana na poziomie ok. 23 mld zł. 

Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać projekty jeszcze nie przedstawione MF. 

W Strategii został wprowadzony dodatkowy parametr – od 2006 r. załoŜono, Ŝe poręczenia i 

gwarancje SP będą udzielane w zakresie, który nie spowoduje przekroczenia relacji 

potencjalnych zobowiązań do PKB w wysokości 4,5%. Dodatkowo, przewidywane wypłaty 

nie powinny przekroczyć 1,4% PKB. Kwota przewidywanych wypłat z tytułu udzielonych 

przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń w relacji do PKB15  w 2006 r. wyniosła 0,9% (w 

2005 r. 1,06%), a relacja potencjalnych zobowiązań do PKB-  3,05%.   

[Dowód: akta kontroli str. 285 /III] 

Zobowiązania sektora finansów publicznych 

Według stanu na dzień 31.12.2006 r.: 

- kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

podmioty sektora finansów publicznych wyniosła 33.212.274,1 tys. zł,  

- kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa wyniosła 32.255.135,6 tys. zł, 

                                                 
12 PKB za 2006 r. według wstępnych danych GUS = 1057,7 mld zł 
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- kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

pozostałe podmioty sektora finansów publicznych (z wyłączeniem Skarbu Państwa), 

wyniosła 957.138,5 tys. zł, 

- szacowana kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez podmioty sektora finansów publicznych wynosi 9.717.321,8 tys. zł,  

- szacowana kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez Skarb Państwa wynosi 9.532.498,4 tys. zł, 

- szacowana kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez pozostałe podmioty sektora finansów publicznych (z wyłączeniem Skarbu Państwa) 

wynosi 184.823,4 tys. zł. 

Szacunek kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji został obliczony 

zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Finansów16, które przestało obowiązywać z dniem 1 

lipca 2006 r. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. 

kategoria przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji nie występuje. Ww. kwoty 

przewidywanych wypłat wg stanu na 31.12.2006 r. oszacowane zostały jedynie na 

potrzeby własne Ministerstwa Finansów. W okresie objętym gwarancjami i poręczeniami 

udzielonymi przez Skarb Państwa, tj. do roku 2040, łączne przewidywane  wypłaty z tytułu 

udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń według prognozy na dzień 31 

grudnia 2006 r. mogą wynieść 9.532,5 mln zł. [Dowód: akta kontroli str. 403 /III] 

11. Wykorzystanie ustalonych w ustawie budŜetowej na rok 2006 limitów i upowaŜnień 

w zakresie zadłuŜenia Skarbu Państwa i jego obsługi oraz potrzeb poŜyczkowych 

budŜetu państwa i ich finansowania 

Art. 1 ust. 3 Deficyt budŜetu państwa ustalony w art. 1 ust. 3 na kwotę nie większą niŜ 

30.546.716 tys. zł, został zrealizowany w kwocie 25.063.133 tys. zł. 

Art. 2  Przychody budŜetu państwa ustalone na kwotę 295.801.264 tys. zł wyniosły 

177.620.804 tys. zł. Rozchody budŜetu państwa ustalone na kwotę 265.254.548 tys. zł. 

wzniosy 152.557.671 tys. zł. 

Art. 4 ust. 1 ustawy budŜetowej określił przyrost zadłuŜenia na dzień 31 grudnia 2006 r. z 

tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym na kwotę 

70.000.000 tys. zł. Przyrost zadłuŜenia w 2006 r. według wartości nominalnej wyniósł 

38.567,9 tys. zł. 

                                                 
16 Rozporządzenie MF z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń 
i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji 
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Art. 4 ust. 2  określił przyrost zadłuŜenia zagranicznego na dzień 31 grudnia 2006 r. na kwotę 

35.000.000 tys. zł. Przyrost zadłuŜenia wyniósł 5.750.282 tys. zł. 

Art. 4 ust. 4 ustawy budŜetowej określił wartość nominalną nowo wyemitowanych spw na 

rynku krajowym, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niŜ 

skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a takŜe na spłatę zobowiązań 

Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów, na kwotę nie 

większą niŜ 15.000.000 tys. zł. W 2006 r. wartość nominalna nowo wyemitowanych 

skarbowych papierów wartościowych na powyŜsze cele wyniosła 1.110.737 tys. zł (kwota 

obligacji wydanych w związku z konwersją zobowiązań ZUS z tytułu nieprzekazanych 

składek do otwartych funduszy emerytalnych przejętych przez Skarb Państwa). 

Art. 5  ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do sprzedaŜy aktywów finansowych 

zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłuŜenia zagranicznego. W 

2006 r. w wyniku operacji przedterminowego wykupu obligacji Brady'ego o wartości 

nominalnej 588.150,0 tys. USD sprzedane zostały obligacje zerokuponowe o takiej samej 

wartości nominalnej, stanowiące zabezpieczenie umorzonych obligacji. W wyniku sprzedaŜy 

uwolnionych aktywów uzyskano przychody w wysokości 293.000,0 tys. zł oraz dochody w 

wysokości 465.202,6 tys. zł. 

Art. 6  ustawy budŜetowej określił limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb 

Państwa w 2006 r. na kwotę 17.000.000 tys. zł. Wykorzystanie limitu poręczeń i gwarancji 

Skarbu Państwa w 2006 r. wyniosło 3.034,8 mln zł, co stanowiło 17,9 % ustalonego limitu.  

Art. 7  ustawy budŜetowej ustalił został limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń 

eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł. 

PowyŜszy limit został wykorzystany w 75,85% tj. w kwocie 7.964.049 tys. zł. 

Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do udzielania ze 

środków budŜetu państwa kredytów i poŜyczek rządom innych krajów na sfinansowanie 

importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług - do kwoty 1.014.360 tys. zł. Wykonanie 

wyniosło 76.988 tys. zł, stanowiąc 7,6% planowanej ich wartości na rok 2006. 

Art. 8 ust. 1 pkt 2 a) ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do udzielania 

poŜyczek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę 

gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz 

kwot gwarancji ubezpieczeniowych- do kwoty 1.000.000 tys. zł. W 2006 r. Minister 

Finansów nie udzielił Korporacji Ŝadnej poŜyczki. 
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Art. 8 ust. 1 pkt 2 b) ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do udzielania 

poŜyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego - do 

kwoty 30.000 tys. zł. W 2006 r. ze środków budŜetu państwa nie zostały udzielone poŜyczki 

jednostkom samorządu terytorialnego. 

Art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do udzielania poŜyczek 

na uzupełnienie przychodów Funduszu Rekompensacyjnego - do kwoty 1.000.000 tys. zł. W 

2006 r. ze środków budŜetu państwa nie zostały udzielone poŜyczki na uzupełnienie 

przychodów Funduszu Rekompensacyjnego. 

Art. 8 ust. 2 ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do dokonywania ze środków 

budŜetu państwa wypłat z tytułu poŜyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej - do kwoty 1.100.000 tys. zł, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe suma dokonanych 

wypłat z tego tytułu w latach budŜetowych 2005 i 2006 nie moŜe przekroczyć łącznej kwoty 

2.200.000 tys. zł. W roku 2006 kwota rozchodów budŜetowych z tytułu poŜyczek dla 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyniosła 312.103 tys. zł, w tym 

samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej wypłacono poŜyczki w łącznej 

kwocie 393.184 tys. zł. Łącznie w latach 2005 i 2006 kwota rozchodów budŜetowych z tytułu 

obsługi poŜyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyniosła 

1.609.273 tys. zł, w tym samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej wypłacono 

poŜyczki w łącznej kwocie 1.638.932 tys. zł. 

Art. 42 ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów do dokonywania transakcji 

finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów 

finansowych stanowiących dochody i wydatki budŜetu państwa (ust. 1) oraz przychody i 

rozchody budŜetu państwa (ust. 2), z których uzyskane środki finansowe pomniejszają 

odpowiednio wydatki i rozchody. 

W ramach ww. upowaŜnienia (art. 42 ust. 1) Minister Finansów dokonał w grudniu 2006 r. 

transakcji polegającej na wymianie płatności odsetkowych w powiązaniu z płatnością kuponu 

od obligacji PS0507 w wysokości 8,5% przypadającej na dzień 14.05.2007 r. Spowodowało 

to poniesienie wydatków nieplanowanych na etapie opracowywania ustawy budŜetowej w 

wysokości 142.890 tys. zł. Transakcja została szczegółowo opisana w protokole kontroli 

wykonania budŜetu państwa w 2006 r. w częściach 78 - Obsługa zadłuŜenia zagranicznego i 

79 - Obsługa długu krajowego. 

W roku 2006 Minister Finansów nie dokonywał transakcji o których mowa w art. 42 ust. 2. 

Art. 48 ustawy budŜetowej na rok 2006 określił ł ączną kwotę, do wysokości której organy 

administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów 
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o PPP na poziomie 3.000.000 tys. zł. Kwota ta nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iŜ 

Ŝaden organ administracji rządowej w 2006 roku nie przygotował przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach PPP oraz nie podpisał umowy o PPP, z której wynikałyby dla niego 

jakiekolwiek zobowiązania. Szczegółowe dane dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego 

zawierają akta kontroli str. 385/III . 

Art. 50 ustawy budŜetowej upowaŜnił Ministra Finansów, w przypadku wystąpienia 

oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłuŜenia zagranicznego Skarbu 

Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa, do ich przeznaczenia: na zakup lub 

wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych zadań 

związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, na nowe 

zadania w ramach działalności statutowej jednostek naukowych oraz zwiększenie środków na 

realizację krajowego programu ramowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - do kwoty 400.000 tys. zł; na 

doposaŜenie i remonty komend powiatowych (miejskich) Policji - do kwoty 70.000 tys. zł; na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne komend powiatowych (miejskich) Państwowej StraŜy 

PoŜarnej, a takŜe na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpoŜarowej działających w 

krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej - do kwoty 30.000 tys. zł; oraz na zasilenie 

Funduszu Termomodernizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o 

wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych - do kwoty 90.000 tys. zł. W 2006 r. nie 

wystąpiły oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę długu krajowego Skarbu 

Państwa. Oszczędności w wydatkach na obsługę zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa, 

w łącznej wysokości 448.000 tys. zł zostały, zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przeniesione do części 79 budŜetu państwa - 

Obsługa długu krajowego (decyzja Ministra Finansów Nr NZ/8/2006 z dnia 15 listopada 

2006 r. oraz NZ/13/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.). 

12. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK w zakresie zadłuŜenia Skarbu Państwa i 

jego obsługi oraz potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa i ich finansowania 

Po kontroli wykonania budŜetu państwa w roku 2005 w części 98 NIK przedstawiła 

wnioski dotyczące: 

1) kontynuowania działań mających na celu dalsze przedterminowe wykupienie zadłuŜenia 

Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim 
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2) realizacji wniosków sformułowanych po kontroli wykonania budŜetu państwa w części 98 

w roku 2004, tj.: 

a) zakończenia prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu obsługi budŜetu 

państwa, 

b) wprowadzenia zasad rachunkowości dla budŜetu państwa oraz planu kont dla części 98 

budŜetu państwa 

c) rozwiązania kwestii naleŜności Skarbu Państwa z tytułu spłaty kredytów z   

Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego i Porozumienia Generalnego w odniesieniu do 

przedsiębiorstw wykreślonych z ewidencji i nieprowadzących działalności. 

W 2006 r. kontynuowano działania mające na celu przedterminowy wykup długu wobec 

Klubu Paryskiego. Polska zadeklarowała gotowość do wykupu pozostałej części tego długu, 

zwłaszcza wobec Francji, Austrii i Norwegii. Dwa ostatnie kraje nie wyraziły zgody na 

przedterminową spłatę, zaś negocjacje z Francją nie przyniosły wymiernych rezultatów, przy 

czym będą one prowadzone w 2007 r.    [Dowód: akta kontroli, str. I/3011] 

Wnioski dot. zakończenia prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu obsługi 

budŜetu państwa, oraz wprowadzenia zasad rachunkowości dla budŜetu państwa oraz planu 

kont dla części 98 budŜetu państwa były przedmiotem kontroli organizacji i wdraŜania 

informatycznego systemu obsługi budŜetu państwa prowadzonej w Ministerstwie Finansów w 

okresie od 08.09.2006 r. do 30.11.2006 r. Obecnie trwają prace dotyczące przygotowania 

procedur w zakresie rachunkowości i planu kont dla budŜetu państwa, w tym i dla operacji 

dokonywanych w Departamencie BudŜetu Państwa w zakresie części 98. Procedury te 

posłuŜą do przygotowania polityki rachunkowości, której przyjęcie planowane jest pod koniec 

2007 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. II/1883-1889] 

Wniosek dotyczący rozwiązania kwestii naleŜności Skarbu Państwa z tytułu spłaty kredytów 

z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego i Porozumienia Generalnego w odniesieniu do 

przedsiębiorstw wykreślonych z ewidencji został zrealizowany poprzez zaprzestanie 

ujmowania tych naleŜności w ewidencji naleŜności Skarbu Państwa. W przypadku 

przedsiębiorstw nieprowadzących działalności wykreślanie z ewidencji naleŜności Skarbu 

Państwa będzie następowało w momencie ich wykreślenia z rejestru działalności 

gospodarczej. 

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń Kontrolerzy 

informują Ministra Finansów o przysługującym mu prawie: 
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• 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 6. 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden wręczono w dniu 9 maja 2007 r. Ministrowi Finansów.  

[Dowód: akta kontroli, str. II/1955]  

Warszawa, dnia 9 maja 2007 r.  Kontrolerzy Departamentu BudŜetu 

i Finansów NajwyŜszej Izby Kontroli: 

Renata  

Izdebska-Biniek 

Beata  

Ogrodowicz 

Tomasz  

Wańkowicz 

Daniel  

Knopik 

    

gł. specjalista kp gł. specjalista kp gł. specjalista kp st. inspektor kp 

Warszawa, dnia___________  

Minister Finansów 

 

 Zyta Gilowska 

 

 

 
 


