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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

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

Departament BudŜetu i Finansów, skontrolowała Ministerstwo Finansów w zakresie wykonania 

budŜetu państwa w roku 2006 w części 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem 

deficytu budŜetowego i rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej. 

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

podpisanym w dniu 18 maja 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Premier niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu państwa w 2006 r. 

w części 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budŜetowego 

i rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej. Minister Finansów wykonał podstawowe 

zadanie dysponenta tej części, tj. zrealizował przychody budŜetowe zapewniające 

utrzymanie w ciągu roku płynności budŜetu państwa oraz prowadzenie pełnej i terminowej 

obsługi zobowiązań Skarbu Państwa. W ocenie NIK wątpliwości budzi znaczny wzrost 

średniego stanu lokat złotowych budŜetu państwa w sytuacji, gdy pozyskanie środków 

na ich utrzymanie wymaga ponoszenia kosztów przewyŜszających dochody z lokat, 

a finansowanie na rynku krajowym przebiegało bez zakłóceń. 
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1. Potrzeby poŜyczkowe netto budŜetu państwa w 2006 r. zostały zaplanowane w ustawie 

budŜetowej1 w wysokości 44,1 mld zł, w tym z tytułu finansowania deficytu budŜetowego 

30,5 mld zł oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania 

8,6 mld zł. Rzeczywiste potrzeby poŜyczkowe netto były wyŜsze od planowanych 

o 3,5 mld zł i to pomimo tego, iŜ deficyt budŜetu państwa był niŜszy od planowanego 

o 5,4 mld zł. Większe zapotrzebowanie na środki wynikało w szczególności z konieczności 

realizacji wyŜszych niŜ zaplanowano w ustawie budŜetowej rozchodów na rzecz FUS, 

związanych z finansowaniem reformy ubezpieczeń społecznych (o 2,1 mld zł) oraz 

z niŜszych niŜ zaplanowano przychodów z prywatyzacji (o 4,9 mld zł)2. Rzeczywista kwota 

środków przekazanych do FUS wyniosła 14,9 mld zł, z czego kwota 14,5 mld zł de facto 

została sfinansowana z przychodów z emisji skarbowych papierów wartościowych zamiast 

z przychodów z prywatyzacji, tak jak to przewiduje art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw państwowych 

i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na cele związane z reformą ubezpieczeń 

społecznych3.  

Gdyby środki przekazane do FUS zostały zaliczone do deficytu budŜetu państwa, tak jak to 

czyniono do 2003 r., deficyt wyniósłby 40,0 mld zł i w relacji do produktu krajowego brutto 

stanowiłby 3,8%. Uwzględnienie tego transferu w deficycie budŜetu państwa zbliŜyłoby jego 

wysokość do wyniku wyliczanego przy zastosowaniu metodologii Unii Europejskiej4. 

Stopień finansowania kosztów reformy ubezpieczeń społecznych przychodami z prywatyzacji 

systematycznie maleje. O ile w 2004 r. relacja przychodów z prywatyzacji do kwoty środków 

przekazanych z budŜetu państwa do ZUS stanowiła 96,6%, w 2005 r. 30,6%, to w 2006 r. 

jedynie 4,2%. Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, podwaŜa to zasadność przyjętego 

rozwiązania, a rozliczanie kosztów reformy systemu ubezpieczeń społecznych poprzez 

                                                 
1  DzU z 2006 r. nr 35, poz. 244. 
2  Z zaplanowanych wpływów z prywatyzacji w kwocie 5,5 mld zł osiągnięto 0,6 mld zł, z czego po dokonaniu 

ustawowych odpisów na pokrycie kosztów reformy ubezpieczeń społecznych pozostało 0,4 mld zł. 
3  DzU nr 106, poz. 673. 
4  Deficyt liczony zgodnie z metodologią unijną (ESA’95), przy uwzględnieniu kwoty rzeczywistych transferów 

do FUS, wyniósłby 39,9 mld zł (3,8% PKB). Pozostałe róŜnice w stosunku do deficytu wyliczanego metodą 
kasową wynikają w szczególności z odliczenia dochodów osiąganych z tytułu przeszacowania wartości majątku 
(część wpłaty zysku z NBP) oraz z dostosowań do układu memoriałowego między innymi w zakresie kosztów 
obsługi długu, podatków i innych dochodów. 
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rachunek przychodów i rozchodów w sposób istotny zaburza przejrzystość rachunku deficytu 

budŜetu państwa.  

2. Potrzeby poŜyczkowe w 2006 r. były finansowane zarówno na rynku krajowym, jak i za 

granicą, struktura finansowania odbiegała jednak od przyjętej w ustawie budŜetowej. Saldo 

finansowania krajowego wyniosło 35,3 mld zł i było o 71% wyŜsze od planu. Saldo 

finansowania zagranicznego zrealizowano natomiast w kwocie 6,9 mld zł, co stanowiło 

33,7% planu. W ocenie NIK, zmiana struktury finansowania była uzasadniona rachunkiem 

ekonomicznym oraz oceną ryzyka, szczególnie ryzyka kursowego. Nastąpiła ona 

w warunkach rosnących stóp procentowych na rynkach zagranicznych oraz aprecjacji 

złotego, która powodowała spadek wpływów złotowych z emisji zagranicznych. Na rynku 

krajowym występował natomiast duŜy popyt na obligacje średnio- i długoterminowe, 

co umoŜliwiło plasowanie znacznych emisji skarbowych papierów wartościowych.  

NiŜsze od planowanego saldo finansowania zagranicznego było równieŜ wynikiem 

przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego o wartości 1,7 mld zł (równowartość 

538 mln USD) i spłaty kredytów w wysokości 1,3 mld zł (równowartość 439 mln USD). NIK 

pozytywnie ocenia te transakcje, gdyŜ pozwoliły na zastąpienie zobowiązań droŜszych 

w obsłudze na zobowiązania o niŜszym koszcie. Wykup obligacji Brady’ego pozwolił takŜe 

na zwolnienie zerokuponowych obligacji zabezpieczających, zwiększając przychody budŜetu 

państwa o nieplanowaną kwotę 293,0 mln zł oraz dochody o 465,1 mln zł.  

3. Minister Finansów zapewnił utrzymanie płynności budŜetu państwa w 2006 r., pomimo 

iŜ rozkład potrzeb poŜyczkowych był nierównomierny i w poszczególnych miesiącach róŜnił 

się znacznie, wynosząc od 3,9% do 15,8% rocznych potrzeb poŜyczkowych. Uzupełnienie 

płynności w styczniu i kwietniu 2006 r. nastąpiło poprzez emisję bonów 3- i 26-

tygodniowych. Emisje te były zasadniczą przyczyną zrealizowania wyŜszych rozchodów 

z tytułu wykupu bonów skarbowych niŜ zaplanowane w załączniku nr 3 do ustawy 

budŜetowej5. 

Wolne środki złotowe budŜetu państwa były lokowane na oprocentowanych lokatach 

w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego. Średni dzienny stan lokat 

                                                 
5  Przychody i rozchody z tytułu emisji i wykupu bonów niestandardowych zostały zaplanowane w pozycji 

„Pozostałe przychody i rozchody”, lecz rozliczone w przychodach i rozchodach z tytułu emisji bonów 
skarbowych. Drugą przyczyną zrealizowania wyŜszych rozchodów w pozycji bony skarbowe była większa 
niŜ zaplanowano emisja bonów 52-tygodniowych w grudniu 2005 r.  
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w 2006 r. wyniósł 8,7 mld zł, z czego w NBP 5,1 mld zł, a w BGK 3,6 mld zł. 

NIK nie kwestionuje potrzeby gromadzenia w formie lokat środków słuŜących 

do zapewnienia płynności budŜetu państwa. Wątpliwości budzi jednak zwiększenie ich stanu 

(w stosunku do 2005 r. o 2,8 mld zł, tj. o 47,5%), w sytuacji gdy wzrosły koszty pozyskania 

środków w stosunku do dochodów pozyskiwanych z lokat6, a na rynku krajowym 

nie występowały problemy z pozyskaniem środków.  

Ponadto NIK, podobnie jak w latach poprzednich, zwraca uwagę, Ŝe średni stan 

niewykorzystanych środków, pozostających na rachunkach dysponentów w 2006 r. wyniósł 

1,4 mld zł. Pozyskanie tych środków wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów przez 

budŜet państwa. Częściowe zmniejszenie kosztów będzie moŜliwe poprzez wdroŜenie 

systemu Trezor, za pomocą którego ulegną zmianie m.in. zasady bankowej obsługi budŜetu 

państwa.  

NIK ocenia pozytywnie zarządzanie płynnością walutową w 2006 r. Emisja obligacji 

nominowanych w EUR o wartości 3 mld €, została dokonana w lutym 2006 r. w korzystnych 

warunkach na rynku zagranicznym. Pozwoliło to zgromadzić środki na finansowanie potrzeb 

poŜyczkowych w walutach obcych praktycznie na cały 2006 r. przy wykorzystaniu 

relatywnie niskich stóp procentowych (rentowność tych obligacji w dniu emisji wynosiła 

3,70% przy średniej rentowności podobnych obligacji w okresie od emisji do końca 2006 r. 

wynoszącej 4,19%).  

4. Państwowy dług publiczny na koniec 2006 r. wyniósł 504.924,1 mln zł i w stosunku do stanu 

z końca 2005 r. uległ zwiększeniu o 38.323,9 mln zł, tj. o 8,2%. Decydujący wpływ na 

kształtowanie się wielkości długu miał wzrost zadłuŜenia Skarbu Państwa. Relacja długu 

publicznego do PKB uległa zwiększeniu z 47,5% w 2005 r. do 47,7% w 2006 r. Prognozy 

Ministerstwa Finansów przedstawione w Strategii zarządzania długiem publicznym na lata 

2007–2009 wskazują na ryzyko dalszego wzrostu tego wskaźnika powyŜej 50% 

i przekroczenia pierwszego progu ostroŜnościowego, określonego w ustawie o finansach 

publicznych. 

Zdaniem NIK, w celu uniknięcia przekroczenia tego progu niezbędna jest nie tylko ścisła 

kontrola deficytu budŜetu państwa, ale takŜe rzetelne planowanie przychodów z prywatyzacji 
                                                 
6  W 2005 r. róŜnica pomiędzy średnią rentownością bonów skarbowych (5,21%) a średnim oprocentowaniem lokat 

(5,17%) wynosiła 0,03%, podczas gdy w 2006 r. róŜnica ta wzrosła do 0,26% (średnia rentowność bonów 
skarbowych wyniosła 4,17%, średnie oprocentowanie lokat wyniosło 3,92%). 
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oraz środków przekazywanych do FUS poza rachunkiem deficytu. NiŜsze od planowanych 

przychody z prywatyzacji oraz wyŜsze od planowanych transfery do FUS spowodowały 

dodatkowy wzrost zadłuŜenia Skarbu Państwa i tym samym państwowego długu publicznego 

w 2005 r. o 2,9 mld zł i w 2006 r. o 5,9 mld zł.  

5. Głównym celem Strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2006–2008 była, podobnie 

jak w latach poprzednich, minimalizacja kosztów jego obsługi w długim horyzoncie 

czasowym. Ministerstwo Finansów podejmuje działania w celu zmniejszenia obciąŜeń, 

czemu słuŜą m.in. przedterminowe operacje wykupu zadłuŜenia o relatywnie wysokim 

oprocentowaniu, jednak wzrost potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa powoduje, Ŝe koszty 

obsługi długu systematycznie rosną. W 2004 r. wyniosły 22.674,2 mln zł, w 2005 r. 

25.053,5 mln zł, a w 2006 r. 27.849,6 mln zł. Wzrost kosztów obsługi długu Skarbu Państwa 

wskazuje na potrzebę prowadzenia działań mających na celu zahamowanie tych tendencji. 

Ewentualne efekty takich działań byłyby widoczne w dłuŜszym okresie, gdyŜ większość 

kosztów obsługi długu jest juŜ zdeterminowana dokonanymi emisjami.  

Pozytywnie naleŜy ocenić poprawę podstawowych mierników przyjętych do monitorowania 

długu. Średnia zapadalność długu ogółem wzrosła z 5,01 roku na koniec 2005 r. do 5,11 roku 

na koniec 2006 r. Duration7 długu Skarbu Państwa wzrosło z 3,73 na koniec 2005 r. do 3,78 

na koniec 2006 r., co oznaczało zmniejszenie ryzyka stopy procentowej. Wartość ATR8 

wzrosła z 4,51 do 4,61.  

6. Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2006 r. 

wynosiły 32.255,1 mln zł i w porównaniu z 2005 r. uległy zwiększeniu o 612,5 mln zł, 

tj. o 1,9%. Na wzrost stanu potencjalnych zobowiązań wpłynęły przede wszystkim udzielone 

przez Skarb Państwa nowe gwarancje spłaty kredytów w kwocie 3.034,8 mln zł, natomiast 

na jego zmniejszenie spłaty kredytów i saldo zmian kursów walut, razem w kwocie 

2.422,3 mln zł.  

W 2006 r. utrzymała się tendencja poprawy jakości portfela potencjalnych zobowiązań. 

O ile na koniec 2004 r. udział gwarancji i poręczeń o niskim i średnim ryzyku spłaty 

ze środków budŜetowych wynosił 61,7%, a w 2005 r. wzrósł do 71,8%, to na koniec 2006 r. 

                                                 
7  Miara wraŜliwości kosztów obsługi długu na zmiany stóp procentowych. 
8  ATR interpretowane jest jako wyraŜona w latach długość przeciętnego okresu, na jaki koszty obsługi długu są 

ustalone. Im większy jest udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyŜsze 
ryzyko stopy procentowej i niŜsze ATR.  
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wyniósł 74,2%. Zmalał natomiast udział zobowiązań zaliczonych do kategorii 

podwyŜszonego i wysokiego ryzyka spłaty z 38,0% w 2004 r. do 28,0% w 2005 r. i 25,7% 

w 2006 r.  

Pomimo, Ŝe kontrola udzielenia w 2006 r. dwóch z 5 gwarancji nie wykazała 

nieprawidłowości – decyzje były podejmowane na podstawie uchwał Rady Ministrów, 

po pozytywnej rekomendacji Komisji do spraw Gwarancji i Poręczeń oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – NIK zwraca uwagę, iŜ:  

–  w 2006 r. udzielono Stoczni Gdynia S.A. kolejnej gwarancji na kwotę 31 mln USD, 

w wyniku czego jej potencjalne zobowiązania wzrosły do kwoty 379,2 mln zł, tymczasem 

prawdopodobieństwo niewypłacalności tego podmiotu według punktowej oceny ryzyka 

wynosi [...]9, 

–  udzielono kolejnej gwarancji Polskim Kolejom Państwowym PLK S.A. w wysokości 

120 mln euro, w wyniku czego potencjalne zobowiązania tego podmiotu wzrosły 

do kwoty 1.287,3 mln zł. 

Prawdopodobieństwo niewypłacalności PKP według punktowej oceny ryzyka wynosi [...]10. 

Część środków pozyskiwanych przez PKP z kredytów jest przeznaczana na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, poręczonych bądź gwarantowanych przez Skarb Państwa.  

Ministerstwo Finansów, w celu zmniejszenia ryzyka wypłat przez Skarb Państwa, 

dokonywało restrukturyzacji udzielonych juŜ poręczeń i gwarancji, polegających głównie na 

zmianie harmonogramów spłaty kredytów i terminów waŜności poręczeń. W wyniku takich 

działań nie doszło co prawda na przestrzeni ostatnich kilku lat do wypłat ze środków 

budŜetowych, niemniej w ocenie NIK działania takie nie powodują zmiany trudnej sytuacji 

finansowej tych podmiotów.  

7. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. naleŜności Skarbu Państwa wyniosły 

42.751,6 mln zł, co stanowi 101,5% stanu naleŜności na koniec 2005 r. W łącznej kwocie 

naleŜności 3,1% stanowiły naleŜności z tytułu poŜyczek dla samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych11. NaleŜności te wzrosły 

                                                 
9 Tajemnica przedsiębiorstwa, na podst. art.11 ust 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  (j.t. DzU z 2003 r.,  Nr 153 poz. 1503) 
10 j.w. 
11 Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej („ustawa o pomocy publicznej”, DzU nr 78, poz. 684), zmienionej ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. 
o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 137, 
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w ciągu 2006 r. o 65,4 mln zł (5,3%) i wyniosły na koniec 2006 r. 1.308,3 mln zł. Według 

sprawozdań obsługującego te poŜyczki Banku Gospodarstwa Krajowego, kwota naleŜności 

z tego tytułu była niŜsza o 156,2 tys. zł od kwoty wynikającej z ewidencji prowadzonej 

w Ministerstwie Finansów.  

Kwota naleŜności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 

31 grudnia 2006 r. wyniosła 1.729,7 mln zł i była wyŜsza od kwoty naleŜności z 2005 r. 

o 125,8 mln zł. W 2006 r. Skarb Państwa dokonał wypłat w kwocie 110,5 mln zł (największa 

wypłata w wysokości 60,9 mln zł dotyczyła LFO), a w wyniku działań windykacyjnych 

odzyskał 80,4 mln zł, tj. 4,7% całości naleŜności. Niewielka kwota odzyskanych środków 

wynika z sytuacji finansowej dłuŜników, z których 35% znajduje się w upadłości 

lub likwidacji. NIK nie wnosi zastrzeŜeń do działań windykacyjnych podejmowanych przez 

Ministerstwo Finansów.  

8. NIK pozytywnie ocenia wykonanie wniosków sformułowanych po kontroli wykonania 

budŜetu państwa w cz. 98 w 2005 r., dotyczących kontynuowania przedterminowego wykupu 

zadłuŜenia Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim oraz 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 trakcie realizacji pozostawały natomiast wnioski dotyczące zakończenia prac związanych 

z wprowadzeniem nowego systemu obsługi budŜetu państwa i wprowadzenia zasad 

rachunkowości dla budŜetu państwa oraz planu kont dla części 98 budŜetu państwa. 

Przekazując Pani Premier powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi 

o wyjaśnienie z BGK rozbieŜności pomiędzy kwotą naleŜności z tytułu odsetek ustawowych 

od poŜyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej wykazaną 

przez BGK, a kwotą wykazaną w ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Finansów,  

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

o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych 

w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 
                                                                                                                                                              

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. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Premier prawo zgłoszenia na piśmie 

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

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

NIK. 

 

z upowaŜnienia 

Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli 

Dyrektor  
Departamentu BudŜetu i Finansów 

 

Waldemar Długołęcki 

 

 


