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1. Wprowadzenie 

Cel i zakres kontroli 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów – od 20 grudnia 
2007 r. do 21 marca 2008 r. przeprowadziła, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, kontrolę Wykonanie budŜetu 
państwa w 2007 r. w częściach 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego i 79 Obsługa 
długu krajowego. Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budŜetowej na rok 
20072 w tych częściach.  

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. i została 
przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności 
w Ministerstwie Finansów.  

Metodyka kontroli 

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami 
kontroli3 oraz załoŜeniami metodycznymi do kontroli wykonania budŜetu państwa 
na rok 20074. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne 

Dysponentem części budŜetowych nr 78 i 79 jest Minister Finansów. Dochody 
i wydatki związane z obsługą długu Skarbu Państwa zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 4 
ustawy o finansach publicznych5 ujmowane są w odrębnych częściach budŜetu 
państwa. 

Problematykę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa reguluje 
ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne6. 

Realizacja budŜetu państwa w częściach 78 i 79 jest w sposób istotny uzaleŜniona 
od warunków makroekonomicznych. Zasadnicze znaczenie dla wysokości 
dochodów i wydatków ma wysokość zadłuŜenia i polityka finansowania potrzeb 
poŜyczkowych budŜetu państwa, realizowana przez Ministerstwo Finansów. 
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są takŜe determinowane przez 
kształtowanie się stóp procentowych na rynku krajowym7 i inflacji – w przypadku 
zadłuŜenia krajowego oraz stóp procentowych na międzynarodowym rynku 
finansowym i kursu złotego w stosunku do walut obcych – w przypadku zadłuŜenia 
zagranicznego.  

Prognozy makroekonomiczne, stanowiące podstawę opracowania projektu budŜetu 
państwa na rok 2007 kształtowały się następująco: 

                                                 
1  Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
2  Ustawa budŜetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 15, poz.90).  
3  Por. http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_standardy_kontroli_nik.pdf. 
4  Por. http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_kontrola_budzetowa.pdf. 
5  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 219, poz. 2104 ze zm.). 
6  Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm. 
7  Częściowy wpływ na kształtowanie się stóp procentowych na rynku krajowym mają decyzje Ministra 

Finansów dotyczące podaŜy i akceptowanej ceny emisyjnej skarbowych papierów wartościowych 
oferowanych na rynku pierwotnym. 
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1) planowano, Ŝe średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w 2007 r. wyniesie 1,9%; wykonanie wyniosło 2,5%;  

2) załoŜono średnioroczną stopę referencyjną NBP na poziomie 4,3%, 
a w rzeczywistości wyniosła ona 4,41%;  

3) załoŜono średnioroczny kurs złotego do euro w wysokości 3,90 PLN/EUR, 
a złotego do dolara amerykańskiego 3,04 PLN/USD; w rzeczywistości kursy 
te ukształtowały się na poziomie 3,78 PLN/EUR oraz 2,77 PLN/USD, 
a na koniec roku odpowiednio 3,58 PLN/EUR oraz 2,43 PLN/USD. 

W ciągu 2007 r. Rada Polityki PienięŜnej podwyŜszyła stopę referencyjną z 4% 
do 5%. Zmiany te oraz oczekiwania rynku na dalsze podwyŜki stóp miały wpływ 
na rentowność sprzedawanych obligacji, szczególnie tych o najkrótszym terminie 
zapadalności. Dane o zmianie rentowności obligacji 2-, 5-, 10- i 20- letnich 
przedstawia tabela. 

Obligacje 
Rentowność 

2-letnie 5-letnie 10-letnie 20-letnie 

   W styczniu 2007 r. 4,49 5,01 5,20 5,32 

   W grudniu 2007 r. 6,14 6,09 5,91 5,86 

Umocnienie kursu złotego wpływało korzystnie na obniŜenie kosztów obsługi 
zadłuŜenia zagranicznego, natomiast wzrost stóp procentowych w instrumentach 
nominowanych w euro powodował wzrost tych kosztów. Wzrost ten był wyŜszy 
o 40 punktów bazowych (pb)8 w porównaniu do oprocentowania planowanego. 
W dolarach amerykańskich średnie oprocentowanie było niŜsze od planowanego 
o 86,5 pb, jednakŜe na poziom kosztów obsługi zadłuŜenia zagranicznego silniej 
wpływały zmiany na rynkach euro, gdyŜ udział długu nominowanego w EUR 
w długu ogółem wynosił na koniec 2007 r. 17,4%, a nominowanego w USD 2,7%. 
Na koniec 2007 r. udział długu nominowanego w EUR w długu zagranicznym 
wynosił 72,1%, a nominowanego w USD 11%. 

Rynek euro jest podstawowym rynkiem dla emisji zagranicznych. Wzrost stóp 
na tym rynku spowodował, Ŝe Ministerstwo Finansów ograniczało tempo wzrostu 
zadłuŜenia zagranicznego, w wyniku czego zmniejszył się udział zadłuŜenia 
zagranicznego w całym zadłuŜeniu Skarbu Państwa z 26,4% do 24,2%.   

Łączne zadłuŜenie Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., 
wyniosło 501.530,8 mln zł i było o 23.004,4 mln zł, tj. o 4,8% wyŜsze niŜ na koniec 
roku poprzedniego. Dług krajowy9 wzrósł w 2007 r. o 28.081,1 mln zł., a zadłuŜenie 
zagraniczne – spadło w wymiarze złotowym o 5.076,6 mln zł, tj. o 4,0%. ZadłuŜenie 
zagraniczne Skarbu Państwa wyraŜone w euro wyniosło na koniec 2007 r. 
33.814 mln EUR i wzrosło w stosunku do końca grudnia 2006 r. o 874,4 mln EUR, 
tj. o 2,7%. ZadłuŜenie zagraniczne stanowiło 10,4% PKB. 

 

                                                 
8  Jeden punkt bazowy odpowiada 1/100 punktu procentowego. 
9  Według kryterium miejsca emisji. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budŜetu państwa 
w 2007 r. w częściach 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego i 79 Obsługa długu 
krajowego.  
Minister Finansów prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
budŜetu w obu częściach określony w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych nadzór i kontrolę nad wykonaniem budŜetu w obu częściach. Plany 
dochodów i wydatków dla kontrolowanych części budŜetu zostały sporządzone 
w granicach kwot określonych w ustawie budŜetowej oraz w terminie 
i szczegółowości wynikającej z art. 128 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych. Obsługa zarówno długu krajowego, jak i zagranicznego 
była dokonywana w pełni i terminowo. Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa 
z tytułu poręczeń i gwarancji przebiegała prawidłowo i terminowo. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły: 
− zaliczenia do niewłaściwego paragrafu klasyfikacji budŜetowej kosztów 

sądowych w wysokości 21,8 tys. zł. Kwota ta przed zapłatą nie została takŜe 
wprowadzona do ksiąg rachunkowych jako zobowiązanie. Z uwagi, iŜ stanowiła 
ona zaledwie 0,0003% zbadanych wydatków, uchybienie to nie stanowi 
podstawy do obniŜenia oceny ogólnej; 

− nierzetelnego planowania dochodów. W części 79 plan dochodów ujęty 
w ustawie budŜetowej został zawyŜony o około 500 mln zł, a w cz. 78 o około 
107 mln zł. 

Nieprawidłowości te nie miały wpływu na obsługę zobowiązań Skarbu Państwa. 

Sprawozdawczość 

NajwyŜsza Izba Kontroli bez zastrzeŜeń zaopiniowała sprawozdania budŜetowe 
z części 78 i 79.  

W wyniku badania ujęcia w księgach rachunkowych próby 74 operacji, tj. 57,5% 
dochodów i 36 operacji, tj. 26,6% wydatków obu części oraz przeniesień danych 
z ksiąg rachunkowych do sprawozdań budŜetowych, NajwyŜsza Izba Kontroli 
stwierdza, Ŝe roczne sprawozdania budŜetowe: 
− z wykonania planu dochodów budŜetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budŜetowych (Rb-28); 
− o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-23) 
zostały sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej10.Wykazane w nich 
kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną dla obu części i przekazują 
prawdziwy i rzetelny obraz dochodów i wydatków, a takŜe naleŜności i zobowiązań 
w 2007 r. 

                                                 
10  Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm. 
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Uwagi i wnioski 

Po kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Finansów o: 

− aktualizację przyjmowanych do ustawy budŜetowej dochodów w przypadku zmiany 
załoŜeń dotyczących finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa; 

− zapewnienie właściwego klasyfikowania wydatków z tytułu kosztów sądowych 
związanych z poręczeniami i gwarancjami; 

− określenie w Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Ministerstwie 
Finansów dotyczących części 79 budŜetu państwa „Obsługa Długu Krajowego” 
szczegółowych zasad i terminów obiegu dowodów zewnętrznych, z których wynika 
powstanie zobowiązań Skarbu Państwa w części 79 budŜetu państwa. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

 3.1.  Wykonanie budŜetu państwa w części 78 Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego 

Dochody 

Dochody zrealizowane w cz. 78 bp w roku 2007 wyniosły 333.796 tys. zł, 
tj. 111,3% kwoty zaplanowanej i 46,0% dochodów roku 2006.  

Przekroczenie planu dochodów o 34.004 tys. zł spowodowane zostało 
w szczególności nieplanowanymi na etapie ustawy budŜetowej dochodami 
związanymi z zarządzaniem długiem, w tym z tytułu sprzedaŜy obligacji 
zerokuponowych, uwolnionego po przedterminowym wykupie obligacji Brady’ego. 
W 2007 r. dokonano nieplanowanego przedterminowego wykupu tych obligacji 
o wartości nominalnej 63,4 mln dolarów amerykańskich. W wyniku umorzenia 
wykupionych obligacji Brady’ego uwolnione zostały aktywa zabezpieczające 
te papiery. Z ich sprzedaŜy Ministerstwo uzyskało dochód w wysokości 49.890 tys. zł.  

W 2007 r. uzyskano równieŜ nieplanowany dochód w wysokości 35.934 tys. zł 
z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą. Składała 
się na niego w szczególności premia związana ze sprzedaŜą obligacji ponad ich 
wartość nominalną.  

W 2007 r. zrealizowano dochody z tytułu udzielonych gwarancji spłaty kredytów 
zagranicznych w wysokości 62.193,5 tys. zł. Były one wyŜsze o 60.993,5 tys. zł 
od dochodów zaplanowanych. Głównym powodem było dokonanie spłaty 
zobowiązań przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w upadłości. 
W związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym tego dłuŜnika 
i likwidacją jego majątku, Skarb Państwa otrzymał nieplanowaną wpłatę 
zgłoszonych do syndyka wierzytelności w wysokości 64.492,5 tys. zł, z tego 
59.663,5 tys. zł wpłynęło na dochody 2007 r. (pozostała kwota 4.829 tys. zł 
zmniejszyła wydatki 2007 r.).  

NiŜsze od zaplanowanych były natomiast dochody od lokat walutowych. Było 
to wynikiem obniŜenia planu emisji obligacji na rynkach zagranicznych11. Pomimo 
obniŜenia tych planów jeszcze na etapie uchwalania ustawy budŜetowej na rok 2007 
nie został skorygowany plan dochodów części 78. W efekcie dochody z lokat 
walutowych, na których umieszczane są środki z emisji zagranicznych były niŜsze 
od planu o 106.889 tys. zł.  

Dane o dochodach budŜetowych w cz. 78 przedstawiono w załączniku nr 1 
do informacji. 

Zbadano 52,2% dochodów zrealizowanych w części 78 bp. Dochody budŜetu 
państwa były rzetelnie pobierane i ewidencjonowane oraz przekazywane 
na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa w terminach określonych 

                                                 
11  Pierwotnie do zaplanowania dochodów przyjęto plan emisji w wysokości 3,9 mld EUR, który następnie 

ograniczono do 3,0 mld EUR. Wysokość emisji w USD nie uległa zmianie. 
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w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu państwa12.  

NaleŜności 

Według stanu na 31 grudnia 2007 r. naleŜności pozostałe do zapłaty, równe kwocie 
zaległości netto, wykazywane w sprawozdaniu budŜetowym Rb-27 wyniosły 
1.443.979 tys. zł i były niŜsze o 15,1% w porównaniu do roku 2006. Spadek ten 
wynikał głównie ze spadku kursu walutowego PLN/USD, stanowiącego podstawę 
przeliczenia większość naleŜności, z 2,9105 w 2006 r. do 2,4350 na koniec 2007 r.  

Dotyczyły one głównie § 8060 Odsetki od poŜyczek i kredytów zagranicznych 
(1.303.418 tys. zł). W stosunku do stanu na koniec 2006 r. uległy one obniŜeniu 
o 225.689 tys. zł, tj. o 14,8%. Składały się na nie niezapłacone odsetki od poŜyczek 
udzielonych rządom innych państw, w szczególności Irakowi, Syrii, Sudanowi 
i Mozambikowi. 

Umorzenia  

Na podstawie umowy zawartej między Polską i Nikaraguą w 2007 r. Minister Finansów 
umorzył 30,6 mln dolarów amerykańskich zadłuŜenia Nikaragui wobec Polski. 
ZadłuŜenie to nie było obsługiwane. Umorzenie naleŜności wiązało się z realizacją 
przyjętej przez Radę Ministrów strategii zakładającej udział Polski w inicjatywach 
oddłuŜeniowych na rzecz najuboŜszych krajów rozwijających się.  

W 2007 r. zawarto równieŜ umowę z Albanią w sprawie rozliczenia nominowanego 
w rublach kliringowych zadłuŜenia tego kraju wobec Polski. ZadłuŜenie zostało 
przeliczone na dolary amerykańskie i po wpłacie 1.250.156,43 USD (kwiecień 
2007 r.) pozostała kwota zadłuŜenia (707.910,44 USD) została umorzona.  

Plan wydatków 

W ustawie budŜetowej na rok 2007 zaplanowano wydatki w części 78 – Obsługa 
zadłuŜenia zagranicznego w wysokości 6.264.879 tys. zł. W ciągu 2007 r. wydatki 
zostały zmniejszone o 1.000.000 tys. zł do wysokości 5.264.879 tys. zł.  

Dane o wydatkach budŜetowych przedstawiono w załączniku nr 2. 

W wyniku dokonywanych w trakcie roku analiz, wskazujących na niŜsze 
od planowanego wykonanie wydatków w części 78, Minister Finansów podjął 
decyzję o zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.000.000 tys. zł. Na mocy decyzji 
z dnia 17 października 2007 r., wydanej na podstawie art. 140 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, środki w wysokości 1.000.000 tys. zł zostały przeznaczone 
na rozliczenie transakcji finansowych na instrumentach pochodnych w cz. 79 
budŜetu państwa – Obsługa długu krajowego. 

                                                 
12  Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
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Wydatki 

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.953.521 tys. zł, tj. 79,1% limitu ustalonego w ustawie 
budŜetowej i 94,1% planu po zmianach. W porównaniu do 2006 r. wydatki były wyŜsze 
o 445.106 tys. zł, tj. o 9,9%. Kontrola płatności, stanowiących 42,3% wydatków 
w części 78, wykazała, Ŝe były one dokonywane terminowo i w wysokościach 
wynikających z umów kredytowych, listów emisyjnych obligacji wyemitowanych 
zagranicą, umów w ramach Klubu Londyńskiego oraz umów gwarancji i poręczeń. 

W strukturze zrealizowanych w 2007 r. wydatków w części 78 – Obsługa zadłuŜenia 
zagranicznego największy udział miały wydatki ujęte w rozdziale 75701 Obsługa 
zadłuŜenia zagranicznego, naleŜności i innych operacji zagranicznych (99,7%). 
Pozostałą część (0,3%) stanowiły wydatki w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. 

Dane o wydatkach budŜetowych w cz. 78 przedstawiono w załączniku nr 2 do 
informacji. 

Wydatki w rozdziale 75701 wyniosły 4.939.529 tys. zł, tj. 85,5% wydatków 
zaplanowanych w ustawie budŜetowej oraz 94,4% ujętych w planie po zmianach. 
Na wydatki te złoŜyły się odsetki i opłaty od otrzymanych poŜyczek i kredytów 
zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wyemitowanych 
zagranicą oraz odsetki od obligacji Brady’ego (§ 8060) w łącznej kwocie 
4.679.209 tys. zł, wydatki związane z finansowaniem programu samolotu 
wielozadaniowego (§ 8140) w kwocie 210.871 tys. zł oraz wydatki 
na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych 
kosztów i prowizji (§ 4310) w wysokości 49.449 tys. zł.  

NiŜsze od planowanego w ustawie budŜetowej (o 834 995 tys. zł) wykonanie 
wydatków w rozdziale 75701 miało swoje źródło zarówno w działaniach Ministra 
Finansów, jak i korzystnym kształtowaniu się czynników zewnętrznych, 
tj. umocnieniu złotego skutkującym ograniczeniem wydatków o około 432 mln zł.  

Do działań podjętych przez Ministra Finansów naleŜało m.in. niŜsze wykorzystanie 
kredytów oferowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe13, 
przedterminowa spłata części obligacji Brady’ego i zmiana struktury walutowej 
i czasowej emisji papierów wartościowych14. 

NiŜsze od planu o 142.708 tys. zł były wydatki na obsługę płatności związanych 
z zakupem samolotu wielozadaniowego (§ 8140).  

Mniejsze od planowanych były równieŜ wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Wyniosły 
one 13.992 tys. zł, tj. o 476.363 tys. zł mniej niŜ zaplanowano w ustawie 
budŜetowej. Plan został zrealizowany w 2,9%, a w stosunku do planu po zmianach 
w 46,1%. W porównaniu do 2006 r. wykonanie planu wydatków z tytułu 
udzielonych gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych było niŜsze 
o 5.048 tys. zł.  

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

Rady Europy. 
14  Np.: plan na 2007 r. zakładał obsługę nowych (z 2007 r.) emisji jeszcze w tym samym roku w kwocie 

ok. 20,25 mln USD (ok. 61,5 mln zł), a obsługa faktycznie wyemitowanych w 2007 r. obligacji będzie 
miała miejsce począwszy od 2008 r.  
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Powodem niskiego wykonania planu wydatków określonego w ustawie budŜetowej 
były niŜsze niŜ planowano wydatki za poręczone zobowiązania Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Katowice (PEC Katowice) i Polskich Kolei Państwowych SA 
(PKP SA). Na 2007 r. zaplanowano pełną spłatę zobowiązań PEC Katowice 
w kwocie 51.394 tys. zł, natomiast faktycznie poniesione wydatki w kwocie 
11.056,7 tys. zł dotyczyły płatności przypadających jedynie na 2007 r. Ponadto, 
w trakcie roku, syndyk masy upadłości spłacił wierzytelności PEC Katowice 
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 64.492,5 tys. zł, z czego 
kwota 4.829,0 tys. zł dotyczyła wydatków poniesionych przez Skarb Państwa 
w 2007 r. i zmniejszyła wydatki tego roku. Do planu wydatków z tytułu 
poręczonych przez Skarbu Państwa zagranicznych kredytów bankowych PKP SA 
przyjęto na 2007 r. ok. 50% zobowiązań przypadających do spłaty w 2007 r. 
Według planu kwota tych wydatków na 2007 r. wynosiła 430.463,0 tys. zł. 
W trakcie 2007 r. nie doszło do spłaty poręczonych przez Skarb Państwa kredytów 
zaciągniętych przez PKP SA, w wyniku samodzielnej spłaty zobowiązań przez ten 
podmiot oraz w wyniku restrukturyzacji zobowiązań.  

Biorąc powyŜsze pod uwagę, NajwyŜsza Izba Kontroli nie zgłasza zastrzeŜeń 
do sposobu planowania i realizacji wydatków w cz. 78 Obsługa zadłuŜenia 
zagranicznego. 

Rozliczenie środków 

Na rachunek wydatków części 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego przekazano 
w 2007 r. z rachunku budŜetu państwa (z uwzględnieniem dokonanych w trakcie 
roku zwrotów środków) kwotę 4.954.043,2 tys. zł. Niewykorzystane środki 
budŜetowe (522,0 tys. zł) zostały zwrócone na centralny bieŜący rachunek budŜetu 
państwa w terminie określonym w § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów 
z  dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
budŜetu państwa. 

3.2. Wykonanie budŜetu państwa w części 79 Obsługa długu 

krajowego 

Dochody 

Dochody części 79 Obsługa długu krajowego wyniosły 2.238.444 tys. zł, tj. 61,8% 
kwoty zaplanowanej i 75,2% dochodów zrealizowanych w roku 2006. Stanowiły 
one 0,9% dochodów budŜetu państwa ogółem. 

Podstawowe źródło dochodów cz. 79 stanowiły dochody ze sprzedaŜy skarbowych 
papierów wartościowych (SPW), tj. wykupione przez nabywców narosłe odsetki 
od obligacji oraz premia stanowiąca nadwyŜkę ceny sprzedaŜy nad ceną emisyjną. 
Zostały one oszacowane na podstawie planów sprzedaŜy obligacji kuponowych, 
które jeszcze na etapie prac nad projektem ustawy budŜetowej w Ministerstwie 
Finansów zostały istotnie zredukowane. Ministerstwo nie dokonało korekty 
prognozy dochodów, uwzględniającej zmianę planów sprzedaŜy, w wyniku czego 
plan dochodów części 79 ujęty w ustawie budŜetowej został zawyŜony o około 
500 mln zł.  
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Zrealizowane dochody były niŜsze od planu o 1.384,2 mln zł, głównie w wyniku 
zmian w wielkości i strukturze sprzedaŜy SPW (z tego tytułu dochody były mniejsze 
o około 842 mln zł) oraz wyŜszej od planowanej rentowności spw, której 
zwiększenie spowodowało ograniczenie dochodów z premii o około 575 mln zł. 

Nieplanowane dochody w kwocie 1,6 mln zł zostały zrealizowane z tytułu odsetek 
od poŜyczki udzielonej Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej. Limit środków na ten 
cel włączony został do ustawy budŜetowej po zakończeniu prac nad jej projektem 
w Ministerstwie Finansów, a umowę poŜyczki zawarto w trakcie roku budŜetowego, 
stąd brak tego tytułu w dochodach części 79. PoŜyczka została spłacona zgodnie 
z warunkami umowy. 

Planowane dochody z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 
krajowych w wysokości 799,0 mln zł zostały zrealizowane w kwocie 828,2 mln zł, 
tj. 103,6 % planu. Podstawą planowania dochodów z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji spłaty kredytów krajowych były zawarte pomiędzy Skarbem Państwa 
a dłuŜnikami umowy, ugody sądowe oraz układy z wierzycielami w sprawie spłaty 
zadłuŜenia. W rzeczywistości wyŜsze niŜ planowane dochody zostały zrealizowane 
w wyniku czynności egzekucyjnych i likwidacji majątku dłuŜników, a takŜe 
większych o 7.956,8 tys. zł dobrowolnych wpłat dokonanych przez KWK Budryk. 
W łącznej kwocie zrealizowanych dochodów ujęto równieŜ dochód w wysokości 
7.567,2 tys. zł z tytułu zwrotu pomocy publicznej przez Arcelor Huta Warszawa, 
jaką Skarb Państwa udzielił w formie gwarancji.  

Dane o dochodach budŜetowych w części 79 przedstawiono w załączniku nr 3 
do informacji. 

W wyniku kontroli 36,0% dochodów zrealizowanych w części 79, NajwyŜsza Izba 
Kontroli stwierdziła, Ŝe dochody budŜetu państwa były przez dysponenta tej części 
prawidłowo naliczone, zaklasyfikowane do właściwych paragrafów i rozdziałów 
klasyfikacji budŜetowej oraz przekazywane na centralny rachunek bieŜący budŜetu 
państwa w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu 
państwa15.  

Po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2006 r. NIK wnioskowała o zmianę 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poprzez zmianę nazwy rozdziału 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu 
terytorialnego tak, aby właściwie odzwierciedlała dochody w nim ujmowane. 
Wniosek ten został zrealizowany. Nazwa rozdziału 75705 została zmieniona przy 
okazji nowelizacji ww. rozporządzenia, dokonanej rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 11 lipca 2007 r.16 i od 1 stycznia 2008 r. brzmi Obsługa krajowych 
poŜyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. 

NaleŜności 

Według stanu na 31 grudnia 2007 r. naleŜności pozostałe do zapłaty w części 79, 
równe kwocie zaległości netto, wyniosły 622.663,5 tys. zł i były niŜsze o 52,6% 
w porównaniu do roku 2006. Wynika to głównie ze spłat dokonanych przez 

                                                 
15  Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
16  Dz.U. Nr 128, poz. 890. 
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dłuŜników korzystających z poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, w tym całkowitej 
spłaty zadłuŜenia Agencji Rynku Rolnego (703.626,9 tys. zł) oraz Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach (74.126,7 tys. zł).  

Dotyczyły one głównie § 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 
622.234,4 tys. zł. W tej kwocie wierzytelność główna stanowiła 339.656,2 tys. zł, 
odsetki bieŜące 7.350,0 tys. zł oraz odsetki ustawowe 275.228,3 tys. zł. Najwięksi 
dłuŜnicy to: FSM WRM SA Bielsko-Biała w likwidacji (179.465,3 tys. zł), Huta 
Baildon (113.075,8 tys. zł), Laboratorium Frakcjonowania Osocza (60.882,0 tys. zł), 
Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil SA w upadłości 
(48.398,5 tys. zł) i Stocznia Gdańska SA w upadłości (45.000,0 tys. zł). 

W 2007 r. z ewidencji naleŜności części 79 wyksięgowano wierzytelności w kwocie 
882 tys. zł, w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego dłuŜnika 
zamykającym drogę do dalszego dochodzenia roszczeń. 

Plan wydatków 

Zaplanowany dla części 79 w ustawie budŜetowej limit wydatków 21.783.000 tys. zł 
został w trakcie roku zwiększony – przez przeniesienie środków z części 78 Obsługa 
zadłuŜenia zagranicznego17 – do kwoty 22.783.000 tys. zł. Przeniesienia dokonano 
zgodne z upowaŜnieniem zawartym w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. Ponadto, w trakcie roku budŜetowego Minister Finansów, decyzjami 
z 26 września i 14 grudnia 2007 r., dokonał przeniesień między paragrafami 
w rozdziale 75703 Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych, 
zwiększając limit wydatków przeznaczonych na rozliczenia z tytułu transakcji 
finansowych na instrumentach, polegających na wymianie płatności odsetkowych. 
Celem zmian dokonanych w planie wydatków części 79 było wykorzystanie dobrej 
sytuacji budŜetu państwa18 na przeprowadzenie transakcji skutkujących 
przesunięciem części kosztów obsługi długu publicznego z roku 2008 na rok 2007.  
Zmniejszenie kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie budŜetowej (przed 
zmianami) na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych, wynikało 
przede wszystkim z niŜszych o 12.554 mln zł niŜ zakładano potrzeb poŜyczkowych 
budŜetu państwa i innej zrealizowanej struktury sprzedaŜy SPW, a takŜe z wykupu 
w ramach przetargów zamiany, przeprowadzonych w ostatnich miesiącach 2006 r., 
obligacji zapadających w roku budŜetowym19.  

Przeniesienia wydatków dokonane z części 78 do 79, a takŜe w ramach części 79 
NIK uznaje za celowe. 

 

                                                 
17  Decyzja z dnia 17 października 2007 r. 
18  Po 8 miesiącach 2007 r. utrzymywała się nadwyŜka budŜetowa w wysokości 304 mln zł, wobec 

zaplanowanego w ustawie budŜetowej deficytu w wysokości 30 mld zł. 
19  Wyniki przetargów zamiany obligacji zapadających w latach następujących po roku budŜetowym 

nie wpływają na obniŜenie wydatków na wykup obligacji w terminie ich wykupu zapadających w danym 
roku. Ze względów ostroŜnościowych na dany rok planowane są wydatki w całej kwocie wynikającej 
z kalendarza wykupów, mimo Ŝe przetargi zamiany obligacji są standardowym instrumentem zarządzania 
długiem Skarbu Państwa, a udział obligacji zapadających poza rokiem budŜetowym w wynikach 
przetargów jest znaczący. 
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Wydatki 

Wydatki części 79 – Obsługa długu krajowego wyniosły 22.627.540 tys. zł i były 
o 0,7% niŜsze od planu po zmianach. Niewykorzystane środki dotyczyły przede 
wszystkim transakcji finansowych na instrumentach pochodnych. Zwiększone 
jeszcze w grudniu 2007 r. wydatki na ten cel nie zostały wykorzystane w wyniku 
pogorszenia się sytuacji rynkowej i nieopłacalności transakcji.  

Kontrola płatności stanowiących 23,0% wydatków części 79 ogółem, na które 
złoŜyły się wypłaty dyskonta i odsetek od skarbowych papierów wartościowych, 
wynagrodzenie agentów emisji obligacji detalicznych oraz wypłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa podmiotom krajowym 
wykazała, Ŝe wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budŜetowej były 
realizowane w terminach płatności i w wysokościach wynikających z listów 
emisyjnych, określających warunki emisji krajowych obligacji skarbowych oraz 
umów i wystawionych na ich podstawie faktur. 

W strukturze wydatków zrealizowanych w 2007 r. w części 79 niemal 100% 
przypada na wydatki ujęte w rozdziale 75703 Obsługa krajowych skarbowych 
papierów wartościowych. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez Skarb Państwa (wydatki rozdziału 75704) stanowiły jedynie 0,006%.  

Dane o wydatkach budŜetowych w części 79 przedstawiono w załączniku nr 4 
do informacji. 

W porównaniu do 2006 r. wydatki części 79 były niŜsze o 713.618 tys. zł, co było 
głównie efektem spadku wydatków na wypłatę dyskonta i odsetek od krajowych 
SPW – o 3.291.378 tys. zł, częściowo zneutralizowanym przez zwiększenie skali 
transakcji na instrumentach pochodnych polegających na wymianie płatności 
odsetkowych – o 2.689.448 tys. zł 

Wydatki poniesione na obsługę krajowych SPW w wysokości 22.626.153 tys. zł 
obejmowały koszty odsetek, dyskonta oraz premii20 od skarbowych papierów 
wartościowych (§ 8070), rozliczenia z tytułu transakcji finansowych 
na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych 
(§ 8100) oraz koszty emisji skarbowych papierów wartościowych (§ 4310).  

Wydatki z tytułu odsetek od krajowych SPW zaplanowano na 2007 r. w kwocie 
21.260.000 tys. zł, którą w trakcie roku zmniejszono do 19.762.000 tys. zł, co było 
efektem przede wszystkim mniejszej sprzedaŜy obligacji, od których ponoszone 
były wydatki w 2007 r. Ograniczenie sprzedaŜy obligacji było wynikiem znacznie 
mniejszych potrzeb poŜyczkowych w 2007 r., a takŜe dokonanego jeszcze w 2006 r. 
w ramach przetargów zamiany wykupu obligacji zapadających w 2007 r. o wartości 
nominalnej 7,2 mld zł. Natomiast na inne niŜ zakładano na 2007 r. wydatki 
na obsługę bonów wpłynęła niŜsza rentowność oraz mniejsza sprzedaŜ bonów 
52-tygodniowych w ostatnim kwartale 2006 r., co spowodowało, Ŝe na dyskonto 
przy wykupie tych bonów w 2007 r., wydatkowano o 55.969 tys. zł mniej. Z kolei 
sprzedaŜ w grudniu 2006 r. nieplanowanych bonów 5-tygodniowych o wartości 
nominalnej 2,2 mld zł była źródłem dodatkowych kosztów w wysokości 

                                                 
20  Premia jako składnik wydatków pojawia się w związku z odkupem na przetargach zamiany obligacji, 

które zostały nabyte przez inwestorów z premią; udział premii w wydatkach tego rozdziału stanowił 
0,2%. 
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8.340 tys. zł. Wypadkową tych dwóch czynników było zmniejszenie kosztów 
obsługi bonów skarbowych o 47.629 tys. zł. 

Na rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych 
(§ 8100), przeprowadzonych w 2007 r. wydatkowano 2.978.792,7 tys. zł. Zgodnie 
z warunkami zawartych transakcji, ich dokonanie będzie skutkowało 
pomniejszeniem wydatków w 2008 r. w wysokości 3.070.759,2 tys. zł. Ponadto 
przeprowadzone transakcje wpłyną na bardziej równomierny rozkład kosztów obsługi 
długu publicznego w 2008 r., a ich wartość bieŜąca, obliczona na dzień ich zawarcia 
z zastosowaniem dyskonta odpowiadającego kosztowi finansowania na rynku 
krajowym, jest dodatnia. 
UpowaŜnienie dla Ministra Finansów do przeprowadzania transakcji na instrumentach 
pochodnych wynika z art. 71 ustawy o finansach publicznych. 

Na 2007 rok zaplanowano wydatki z tytułu spłaty kredytów krajowych, 
poręczonych przez Skarb Państwa, a niespłaconych przez kredytobiorców, 
w kwocie 400.000 tys. zł, tj. więcej o 308.654 tys. zł niŜ wykonanie 2006 r. 
W trakcie roku plan wydatków z tego tytułu zmniejszono o kwotę 370.000 tys. zł 
do wysokości 30.000 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1.386,7 tys. zł, 
co stanowiło 4,6% planu po zmianach. Na etapie planowania wydatków z tytułu 
udzielonych poręczeń i gwarancji, w szczególności brano pod uwagę kwoty 
przypadające do spłaty w danym roku przez kaŜdy podmiot, jego sytuację 
finansową, jak równieŜ ocenę punktową ryzyka spłaty przez budŜet państwa. 
Głównymi powodami niskiego wykorzystania limitu wydatków było dokonanie przez 
Ministra Finansów restrukturyzacji gwarancji i poręczeń udzielonych PKP SA, 
Stoczni Gdynia SA, Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., polegających 
na wydłuŜeniu terminu waŜności gwarancji i poręczeń oraz stosownym przedłuŜeniu 
terminów spłaty zobowiązań kredytowych (przyjęte do planu wydatki 
za zobowiązania ww. podmiotów stanowiły 74,8% planu). Po kontroli wykonania 
budŜetu państwa w 2006 r. NIK skierowała do Ministra Finansów wniosek 
o rozwaŜenie zmiany sposobu planowania wydatków na spłatę poręczonych 
i gwarantowanych zobowiązań. Minister Finansów przy pracach nad ustawą 
budŜetową na rok 2008 dokonał weryfikacji ryzyka spłaty poręczonych 
i gwarantowanych zobowiązań, w wyniku czego planowana kwota wydatków z tytułu 
udzielonych gwarancji i poręczeń na rok 2008 została oszacowana na poziomie 
376,3 mln zł. 
W 2007 r. w części 79 wydatki związane z zapłatą kosztów sądowych w wysokości 
21,8 tys. zł, zostały sfinansowane z § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, 
zamiast z § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Nie została 
takŜe dokonana zmiana układu wykonawczego w części 79, wprowadzająca § 4610 
i ustalająca plan wydatków w tym paragrafie. Prawomocne postanowienia sądów, 
które były podstawą dokonania tych wydatków, nie zostały niezwłocznie przekazane 
do Departamentu NaleŜności i Zobowiązań Finansowych Państwa w celu 
zaksięgowania zobowiązań. Przekazano je dopiero przed terminem płatności w celu 
dokonania zapłaty21. Nie zaewidencjonowane zobowiązania nie mogły być ujęte 
w sprawozdaniach budŜetowych. W wewnętrznych procedurach określających obieg 
dokumentów dotyczących zobowiązań Skarbu Państwa w części 79 budŜetu państwa 

                                                 
21  W jednym przypadku postanowienie sądowe przed wpłynięciem do Departamentu Gwarancji i Poręczeń 

było przez ponad 4 miesiące bezzasadnie przetrzymane przez Biuro Obsługi Prawnej i Zastępstwa 
Procesowego.  
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nie zostały uściślone terminy i zasady przekazywania dowodów obcych dotyczących 
zobowiązań wynikających z prawomocnych postanowień sądów.  

Rozliczenie środków 

Na rachunek wydatków części 79 Obsługa długu krajowego przekazano w 2007 r. 
z rachunku budŜetu państwa (z uwzględnieniem dokonanych w trakcie roku 
zwrotów środków) kwotę 22.627.553 tys. zł. Niewykorzystane środki budŜetowe 
(13 tys. zł) zostały zwrócone na centralny bieŜący rachunek budŜetu państwa 
w terminie określonym w § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŜetu 
państwa22.

                                                 
22  Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze. zm. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół  

Protokół kontroli podpisano w dniu 2 kwietnia 2008 r. Do protokołu nie wniesiono 
zastrzeŜeń.  

Wystąpienie pokontrolne 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister Finansów poinformował, 
Ŝe w pracach nad projektem ustawy budŜetowej na 2009 r. podejmie działania 
w celu zapewnienia spójności załoŜeń przyjmowanych do planu dochodów z tytułu 
sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych oraz planu finansowania potrzeb 
poŜyczkowych budŜetu. Minister Finansów zadeklarował równieŜ zmianę sposobu 
klasyfikowania poniesionych wydatków z tytułu kosztów sądowych związanych 
z poręczeniami i gwarancjami oraz doprecyzowanie w instrukcji kontroli i obiegu 
dowodów księgowych terminu przedkładania dowodów obcych w celu ujęcia ich 
w księgach rachunkowych części 79 budŜetu państwa.  

Finansowe rezultaty kontroli 

Na finansowe rezultaty kontroli złoŜyły się nieprawidłowości w kwocie 21,8 tys. zł 
i dotyczyły nieprawidłowej klasyfikacji wydatków w części 79 budŜetu państwa 
do danego paragrafu wydatków budŜetowych. Omówiono je odpowiednio na str. 15 
niniejszej informacji. 
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załącznik nr 1  

Dochody budŜetowe część 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

 2007 r. 
Wykonanie  

2006 r. 
Plan 

wg ustawy 
budŜetowej 

Wykonanie 
5:3 5:4 

L.p. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Ogółem, w tym:  725 029 299 792 333 796 46,0 111,3 

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

725 029 299 792 333 796 46,0 111,3 

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

723 926 298 592 271 603 37,5 91,0 

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

224 065 265 566 152 162 67,9 57,3 

1.1.1.2. 

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

33 905 33 026 33 007  97,4 99,9 

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

465 251 0 49 920 10,7 - 

1.1.1.4 § 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 704 0 36 514 5186,6 - 

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

1 103 1 200 62 193 5638,5 5182,8 

1.1.2.1. 
§ 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, 
w tym naleŜności uboczne  

1 103 1 200 62 193 5638,5 5182,8 

Źródło: Wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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załącznik nr 2  

Wydatki bud Ŝetowe część 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

2007 r. 
Wykonanie 
w 2006 r.* 

Plan  
wg ustawy 
budŜetowej 

BudŜet po 
zmianach 

Wykonanie 
6:3 6:4 6:5  

Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ogółem, w tym: 4 508 415  6 264 879 5 264 879 4 953 521  109,9 79,1 94,1 
1.1. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 4 508 415  6 264 879 5 264 879 4 953 521  109,9 79,1 94,1 

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

4 489 375 5 774 524  5 234 524 4 939 529 110,0 85,5 94,4 

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

4 365 527 5 310 285 4 805 285 4 679 209 107,2 88,1 97,4 

KREDYTY: 834 126 1 126 932 941 932 901 635 108,1 80,0 95,7 
- Klub Paryski 146 870  150 984 126 984 116 680  79,4 77,3 91,9 
- Europejski Bank Inwestycyjny 454 084 628 560 528 560 518 052 114,1 82,4 98,0 
- Bank Światowy 159 634 266 846 216 846 200 829 125,8 75,3 92,6 
- Bank Rozwoju Rady Europy 59 442 71 206 61 206 58 607 98,6 82,3 95,8 
- Inne kredyty 14 096 9 336 8 336 7 466 53,0 80,0 89,6 
OBLIGACJE: 3 531 401 4 183 353 3 863 353 3 777 574 107,0 90,3 97,8 
- Obligacje Brady’ego  144 939 90 794 70 795 66 632 46,0 73,4 94,1 

1.1.1.1 

- Obligacje skarbowe RP wyemitowane za 
granicę 

3 386 462 4 092 559 3 792 558 3 710 942 109,6 90,7 97,8 

1.1.1.2 
§ 8140 Wydatki związane z zakupem samolotu 
wielozadaniowego 

94 894 353 579 353 579 210 871 222,2 59,6 59,6 

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

28 953 110 660 75 660 49 449 170,8 44,7 65,4 

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

19 040 490 355 30 355 13 992 73,5 2,9 46,1 

1.1.2.1 § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 19 040 490 355 30 355 13 992 73,5 2,9 46,1 

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

Dochody budŜetowe część 79 Obsługa długu krajowego 

2006 r. 2007 r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Wykonanie   Ustawa  Wykonanie 

5:3 5:4 

  tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem 2 977 042 3 622 646 2 238 444 75,2 61,8 

1 
Dział 757 – Obsługa długu 
publicznego 

2 977 042 3 622 646 2 238 444 75,2 61,8 

1.1. 
Rozdział 75703 Obsługa 
krajowych skarbowych papierów 
wartościowych 

2 837 454 2 769 650 1 352 544 47,7 48,8 

1.1.1 

§ 8080 Dochody z tytułu spw, 
kredytów i poŜyczek oraz innych 
instrumentów finansowych na 
rynku krajowym 

2 837 454 2 769 650 1 352 544 47,7 48,8 

1.2.  
Rozdział 75705 Obsługa 
kredytów podmiotów krajowych 

43 798 43 026 35 860 81,9 83,3 

1.2.1 
§ 8080 Odsetki od krajowych 
spw i kredytów 

43 781 43 026 35 836 81,9 83,3 

1.2.2 § 0920 Pozostałe odsetki 17 - 25 147,1 - 

1.3.  
Rozdział 75704  Rozliczenia z 
tytułu poręczeń udzielonych 
przez SP 

79 264 799 000 828 173 1 044,8 103,7 

1.3.1 
§ 8020 Wpływy z tytułu 
poręczeń spłaty kredytów 
krajowych 

79 264 799 000 828 173 1 044,8 103,7 

1.4. 
Rozdział 75702 Obsługa 
papierów wartościowych, 
kredytów i poŜyczek jst 

16 526 10 970 21 867 132,3 199,3 

1.4.1 § 0920 Pozostałe odsetki 16 526 10 970 21 867 132,3 199,3 
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załącznik nr 4 

Wydatki bud Ŝetowe część 79 Obsługa długu krajowego  

2006 r. 2007 r. 

w tym: 

Wykonanie* Ustawa  
BudŜet 

 po 
 zmianach 

Wykonanie* wydatki 
niewyga-

sające 

6:3 6:4 6:5  
Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

 Ogółem** , w tym: 23 341 158 21 783 000 22 783 000 22 627 540 - 96,9 103,9 99,3 

1 
Dział 757 – Obsługa długu 
publicznego 

23 341 158 21 783 000 22 783 000 22 627 540 - 96,9 103,9 99,3 

1.1. 
Rozdział 75703 Obsługa 
krajowych skarbowych papierów 
wartościowych 

23 249 812 21 383 000 22 753 000 22 626 153 - 97,3 105,8 99,4 

1.1.1 
§ 8070 Odsetki i dyskonto od 
krajowych spw oraz poŜyczek i 
kredytów 

23 049 798 21 260 000 19 762 000 19 758 420 - 85,7 92,9 100,0 

1.1.2 

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

146 565 71 000 2 959 000 2 836 013 - 1 935 3 994,4 95,8 

1.1.3 
§ 4310 Wydatki na sfinansowanie 
kosztów emisji spw oraz innych 
kosztów i prowizji  

53 449 52 000 32 000 31 720 - 59,3 61,0 99,1 

1.2. 

Rozdział 75704  Rozliczenia z 
tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa, 
§ 8020 Wypłaty z tytułu 
gwarancji i poręczeń 

91 346 400 000 30 000 1 387 - 1,5 0,3 4,6 

*  Łącznie z wydatkami niewygasającymi. 
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załącznik nr 5 

Kalkulacja oceny końcowej część 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

Oceny wykonania budŜetu części 78 Obsługa zadłuŜenia zagranicznego dokonano stosując 

kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 

w Analizie wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2007 roku23. 

Grupa III  

Dochody D: 333.796 tys. zł    Wydatki W:  4.953.521 tys. zł 

Łączna kwota G: 5.287.317 tys. zł  

Waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie: Ww = W:G = 0,9369  

Waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie: Wd = D:G = 0,0631 

Nieprawidłowości w dochodach: stwierdzono nieprawidłowość o charakterze formalnym, 
dotyczącą planowania dochodów. Polegała ona na niedokonaniu korekty planu po zmianie 
parametrów, od których zaleŜy wysokość dochodów (zawyŜenie planu dochodów części 78 
o ok. 107 mln zł). Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na pozyskiwanie dochodów 
i nie wpływa na obniŜenie oceny cząstkowej. 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna  

Nieprawidłowości w wydatkach: brak  

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna  

Wynik końcowy Wk: 5 x 0,9369 + 5 x 0,0631 = 5  

Ocena końcowa: pozytywna  

Kalkulacja oceny końcowej część 79 Obsługa długu krajowego 

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

na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 

wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2007 roku. 

Grupa III  

Dochody D: 2.238.444 tys. zł    Wydatki W: 22.627.540 tys. zł 

Łączna kwota G : 24.865.984 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W:G = 0,9100 

Waga dochodów w łącznej kwocie Wd = D:G = 0,0900 

 
                                                 
23  http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_kryteria_oc_wyk_budz.pdf 
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Nieprawidłowości w dochodach: stwierdzono nieprawidłowość o charakterze formalnym, 
polegającą na niedokonaniu korekty planu dochodów po zmianie parametrów, od których zaleŜy 
wysokość dochodów (zawyŜenie planu dochodów części 79 o ok. 500 mln zł). Stwierdzona 
nieprawidłowość nie miała wpływu na pozyskiwanie dochodów i nie wpływa na obniŜenie oceny 
cząstkowej. 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna  

Nieprawidłowości w wydatkach: wydatki związane ze zwrotem kosztów sądowych w wysokości 
21,8 tys. zł (0,0001% wydatków cz.ęści79) zostały ujęte w § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji 
i poręczeń, zamiast w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W trakcie roku, 
przed poniesieniem ww. wydatków, nie została dokonana zmiana układu wykonawczego poprzez 
wprowadzenie § 4610 i ustalenie planu wydatków w tym paragrafie. Ze względu na niską wagę 
nieprawidłowości, nie wpływa ona na obniŜenie oceny ogólnej. 

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna  

Wynik końcowy Wk: 5 x 0,9100 + 5 x 0,0900 = 4,55 + 0,45 = 5 

Ocena ogólna: pozytywna.  
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załącznik nr 6 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Komisja Finansów Publicznych 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

8. Minister Finansów 

9. Minister Sprawiedliwości 

10. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 


