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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 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała Ministerstwo Finansów 

w zakresie wykonania budŜetu państwa w 2007 r. w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia 

zagranicznego oraz 79 – Obsługa długu krajowego. 

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

podpisanym w dniu 2 kwietnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budŜetu państwa 

w 2007 r. w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego oraz 79 – Obsługa długu 

krajowego. 

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

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

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

kontrolą. Sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej1. 

Wykazane w nich kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną dla obu części.  

                                                 
1 Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm. 
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Kontrola dochodów w wysokości 1.480,0 mln zł, stanowiących 57,5% ogółu dochodów 

zrealizowanych w częściach 78 i 79 wykazała, Ŝe zostały one prawidłowo naliczone 

i zaklasyfikowane do właściwych paragrafów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej.  

Wśród zbadanych wydatków na kwotę 7.338.734 tys. zł, stanowiących 26,6% wydatków 

obu części, właściwie naliczone i zaklasyfikowane zostały wydatki w wysokości 

7.338.712 tys. zł. Do niewłaściwego paragrafu zostały zaliczone wydatki z tytułu kosztów 

sądowych w wysokości 21,8 tys. zł, poniesione w związku z poręczeniami i gwarancjami. 

Kwota ta przed zapłatą nie została takŜe wprowadzona do ksiąg rachunkowych jako 

zobowiązanie.2 Z uwagi, iŜ stanowiła ona zaledwie 0,0003% badanej próby, uchybienie to 

nie stanowi podstawy do obniŜenia oceny ogólnej.  

2.  Gromadzenie i odprowadzanie dochodów budŜetu państwa w częściach 78 i 79 

następowało na zasadach i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów 

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

państwa3. Uzyskane dochody wyniosły 2.572,2 mln zł i były niŜsze od planu  

o 1.350,2 mln zł. Wykonanie planu wyniosło 65,6%.  

2.1. W trakcie prac nad przygotowaniem projektu budŜetu na 2007 r. wpływy z tytułu 

sprzedaŜy skarbowych papierów wartościowych, stanowiące podstawowe źródło 

dochodów cz. 79, zostały oszacowane bez naleŜytej staranności. Ich wielkość określana 

jest na podstawie planów sprzedaŜy obligacji kuponowych. Tymczasem, pomimo Ŝe na 

kolejnym etapie prac nad projektem ustawy budŜetowej w Ministerstwie Finansów plany 

sprzedaŜy tych spw zostały istotnie zredukowane, nie dokonano obniŜenia prognozy 

dochodów. Wskutek tego plan dochodów części 79 ujęty w ustawie budŜetowej został 

zawyŜony o około 500 mln zł. Niedokonanie obniŜenia planu dochodów, Ministerstwo 

uzasadniło tym, Ŝe spowodowałoby to konieczność zwiększenia zakładanego deficytu 

budŜetu państwa lub obniŜenia wydatków o analogiczną kwotę. W rzeczywistości 

dochody cz. 79 wyniosły 2.238,4 mln zł i były niŜsze od planu o 1.384,2 mln zł. Oprócz 

zmiany wielkości i struktury sprzedaŜy spw, które ostatecznie spowodowały osiągnięcie 

dochodów niŜszych niŜ planowano o około 842 mln zł, wpływ na mniejsze dochody miała 

takŜe wyŜsza od planowanej rentowność skarbowych papierów wartościowych, która 

ograniczyła dochody z premii o około 575 mln zł.  

                                                 
2 Szerzej kwestia ta została omówiona w pkt 3.3 wystąpienia. 
3 Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
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2.2. W trakcie przygotowania projektu budŜetu takŜe plan dochodów w części 78 nie został 

skorygowany, pomimo obniŜenia planów emisji obligacji na rynkach zagranicznych4. 

W efekcie dochody z lokat walutowych, na których umieszczane są środki z emisji 

zagranicznych były niŜsze od planu o 106,9 mln zł. NiŜsze dochody z tytułu lokat zostały 

jednak skompensowane wyŜszymi wpływami z tytułów nieprzewidzianych na etapie 

opracowywania ustawy budŜetowej. Były to dochody ze sprzedaŜy amerykańskich obligacji 

zerokuponowych, stanowiących zabezpieczenie polskich obligacji Brady’ego 

(tzw. collateralu)5, premie uzyskiwane ze sprzedaŜy obligacji zagranicznych powyŜej ceny 

nominalnej oraz wpływy z tytułu gwarancji od podmiotu w stanie upadłości. Łącznie 

dochody części 78 wyniosły 333,8 mln zł i były wyŜsze od planu o 34,0 mln zł, tj. 11,3%.  

3. Plany wydatków obu skontrolowanych części zostały sporządzone w granicach kwot 

określonych w ustawie budŜetowej oraz w terminie i szczegółowości wynikającej z art. 128 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych6. Zrealizowane wydatki wyniosły 

łącznie 27.581,1mln zł, tj. 98,3% planu po zmianach.  

3.1. W części 78 zrealizowano wydatki w kwocie 4.953,5 mln zł, tj. 79,1 % planu i 94,1% planu 

po zmianach. Wydatki te zostały dokonane terminowo, w wysokościach wynikających  

z umów kredytowych, listów emisyjnych obligacji wyemitowanych za granicą, umów  

w ramach Klubu Paryskiego oraz umów poręczeń i gwarancji. Na niŜsze wykonanie planu 

wpływ miały głównie mniejsze o 476,4 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, niŜsze 

o 432 mln zł koszty wynikające z umocnieniem złotego i niŜsze o 142,7 mln zł wydatki 

związane z finansowaniem programu samolotu wielozadaniowego F-16. 

3.2.W części 79 zaplanowano wydatki w wysokości 21.783 mln zł, które w trakcie roku 

budŜetowego zostały zwiększone o kwotę 1.000 mln zł. Realizacja wydatków wyniosła 

22.627,5 mln zł, tj.99,3% planu po zmianach. W tej kwocie 2.978,8 mln zł stanowiły 

wydatki związane z dokonaniem transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, 

polegających na wymianie płatności odsetkowych. Operacje te spowodowały zwiększenie 

w 2007 r. o powyŜszą kwotę wydatków z tytułu obsługi długu krajowego przy 

jednoczesnym zmniejszeniu o 3.070.8 mln zł wydatków w 2008 r. Przeprowadzone 

transakcje wpłyną na bardziej równomierny rozkład kosztów obsługi długu publicznego 

                                                 
4  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. 
5 Zabezpieczenie to zostało zwolnione w związku z dokonanym w 2007 r., nieplanowanym wcześniej 

częściowym wykupem obligacji Brady’ego. 
6  Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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w 2008 r., a ich wartość bieŜąca obliczona na dzień ich zawarcia z zastosowaniem dyskonta 

odpowiadającego kosztowi finansowania na rynku krajowym była dodatnia. 

3.3. Z tytułu poręczeń i gwarancji w częściach 78 i 79 zaplanowano wydatki w wysokości 

890,4 mln zł. Po zmianach plan tych wydatków zmniejszono do 60,4 mln zł, a wykonano  

w kwocie 15,4 mln zł. Głównymi powodami niskiego wykorzystania limitu wydatków było 

dokonanie przez Ministra Finansów restrukturyzacji gwarancji i poręczeń udzielonych 

PKP S.A., Stoczni Gdynia S.A., Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., polegających 

na wydłuŜeniu terminu waŜności gwarancji i poręczeń oraz stosownym przedłuŜeniu 

terminów spłaty zobowiązań kredytowych. 

Na niskie wykorzystanie limitów wydatków określonych w ustawach budŜetowych, 

utrzymujące się od wielu lat, NIK zwracała juŜ uwagę w wystąpieniach pokontrolnych,  

a po kontroli wykonania budŜetu państwa w części 78 i 79 za 2006 r. wnioskując  

o rozwaŜenie moŜliwości 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. 

Wydatki w części 79 związane z zapłatą kosztów sądowych w wysokości 21,8 tys. zł, 

zostały sfinansowane z § 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, zamiast zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych7 z § 4610 – Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego. Nie została dokonana zmiana układu wykonawczego 

w części 79, wprowadzająca § 4610 i ustalająca plan wydatków w tym paragrafie.  

Postanowienia sądów, które były podstawą dokonania tych wydatków, nie zostały 

niezwłocznie po wpłynięciu do Departamentu Gwarancji i Poręczeń przekazane 

do Departamentu NaleŜności i Zobowiązań Finansowych Państwa w celu zaksięgowania 

zobowiązań. Przekazano je dopiero przed terminem płatności, w celu dokonania zapłaty8. 

Niezaewidencjonowane zobowiązania nie mogły być ujęte w sprawozdaniach budŜetowych. 

W wewnętrznych procedurach określających obieg dokumentów zewnętrznych dotyczących 

                                                 
7  Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm. 
8  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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zobowiązań Skarbu Państwa w części 79 budŜetu państwa nie zostały ustalone terminy 

i zasady przekazywania dokumentacji dotyczącej zobowiązań wynikających z postanowień 

sądów.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) zapewnienie, na etapie prac nad projektem ustawy budŜetowej, spójności planu 

dochodów z tytułu sprzedaŜy spw oraz planu  finansowania potrzeb poŜyczkowych;  

2) zapewnienie właściwego klasyfikowania wydatków z tytułu kosztów sądowych 

związanych z poręczeniami i gwarancjami; 

3) określenie w Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Ministerstwie 

Finansów dotyczących części 79 budŜetu państwa „Obsługa Długu Krajowego”, 

stanowiącej załącznik do Decyzji nr 12/NZ Ministra Finansów z dnia 14.12.2006 r., 

szczegółowych zasad i terminów obiegu dowodów obcych powodujących powstanie 

zobowiązań Skarbu Państwa w części 79 budŜetu państwa. 

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

Pana Ministra o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

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

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi 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 NajwyŜszej Izby Kontroli. 


