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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwaną dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała Bank Gospodarstwa Krajowego  

w zakresie zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budŜetu państwa w okresie 

2007 – I półrocze 2008 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały  

w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, 

na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie 

pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Banku Gospodarstwa 

Krajowego w zakresie objętym kontrolą.  

1.  Realizacja zadań związanych z obsługą i ewidencją naleŜności, zobowiązań, prowadzenia 

rachunków i transakcji warunkowych odbywała się na podstawie umów zawartych 

pomiędzy Ministrem Finansów, reprezentującym Skarb Państwa, a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego.  

1.1. W dniu 21 maja 2004 r. podpisana została umowa w sprawie rachunku lokat specjalnych 

oraz zawierania transakcji warunkowych. Umowa dotyczyła lokowania wolnych środków 

przez Ministra Finansów za pośrednictwem BGK w formie lokat międzybankowych  

lub transakcji warunkowych. W okresie objętym kontrolą Bank przyjął 389 lokat 

bankowych na łączną kwotę kapitału 225.844,0 mln zł, z tytułu których przekazał na rzecz 
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Ministra Finansów odsetki w wysokości 53,0 mln zł. W przypadku transakcji 

warunkowych, BGK zawarł na zlecenie Ministra Finansów 724 transakcje warunkowe 

typu „buy-sell-back”. Kwota zaangaŜowanego kapitału wyniosła łącznie 481.284,7 mln zł, 

a uzyskane odsetki z tych operacji – 225,5 mln zł. Środki przekazane z Ministerstwa były 

lokowane w bankach pełniących funkcję dealera skarbowych papierów wartościowych. 

Badanie 10 lokat międzybankowych i 10 transakcji warunkowych wykazało, Ŝe lokaty  

te i transakcje warunkowe były zawierane i rozliczane zgodnie z zasadami określonymi  

w umowie oraz z kaŜdorazowo podanymi przez Ministerstwo warunkami ich zawierania.  

1.2. Na mocy umów z 27 maja 2002 r. oraz 21 grudnia 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 

prowadzi ewidencję zagranicznych zobowiązań i naleŜności Skarbu Państwa. W obsłudze 

Banku pozostawało na koniec I półrocza 2008 r. – 3.394,6 mln zł naleŜności 

zagranicznych (bez collateralu i naleŜności z tytułu gwarancji i poręczeń) oraz  

100.629,5 mln zł zobowiązań zagranicznych Skarbu Państwa (bez zobowiązań 

warunkowych). Podane wielkości są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w Banku 

oraz danymi przekazywanymi w sprawozdaniach do Ministerstwa Finansów. Ewidencja 

była prowadzona stosownie do zasad rachunkowości i planu kont przyjętych decyzją  

nr NZ/7/2006 Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r.  

2.  Za obsługę ww. zobowiązań i naleŜności zagranicznych, Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego przysługiwało wynagrodzenie w formie prowizji. W badanym okresie, Bank 

otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.401.141,31 zł, z tego: kwota 653.496,75 zł 

stanowiła prowizję za IV kwartał 2006 r. (płatna w marcu 2007 r.), kwota 3.122.644,56 zł 

za rok 2007 (stanowiąca równowartość 1,2 mln USD) oraz 1.625.000 zł za dwa kwartały 

2008 r. Prowizje były naliczana prawidłowo, stosownie do umów z 27 maja 2002 r. oraz 

21 grudnia 2007 r. 

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli nie formułuje uwag  

i wniosków pokontrolnych.  

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia  

na piśmie do Dyrektora Departamentu BudŜetu i Finansów NajwyŜszej Izby Kontroli, 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 


