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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 i 7 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 działalność Powszechnej Kasy 

Oszczędności Banku Polskiego SA jako agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych oraz 

Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych w okresie 2007–I półrocze 2008 r.  

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

podpisanym w dniu 11 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez PKO BP SA  

z umów z 11 lutego 2003 r. o pełnienie funkcji agenta emisji skarbowych obligacji 

detalicznych oraz z 21 grudnia 2006 r. i 21 grudnia 2007 r. w sprawie pełnienia funkcji 

Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, zawartych z Ministrem Finansów, 

reprezentującym Skarb Państwa.  

1. W okresie objętym kontrolą PKO BP SA wykonało postanowienia §§ 11–13 umowy  

z 11 lutego 2003 r. i oferowało skarbowe obligacje detaliczne poprzez sieć ponad  

1200 placówek oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Obsługa obligacji 

została zorganizowana w sposób pozwalający na realizację dyspozycji nabywców 

w dowolnej placówce Banku, niezaleŜnie od miejsca nabycia.  
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Kontrola procesów przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia sprzedaŜy trzech  

z 59 serii obligacji, oferowanych przez PKO BP SA w badanym okresie1 wykazała,  

Ŝe czynności te były wykonywane zgodnie z postanowieniami rozdziału VI umowy oraz  

z Procedurami Obsługi Obligacji, ustalonymi na podstawie § 30 umowy, 

zaakceptowanymi przez obie strony. Zapewniono takŜe właściwą kontrolę wewnętrzną 

nad tymi procesami.  

W wyniku badania operacji wykupu obligacji z trzech miesięcy o największej sumie 

wypłat2 stwierdzono, Ŝe Bank prawidłowo dokonywał rozliczeń środków na wykup  

i wypłatę odsetek od skarbowych obligacji detalicznych. Wielkości zapotrzebowanych 

środków odpowiadały wartości zobowiązań Skarbu Państwa z ww. tytułu,  

a zapotrzebowania na środki były składane zgodnie z trybem określonym w Procedurach 

Obsługi Obligacji. W Procedurach strony umowy przyjęły, Ŝe środki na realizację praw  

z obligacji oszczędnościowych są przekazywane w systemie dekadowym, na 2 dni przed 

kaŜdą dekadą. Tymczasem w § 38 umowy zapisano, Ŝe środki na realizację praw obligacji 

powinny być przekazywane 1–2 dni robocze przed dniem wymagalności naleŜności,  

w zaleŜności od formy, w jakiej środki mają być udostępnione posiadaczom obligacji.  

W efekcie przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków na obsługę obligacji 

nawet na 12 dni przed terminem wymagalności naleŜności, na rachunku w Banku 

utrzymywane były wysokie stany środków (średnio w okresie objętym kontrolą  

ok. 195 mln zł). Stany te były takŜe w części generowane poprzez przekazywanie przez 

Ministra Finansów całości środków na wykup obligacji, w sytuacji gdy część z nich  

nie jest wykorzystywana na opłacenie wykupu, gdyŜ posiadacze obligacji dokonują 

bezgotówkowej zamiany zapadających obligacji na obligacje nowych emisji3. Z tytułu 

utrzymywania tych środków w Banku Skarb Państwa, zgodnie z umową, nie otrzymywał 

odsetek. 

NIK zwróci się do Ministra Finansów o uzgodnienie z Bankiem zmiany zasad 

przeprowadzania ww. rozliczeń, polegającej na skróceniu okresu pozostawania tych 

środków na nieoprocentowanym rachunku lub na wprowadzeniu oprocentowania środków 

pozostających na rachunku w Banku. 

                                                 
1  TZ0210, DOS1109, COI0512. 
2  Listopad i grudzień 2007 r. oraz luty 2008 r. 
3  W 3 badanych seriach skala zamiany wynosiła od 25 do 41%. 
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Zdaniem NIK ponad pięcioletni okres stosowania umowy pokazał, Ŝe na nowo powinny 

zostać uregulowane takŜe kwestie oferowania obligacji przez bankomaty, kwartalnego 

rozliczenia budŜetu kampanii promocyjno-informacyjnej, opisane w pkt 2–3 wystąpienia, 

oraz trybu uzupełniania depozytu na obsługę przedterminowych wykupów4  

i przekazywania do depozytu środków nieodebranych przez posiadaczy obligacji5,  

tj. postanowienia które nie były stosowane w praktyce.  

2. Do dnia zakończenia kontroli nie zostało wykonane postanowienie § 11 umowy w części 

dotyczącej rozwijania sprzedaŜy obligacji przez bankomaty. Bank uzasadnił  

to ograniczeniami technicznymi i niemoŜliwością wypracowania odpowiednich 

standardów bezpieczeństwa dla takiej formy sprzedaŜy. Pismem z dnia 29 maja 2006 r. 

Dyrektor Zarządzający Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA poinformował  

o tym Ministra Finansów. Postanowienia § 11 umowy nie zostały jednak zmienione. Bank 

nie rozwijając tego kanału dystrybucji nie poniósł kosztów z tym związanych. Nie miało 

to bezpośredniego wpływu na wysokość pobranego przez niego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie z tytułu sprzedaŜy, obsługi i wykupu skarbowych obligacji detalicznych 

za okres 2007–I półrocze 2008 r. zostało naliczone i zapłacone przez Skarb Państwa 

stosownie do zasad określonych w rozdziale X umowy.  

3. Bank wywiązał się z obowiązków prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych, 

określonych w §§ 20–26 umowy, m.in. poprzez udostępnianie i rozpowszechnianie 

informacji o obligacjach, prowadzenie infolinii telefonicznej, administrowanie domenami 

internetowymi poświęconymi obligacjom skarbowym, inne działania marketingowe  

na podstawie strategii, określanej na okres jednego roku, oraz kwartalnych planów, 

zaakceptowanych przez Ministra Finansów. NIK zwraca jedynie uwagę, iŜ zgodnie  

z umową budŜet kampanii promocyjno-informacyjnej i działań marketingowych powinien 

                                                 
4  Procedura Obsługi Depozytu przewiduje uzupełnianie środków tego rachunku raz w miesiącu, czwartego dnia 

roboczego przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy wartość przedterminowego 
wykupu wynikająca z przyjętych dyspozycji, których realizacja następuje w danym miesiącu, przewyŜsza 80% 
wartości środków znajdujących się w Depozycie, PKO BP SA – zgodnie z Procedurą OD Nadzwyczajny 
Przedterminowy Wykup – powinien poinformować Emitenta, nie później niŜ następnego dnia roboczego,  
o kwocie niezbędnej do uzupełnienia Depozytu. W badanym okresie uzupełnianie depozytu nie odbywało się 
według procedury podstawowej a jedynie według Procedury Nadzwyczajnego Przedterminowego Wykupu. 

5  Umowa w § 39 przewiduje, Ŝe na rachunek depozytowy będą przekazywane środki pienięŜne nieodebrane 
przez posiadaczy obligacji przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykupu danej emisji. Przepis ten, jak 
równieŜ odpowiadająca mu część Procedury OD – Obsługa Depozytu, nie mają zastosowania, poniewaŜ 
środki pienięŜne z tytułu wykupu i/lub wypłaty odsetek od obligacji są przekazywane w dniu wymagalności 
na rachunki rejestrowe klientów. Zaksięgowanie środków na indywidualnym rachunku klienta jest 
równoznaczne z udostępnieniem środków, które pozostają do indywidualnej dyspozycji klienta (mogą być, 
stosownie do złoŜonej dyspozycji, przekazane na inny, wskazany przez klienta rachunek, odebrane w kasie 
bądź pozostać na rachunku rejestrowym). 
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być planowany i rozliczany kwartalnie. W praktyce, choć nie przewiduje tego umowa, 

stosowane są przesunięcia niewykorzystanych w danym kwartale środków na kwartał 

następny i budŜet jest rozliczany w skali roku. NIK nie neguje przyjętej praktyki, 

wskazuje jednak na potrzebę właściwego uregulowania tych procedur w umowie.  

4. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez PKO BP SA  

z umów z 21 grudnia 2006 r. i 21 grudnia 2007 r. w sprawie pełnienia funkcji Dealera 

Skarbowych Papierów Wartościowych. Niespełnienie wymogów regulaminowych, 

dotyczących ciągłego kwotowania emisji bazowych skarbowych papierów wartościowych 

na platformie MTS Poland, miało charakter incydentalny. Bank wywiązał się takŜe  

z obowiązku współpracy z Ministrem Finansów przez regularne przekazywanie informacji 

na temat sytuacji na rynku i informowanie o planowanych zakupach skarbowych 

papierów wartościowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, prosi Pana Prezesa o przedstawienie, w terminie 21 dni od otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia  

na piśmie do Dyrektora Departamentu BudŜetu i Finansów NIK umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag 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 właściwej Komisji NIK. 

 


