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1. Wprowadzenie 

Cel i zakres kontroli 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów, na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, przeprowadziła kontrolę 

wykonania budŜetu państwa w 2008 r. w częściach 78 – Obsługa długu zagranicznego oraz 

79 – Obsługa długu krajowego. Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budŜetowej 

na rok 20082. Kontrolę przeprowadzono od 7 stycznia do 31 marca 2009 r. w Ministerstwie 

Finansów. 

Metodyka kontroli 

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli3 

oraz załoŜeniami metodycznymi do kontroli wykonania budŜetu państwa4. 

Uwarunkowania prawne i ekonomiczno-organizacyjne 

Dysponentem części budŜetowych 78 i 79 jest Minister Finansów. Dochody i wydatki 

związane z obsługą długu Skarbu Państwa, stosownie do art. 103 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych5, ujmowane są w odrębnych częściach budŜetu 

państwa. Zgodnie z art. 106 ust. 5 tej ustawy wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 

obejmują w szczególności wydatki budŜetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta  

od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów  

i poŜyczek, wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami  

i gwarancjami oraz kosztów związanych z emisją skarbowych papierów wartościowych.  

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami 

budŜetu państwa (art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).  

Problematykę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa reguluje  

w szczególności ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne6. 

Podstawowe znaczenie dla wysokości dochodów i wydatków w częściach 78 i 79  

ma wielkość długu Skarbu Państwa oraz warunki, na jakich go zaciągnięto w danym roku 
                                                 
1  Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 

2  Dz.U. Nr 19, poz. 117. 
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  Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
6  Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm. 
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budŜetowym i w latach wcześniejszych. W przypadku płatności związanych z długiem 

zagranicznym wpływ na ich wysokość ma takŜe bieŜący kurs walutowy.  

Na koniec 2007 r. zadłuŜenie Skarbu Państwa wyniosło 501.531 mln zł i w trakcie roku 

wzrosło o 68.414,5 mln zł, tj. 13,6%. Na koniec 2008 r. kształtowało się ono na poziomie 

569.945,5 mln zł. W ujęciu procentowym był to najwyŜszy wzrost długu od 2003 r.,  

a w ujęciu złotowym najwyŜszy wzrost w historii. W 2008 r. przyrost długu Skarbu 

Państwa był prawie trzykrotnie wyŜszy niŜ w 2007 r., gdy zwiększył się o 23.004,4 mln zł 

(4,8%). 

Przyrost zadłuŜenia Skarbu Państwa był zarówno efektem wyŜszego od przeciętnego  

w ostatnich latach przyrostu długu krajowego, jaki i rekordowego wzrostu zadłuŜenia 

zagranicznego, wywołanego przede wszystkim osłabieniem złotego w IV kwartale 2008 r.  

Dług krajowy7 zwiększył się w 2008 r. o 39.792,5 mln zł (tj. o 10,5%) do poziomu 

420.201,7 mln zł. Dług zagraniczny, po przeliczeniu na złote, wyniósł na koniec 2008 r. 

149.743,8 mln zł i był wyŜszy od stanu na koniec roku poprzedniego o 28.622,0 mln zł  

(tj. o 23,6%). Blisko 86,9% przyrostu długu zagranicznego (24.895,5 mln zł) było 

spowodowane zmianami kursowymi. 

Na początku 2008 r. ok. 63,5% zadłuŜenia ogółem stanowiły skarbowe papiery 

wartościowe o stałym oprocentowaniu, nominowane w złotych. Ta część długu nie jest 

naraŜona na ryzyko zmian kursu złotego ani stopy procentowej, w związku z czym 

generowała z góry określone koszty.8 Pozostałe wydatki oraz dochody były uzaleŜnione  

od kształtowania się warunków makroekonomicznych, w tym w szczególności stóp 

procentowych na rynku krajowym9 i inflacji10 – w przypadku zadłuŜenia krajowego oraz 

stóp procentowych na międzynarodowych rynkach finansowych i kursu złotego w stosunku 

do walut obcych – w przypadku zadłuŜenia zagranicznego. Rzetelność planowania tych 

wielkości została omówiona w dalszej części informacji. 

                                                 
7  Według kryterium miejsca emisji. 
8  Wyjątkiem są skarbowe papierów wartościowych, których termin wykupu przypadał na 2008 r. W ich 

przypadku ryzyko dotyczyło kosztów zastępowania długu. 
9  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. 

10  Od inflacji uzaleŜnione są bezpośrednio koszty obligacji indeksowanych, które stanowiły na początku 
2008 r. stanowiły ok. 3,9% zadłuŜenia Skarbu Państwa ogółem. 
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Wydatki na obsługę długu w 2008 r. były wprawdzie o blisko 2,5 mld zł niŜsze niŜ w roku 

poprzednim, jednak przekroczyły one o około 1,3 mld zł deficyt budŜetowy zrealizowany  

w 2008 r.  
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budŜetu państwa w 2008 r. 

w częściach 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego i 79 – Obsługa długu krajowego.11  

Minister Finansów sprawował prawidłowo nadzór i kontrolę nad wykonaniem budŜetu  

w tych częściach. Uzyskane dochody były rzetelnie ewidencjonowane i przekazywane 

terminowo na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa. Wydatki zrealizowano  

w granicach kwot określonych w ustawie budŜetowej.  

Łączne wydatki z tytułu obsługi długu w obu częściach wyniosły około 25,1 mld zł i były 

niŜsze od planu o blisko 2,6 mld zł, tj. o 9,4%. Stanowiły one 9,0% wydatków budŜetu 

państwa. NiŜsze wykonanie wydatków nie wiązało się z powstaniem zaległości w spłacie 

zobowiązań. Wszystkie wydatki z tytułu obsługi długu były dokonywane w pełni  

i terminowo. Część niewykorzystanych wydatków12 w wysokości 2,3 mld zł została przez 

Ministra Finansów zasadnie zablokowana. Jedynie w grudniu 2008 r. Minister Finansów 

niecelowo pozostawił środki w wysokości 300 mln zł na nieobowiązkowe operacje  

na instrumentach pochodnych, w sytuacji gdy w pozostałych częściach budŜetu państwa 

zostało przez niego ograniczone finansowanie wydatków, prowadzące do powstania 

zobowiązań wymagalnych. Operacje na instrumentach pochodnych nie zostały w tym 

okresie przeprowadzone z uwagi na niekorzystne oferty składane przez banki.  

Sprawozdawczość 

NajwyŜsza Izba Kontroli bez zastrzeŜeń zaopiniowała sprawozdania budŜetowe  

w częściach 78 i 79.  

W wyniku badania ujęcia w księgach rachunkowych oraz przeniesienia do sprawozdań 

budŜetowych wybranych losowo dochodów na kwotę 467,0 mln zł, stanowiących 29,8% 

                                                 
11  Ocena przedstawiona w niniejszej informacji nie stanowi oceny sposobu zarządzania długiem Skarbu 

Państwa i sposobu finansowania potrzeb poŜyczkowych, a jedynie ocenę sposobu wykonania operacji 
związanych z obsługą juŜ powstałych zobowiązań, gdyŜ wydatki z tego tytułu są ujęte w częściach 78 i 79. 
Ocena zarządzania długiem i finansowania potrzeb poŜyczkowych zostanie zamieszczona przez NIK 
w Analizie wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2008 r., stanowiącej odrębny 
dokument.   

12  W szczególności z uwagi na korzystniejsze niŜ zakładano kształtowanie się kursów walutowych i stóp 
procentowych, zmiany struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych oraz rezygnacji z części 
nieobowiązkowych operacji na instrumentach pochodnych. Szerzej zob. pkt 3 informacji podrozdział 
„Wykonanie wydatków”. 
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dochodów w obu częściach oraz 37 największych wydatków w łącznej wysokości  

9.728,9 mln zł, stanowiących 26,6% wydatków w obu częściach, 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 budŜetowej13. Wykazane w nich kwoty  

są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną dla obu części i przekazują prawdziwy  

i rzetelny obraz dochodów, wydatków, naleŜności i zobowiązań w 2008 r. 

Uwagi i wnioski 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków, NajwyŜsza 

Izba Kontroli nie sformułowała wniosków pokontrolnych. 

                                                 
13  Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1.  Wykonanie budŜetu państwa w części 78 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego 

Planowanie dochodów i wydatków 

NIK nie wnosi zastrzeŜeń do rzetelności planowania dochodów i wydatków w części  

78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego. Było ono obarczone wysokim ryzykiem z uwagi 

na niepewną sytuację na zagranicznych rynkach finansowych. Podstawą sporządzenia planu 

w tej części budŜetowej były prognozy kursu złotego w stosunku do walut obcych oraz stóp 

procentowych na londyńskim (LIBOR) i europejskim (EURIBOR) rynku 

międzybankowym. Przyjęte załoŜenia oraz ich wykonania przedstawia tabela: 

ZałoŜenia Dane średnioroczne 
Uzasadnienie do 

ustawy budŜetowej 
Przyjęte do planu 
wydatków cz. 78 

Wykonanie 

Kurs PLN/EUR 3,7410 3,9064-3,9281 3,5166 
Kurs PLN/USD 2,7711 2,8936-2,9097 2,4092 
EURIBOR 6-mies. dla EUR - 4,6% 4,6% 
LIBOR 6-mies. dla USD - 4,9% 2,9% 

Wszystkie płatności z tytułu obsługi zadłuŜenia zagranicznego zostały zaplanowane  

z uwzględnieniem przyjętych dla całego budŜetu kursów średniorocznych, powiększonych 

o 4,42%–5%14 rezerwy na wypadek niekorzystnych zmian kursu złotego. Informacja  

o zastosowaniu wyŜszych kursów walutowych do planowania wydatków na obsługę 

zadłuŜenia zagranicznego została zamieszczona w uzasadnieniu do ustawy budŜetowej.  

Przyjęte poziomy stóp procentowych wynikały z kształtowania się sytuacji rynkowej  

w momencie przygotowywania prognozy. W przypadku dolara amerykańskiego niŜsze 

wykonanie było efektem dokonanych przez Bank Rezerwy Federalnej Stanów 

Zjednoczonych znaczących obniŜek stóp procentowych w reakcji na zjawiska kryzysowe  

na rynkach finansowych i w gospodarce (w okresie od przygotowania załoŜeń do ustawy 

budŜetowej do końca 2008 r. o 5 pkt. proc.). 

W 2008 r. Minister Finansów wydał jedną decyzję w sprawie zmian w budŜecie państwa  

w części 78. W dniu 5 września 2008 r., na podstawie art. 154 ust. 6 i 8 ustawy o finansach 

publicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych, zablokował 

                                                 
14  W zaleŜności od paragrafu budŜetowego. 
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wydatki w wysokości 100 mln zł i przeniósł je na rezerwę celową na sfinansowanie 

zobowiązań wymagalnych. W dniu 8 grudnia 2008 r. Minister Finansów dokonał takŜe 

blokady wydatków w części 78 na kwotę 630 mln zł, w związku z przewidywanym 

niŜszym ich wykonaniem niŜ przyjęte w ustawie budŜetowej. Decyzje te w ocenie NIK były 

zasadne.  

Wykonanie dochodów i wydatków 

Rozliczenie środków 

Na rachunek wydatków części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego przekazano  

w 2008 r. z rachunku budŜetu państwa (z uwzględnieniem dokonanych w trakcie roku 

zwrotów środków) kwotę 5.130,5 mln zł. Niewykorzystane środki budŜetowe (8,5 mln 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 państwa15. 

Dochody budŜetowe  

NIK pozytywnie ocenia wykonanie dochodów w części 78 budŜetu państwa w 2008 r. 

Wyniosły one 298,7 mln zł i były o 121,8 mln zł, tj. o 68,8% wyŜsze niŜ przyjęte w ustawie 

budŜetowej. Jednocześnie było one o 35,1 mln zł (10,5%) niŜsze niŜ w 2007 r.  

Przekroczenie planu dochodów było spowodowane w szczególności nieplanowanymi  

na etapie opracowywania ustawy budŜetowej dochodami związanymi z zarządzaniem 

długiem, w tym z tytułu sprzedaŜy obligacji zerokuponowych rządu amerykańskiego, 

uwolnionych po przedterminowym wykupie polskich obligacji Brady’ego. W 2008 r. 

dokonano nieplanowanego przedterminowego wykupu obligacji Brady’ego o wartości 

nominalnej 201,2 mln dolarów amerykańskich. W wyniku umorzenia tych obligacji uwolnione 

zostały aktywa zabezpieczające te papiery. Z ich sprzedaŜy Ministerstwo uzyskało dochód  

w wysokości 156,3 mln zł. 

W 2008 r. uzyskano równieŜ nieplanowany dochód w wysokości 1,7 mln zł z tytułu emisji 

skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych. Zostały one sprzedane  

z premią stanowiącą róŜnicę między ceną emisyjną a wartością nominalną. 

                                                 
15  Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
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W 2008 r. Ministerstwo Finansów zrealizowało w całości zaplanowane dochody z tytułu 

udzielonych gwarancji spłaty kredytów zagranicznych w wysokości 1,2 mln zł,  

a dodatkowo uzyskało nieplanowane dochody od syndyka Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej SA w Katowicach w wysokości 6,2 mln zł. Dochodów tych nie planowano  

z uwagi na małe prawdopodobieństwo ich uzyskania od podmiotu w upadłości.  

NiŜsze od planu o 40,2 mln zł były natomiast dochody z lokat na rachunku walutowym,  

na którym umieszczane są w szczególności środki z emisji zagranicznych. Było to skutkiem 

niŜszych niŜ zakładano stanów środków na rachunku, innej ich struktury walutowej16 oraz 

niŜszych niŜ planowano kursów złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego17. 

Dane o dochodach budŜetowych w części 78 przedstawiono w załączniku nr 1  

do informacji. 

Zbadano 40,7% wybranych losowo dochodów, zrealizowanych w części 78 budŜetu 

państwa. Dochody budŜetu państwa były rzetelnie pobierane i ewidencjonowane 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 państwa.  

Wydatki budŜetowe 

W części 78 zrealizowane zostały wydatki w wysokości 5.122 mln zł, tj. 86,5% limitu 

ustalonego w ustawie budŜetowej i 87,9% planu po zmianach. W porównaniu do 2007 r. 

wydatki były wyŜsze o 168,5 mln zł, tj. o 3,4%. NiŜsze od planu wykonanie wydatków nie 

wiązało się z zaprzestaniem obsługi zobowiązań. Kontrola największych kwotowo płatności, 

stanowiących 17,4% 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 2008 r. wydatków w części 78 – Obsługa zadłuŜenia 

zagranicznego największy udział miały wydatki ujęte w rozdziale 75701 – Obsługa 

zadłuŜenia zagranicznego, naleŜności i innych operacji zagranicznych (99,9%). Pozostałą 

                                                 
16  Pierwotnie planowano wpływ na rachunek kwoty 3,9 mld EUR. Faktycznie wpłynęły środki w wysokości 

2,0 mld EUR oraz w jenach japońskich i frankach szwajcarskich o równowartości 0,7 mld USD. 
17  Średnioroczne kursy PLN/EUR i PLN/USD wyniosły 3,5166 i 2,4092 wobec zakładanych 3,7410  

i 2,7711. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 12 

część (0,1%) stanowiły wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń  

i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. 

Dane o wydatkach budŜetowych w części 78 przedstawiono w załączniku nr 2  

do informacji. 

Na niŜsze od planu wykonanie wydatków wpływ miało w szczególności silniejsze niŜ 

zakładano umocnienie złotego w stosunku do walut obcych w I połowie 2008 r.  

(ok. 400 mln zł), niŜsze koszty emisji skarbowych papierów wartościowych z tytułu opłat  

i prowizji (o ok. 41,2 mln zł), odmienne kształtowanie się stóp procentowych, 

nieplanowany wcześniej przedterminowy wykup obligacji Brady’ego18, zmiana struktury 

emisji długu za granicą (łącznie o ok. 109,9 mln zł), niŜsze wydatki związane  

z finansowaniem zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 (o ok. 94,3 mln zł) oraz niŜsze 

wykonanie poręczeń i gwarancji (o ok. 157,1 mln zł).  

NiŜsze koszty obsługi programu zakupu samolotu wielozadaniowego były wypadkową 

niŜszego zaangaŜowania programu i związanego z tym przesunięcia płatności na okres 

późniejszy oraz wzrostu kosztów finansowych związanych z rozliczeniem transakcji swap, 

którą objęto część płatności odsetkowych, w ramach tego programu. W 2005 r. 

Ministerstwo Finansów, zakładając szybkie przystąpienie Polski do strefy euro zawarło  

na 10 lat umowę zamiany płatności odsetkowych w dolarach amerykańskich, 

oprocentowanych na podstawie stóp LIBOR dla dolarów amerykańskich, na płatności  

w euro, oprocentowane według stawek EURIBOR. W latach 2005–2007 transakcja  

ta pozwoliła na uzyskanie oszczędności w wysokości 91,3 mln zł. W 2008 r. wskutek 

wyŜszych stóp euro w stosunku do dolara w czerwcu, wrześniu i grudniu oraz silniejszego 

umocnienia złotego w stosunku do dolara niŜ do euro przez pierwsze siedem miesięcy roku, 

ujemny wynik płatności, dokonanych w ramach transakcji swap, wyniósł 74,6 mln zł. 

Operacja swap będzie trwała do 2015 r. i dopiero wówczas będzie moŜliwe pełne 

podsumowanie jej wyników. 

Powodem niŜszego niŜ przewidziano w ustawie budŜetowej wykonania wydatków z tytułu 

gwarancji i poręczeń były niŜsze niŜ planowano wypłaty za zobowiązania Polskich Kolei 

Państwowych SA oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice. Do planu 

wydatków z tytułu poręczonych przez Skarbu Państwa zagranicznych kredytów bankowych 

PKP SA przyjęto na 2008 r. ok. 50% zobowiązań przypadających do spłaty w 2008 r.,  

                                                 
18  Umorzenie wykupionych obligacji o wartości nominalnej 201,2 mln USD spowodowało zmniejszenie 

wydatków z tytułu kosztów ich obsługi o ok. 3,3 mln zł. 
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tj. 126,9 mln zł. W trakcie roku nie doszło do spłaty poręczonych przez Skarb Państwa 

kredytów zaciągniętych przez PKP SA, gdyŜ podmiot ten samodzielnie obsługiwał swoje 

zobowiązania a dla części kredytów, w związku z ich restrukturyzacją, zmieniono 

harmonogram spłat. Na 2008 r. zaplanowano takŜe spłatę za PEC Katowice kredytu  

w wysokości 3,7 mln dolarów amerykańskich, co stanowiło równowartość 10,8 mln zł. 

Przekazane do Ministerstwa Finansów wezwania do zapłaty dotyczyły jednak tylko kwoty  

2,2 mln dolarów amerykańskich, co stanowiło równowartość 4,9 mln zł.  

Biorąc powyŜsze pod uwagę, NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację 

wydatków w części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego pod kątem legalności, 

gospodarności, rzetelności i celowości. 

3.2.  Wykonanie budŜetu państwa w części 79 – Obsługa 

długu krajowego 

Planowanie dochodów i wydatków 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie zgłasza uwag do rzetelności planowania dochodów  

i wydatków w części 79 budŜetu państwa. Przyjęte załoŜenia były adekwatne  

do utrzymującej się na etapie planowania sytuacji rynkowej. W 2008 r. sytuacja rynkowa 

uległa jednak nieoczekiwanej zmianie i wraz ze wzrostem niepewności na rynkach 

finansowych zmianie uległy preferencje inwestorów, co do akceptowanego ryzyka, 

horyzontu czasowego inwestycji oraz oczekiwanej stopy zwrotu. W efekcie tych zmian 

zrealizowana sprzedaŜ skarbowych papierów wartościowych miała inną strukturę niŜ 

pierwotnie zakładano. NiŜsza od planowanej była sprzedaŜ średnio- i długoterminowych 

hurtowych skarbowych papierów wartościowych, generujących dochody i wydatki juŜ  

w danym roku budŜetowym. Plan sprzedaŜy tych instrumentów został zrealizowany  

na poziomie ok. 61,1%. Inwestorzy instytucjonalni preferowali natomiast papiery 

krótkoterminowe (do jednego roku), tj. bony skarbowe, których koszty obsługi w ujęciu 

kasowym, z racji ponoszenia ich w postaci dyskonta przy wykupie, przypadną głównie  

na rok 2009. WyŜsza od planowanej o 39,8% była takŜe sprzedaŜ obligacji detalicznych.  

W obu częściach budŜetowych 78 i 79 zaplanowano łączne wydatki z tytułu poręczeń  

i gwarancji w wysokości 376,3 mln zł, tj. o 514,1 mln zł niŜszej niŜ w 2007 r. ObniŜenie 

planu było skutkiem zmiany sposobu planowania, przyjętej w celu jego urealnienia.  
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NIK wnosiła o taką zmianę po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2006 r., w związku  

z utrzymującym się od lat niskim wykonaniem wydatków z tego tytułu.  

W dniu 14 listopada 2008 r. Minister Finansów, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, dokonał przeniesienia 20 mln zł wydatków z § 8070 Odsetki i dyskonto  

od krajowych papierów wartościowych oraz poŜyczek i kredytów do § 8080 Koszty emisji 

skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. Kwota ta miała słuŜyć 

pokryciu zwiększonej prowizji agenta emisji obligacji detalicznych, w związku z wyŜszą 

niŜ planowano sprzedaŜą tych papierów wartościowych.   

Wobec niŜszego przewidywanego wykonania wydatków w części 79, Minister Finansów  

w dniu 10 grudnia 2008 r., na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych, zasadnie dokonał takŜe blokady wydatków w wysokości 1.540 mln zł.  

W kwocie tej 1.369 mln zł stanowiły wydatki pierwotnie przewidziane na obsługę 

skarbowych papierów wartościowych, a 171 mln zł na obsługę poręczeń i gwarancji.  

Ocena sposobu gospodarowania limitem, pozostałym po dokonaniu blokady, została 

przedstawiona w podpunkcie informacji dotyczącym wykonania wydatków budŜetowych  

w części 79.  

Wykonanie dochodów i wydatków 

Rozliczenie środków 

Na rachunek wydatków części 79 – Obsługa długu krajowego przekazano w 2008 r. 

z rachunku budŜetu państwa (z uwzględnieniem dokonanych w trakcie roku zwrotów 

środków) kwotę 19.994,8 mln 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 państwa. 

Dochody budŜetowe 

Dochody części 79 – Obsługa długu krajowego wyniosły 1.268 mln zł. Stanowiły  

one 46,6% planu określonego w ustawie budŜetowej. Ich niepełne wykonanie było 

wynikiem zmiany struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa, 

wywołanej sytuacją na rynkach finansowych. Spadek popytu na instrumenty średnio-  
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i długoterminowe spowodował ograniczenie sprzedaŜy kuponowych obligacji hurtowych19, 

przynoszących dochód w postaci wykupywanych przez inwestorów narosłych odsetek. 

Zwiększeniu uległy takŜe rentowności emitowanych obligacji, co skutkowało zmniejszeniem 

dochodów z premii, stanowiących róŜnicę między zmniejszoną w tej sytuacji ceną emisyjną 

obligacji a ich wartością nominalną20. Łączny ubytek dochodów z obu wymienionych tytułów 

w wysokości 1.470,8 mln zł został tylko w 1,2% zrekompensowany przez wyŜsze  

od planowanych dochody z poręczeń i gwarancji (o 15,0 mln zł) oraz z krajowych poŜyczek  

i kredytów udzielonych pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych (o 2,4 mln zł). 

Dane o dochodach budŜetowych w części 79 przedstawiono w załączniku nr 3  

do informacji. 

W wyniku kontroli wybranych losowo 27,2% 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 państwa.  

Wydatki budŜetowe 

Wydatki na obsługę długu krajowego wyniosły 19.994,7 mln zł i były niŜsze od planu  

o 1.890,3 mln zł, tj. o 8,6%. NiŜsze wykonanie było wynikiem niewykorzystania limitu 

wydatków na operacje na instrumentach pochodnych typu swap wspomnianych przy 

omówieniu dochodów (ok. 897 mln zł), zmian w strukturze finansowania potrzeb 

poŜyczkowych21 (ok. 572 mln zł22), odmiennego od planowanego wyniku operacji zamiany 

obligacji (ok. 213 mln zł) oraz niŜszych od planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji 

(ok. 208 mln zł). Dane o wydatkach budŜetowych w części 79 przedstawiono w załączniku  

nr 4 do informacji. 

                                                 
19  Na 2008 r. zaplanowano emisję tych papierów wartościowych w wysokości 84 mld zł, faktyczna sprzedaŜ 

wyniosła natomiast 50,7 mld zł, tj. 60,3% planu.  

20  Rentowność obligacji stałoprocentowych zaplanowano w wysokości 5,0–5,2%. Faktyczna rentowność 
tych obligacji wyniosła 6,0%. 

21  Ograniczenie wydatków było spowodowane mniejszą niŜ planowano sprzedaŜą papierów wartościowych  
z kuponem płatnym od 2008 r. Wzrosło natomiast zadłuŜenie Skarbu Państwa w bonach skarbowych, 
wykupywanych z dyskontem w 2009 r. W efekcie nastąpi wzrost kosztów z tego tytułu w 2009 r.  

22  Podana kwota oddaje łączny wpływ zmiany struktury finansowania potrzeb poŜyczkowych na wykonanie 
wydatków skorygowany o efekt wzrostu rentowności sprzedawanych obligacji oraz kosztów emisji.  
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Operacje swap, które zaplanowało Ministerstwo Finansów, mają charakter fakultatywny, 

Ministerstwo nie ma obowiązku ich przeprowadzenia. Były one dokonywane w ramach 

zarządzania długiem, w celu uzyskania poŜądanego rozłoŜenia w czasie płatności 

odsetkowych (głównie przyśpieszenia płatności w celu zmniejszenia obciąŜeń w kolejnym 

roku budŜetowym). Transakcji dokonywano tylko wtedy, gdy po uwzględnieniu zmiany 

wartości pieniądza w czasie, na operacji osiągano dodatnią rentowność. Niewykonanie części 

zaplanowanych na 2008 r. transakcji swap było spowodowane wzrostem ryzyka na rynkach 

finansowych oraz niekorzystnym kształtowaniem się rentowności tych operacji.  

Po zwiększeniu niepewności na rynkach finansowych Ministerstwo Finansów zasadnie, 

zdaniem NIK, zawiesiło zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych na okres  

od 29 września do 9 grudnia 2008 r. W trakcie roku dwa banki opóźniły się ze spłatą 

zobowiązań z tytułu wcześniej zakontraktowanych operacji swap. Przy rozliczeniu 

transakcji Ministerstwo Finansów pobrało naleŜne odsetki za zwłokę, zgodnie  

z postanowieniami umów zawartych z tymi kontrahentami. 

W grudniu 2008 r., po dokonaniu przez Ministra Finansów blokady wydatków w związku  

z ich niepełną realizacją, niewykorzystane środki na wydatki w części 79 wyniosły  

350,3 mln zł, z czego 300,0 mln zł stanowiła kwota pozostawiona na wypadek 

przeprowadzenia transakcji swap. Pozostawienie limitu na operacje na instrumentach 

pochodnych, których przeprowadzenie ma charakter fakultatywny było niecelowe w sytuacji, 

gdy w pozostałych częściach budŜetu państwa Minister Finansów odgórnie ograniczył 

finansowanie wydatków w grudniu 2008 r. do poziomu z miesiąca poprzedniego, w tym 

przekazywanie środków na pokrycie zobowiązań wymagalnych. W ramach pozostawionego 

limitu w grudniu 2008 r. nie została wykonana ani jedna operacja na instrumentach 

pochodnych z uwagi na niekorzystne warunki transakcji oferowane przez banki. W efekcie, 

gdy w innych częściach powstawały zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych, w części 

79 nie został wykorzystany limit i nie zostały zmniejszone obciąŜenia kosztami obsługi długu 

w roku kolejnym. 

Niskie wykorzystanie wydatków na poręczenia i gwarancje w części 79 na poziomie  

3,6 mln zł było efektem samodzielnej obsługi zadłuŜenia przez Polskie Koleje Państwowe 

SA. Minister Finansów wyraził takŜe zgodę na zmianę umów, polegającą na przesunięciu 

terminu spłaty, objętych poręczeniami, umów kredytowych, zawartych przez banki  

ze Stocznią Gdynia SA i Bumar Sp. z o.o. W efekcie nie doszło do dokonania wydatków  

z tego tytułu.  
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Kontrola największych kwotowo płatności, stanowiących 44,2% 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. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół  

Protokół kontroli został podpisany przez Ministra Finansów w dniu 31 marca 2009 r. 

Do protokołu nie wniesiono zastrzeŜeń.  

Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Ministrowi Finansów w dniu 14 kwietnia  

2009 r. Nie zawierało ono wniosków pokontrolnych. Minister Finansów nie złoŜył 

zastrzeŜeń do wystąpienia.  

Finansowe rezultaty kontroli 

NIK uznała, Ŝe niezablokowanie wydatków w części 79 budŜetu państwa w wysokości  

300 mln zł, przewidzianych na nieobowiązkowe operacje na instrumentach pochodnych 

(swap), w sytuacji gdy w innych częściach budŜetu państwa doszło do powstania 

zobowiązań wymagalnych, stanowiło naruszenie zasad naleŜytego zarządzania finansami.   
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Załącznik nr 1  

Dochody budŜetowe część 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

 2008 r. 
Wykonanie  

2007 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:  333 796 176 933 298 704 89,5 168,8 

1.1. 
Dział 757 Obsługa długu publicznego,  
W tym:  

333 796 176 933 298 704 89,5 168,8 

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

271 603 175 733 291 276 107,2 165,7 

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

152 162 146 007 102 855 67,6 70,4 

1.1.1.2. 

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

33 007 29 726 29 712 90,0 100,0 

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

36 514 0 1 949 5,3 - 

1.1.1.4 
§ 0970 Dochody związane z zarządzaniem 
długiem 

49 920 0 156 760 314,0 - 

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

62 193 1 200 7 428 11,9 619,0 

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

62 193 1 200 7 428 11,9 619,0 

Źródło: wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Załącznik nr 2  

Wydatki bud Ŝetowe część 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego 

2008 r. 
Wykonanie 

2007 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: 4 953 521  5 924 540 5 824 540 5 122 005 103,4 86,5 87,9 
1.1. Dział 757 Obsługa długu publicznego 4 953 521  5 924 540 5 824 540 5 122 005 103,4 86,5 87,9 

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

4 939 529 5 760 263 5 760 263 5 114 824 103,5 88,8 88,8 

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

4 679 209 5 350 651 5 350 651 4 840 727 103,5 90,5 90,5 

KREDYTY: 901 635 1 066 681 1 066 681 932 723 103,4 87,4 87,4 
- Klub Paryski 116 680  92 702 92 702 65 496 56,1 70,7 70,7 
- Europejski Bank Inwestycyjny 518 052 662 338 662 338 598 903 115,6 90,4 90,4 
- Bank Światowy 200 829 232 652 232 652 211 316 105,2 90,8 90,8 
- Bank Rozwoju Rady Europy 58 607 72 781 72 781 51 650 88,1 71,0 71,0 
- Inne kredyty 7 466 6 208 6 208 5 358 71,8 86,3 86,3 
OBLIGACJE: 3 777 574 4 283 970 4 283 970 3 908 004 103,5 91,2 91,2 
- Obligacje Brady’ego  66 632 68 151 68 151 43 035 64,6 63,1 63,1 

1.1.1.1 

- Obligacje skarbowe RP wyemitowane za 
granicę 

3 710 942 4 215 819 4 215 819 3 864 969 104,2 91,7 91,7 

1.1.1.2 
§ 8140 Wydatki związane z finansowaniem 
programu F-16 

210 871 340 540 340 540 246 162 116,7 72,3 72,3 

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

49 449 69 072 69 072 27 935 56,5 40,4 40,4 

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

13 992 164 277 64 277 7 181 51,3 4,4 11,2 

1.1.2.1 § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 13 992 164 277 64 277 7 181 51,3 4,4 11,2 

Źródło: wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Załącznik nr 3  

Dochody budŜetowe część 79 – Obsługa długu krajowego 

2008 r. 
Wykonanie 

  2007 r. Plan wg ustawy 
budŜetowej  

Wykonanie 
5:3 5:4 

L.p. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem, w tym: 2 238 444 2 722 112 1 268 714 42,6 46,6 

1 
Dział 757 Obsługa długu 
publicznego 

2 238 444 2 722 112 1 268 714 42,6 46,6 

1.1. 
Rozdział 75703 Obsługa 
krajowych skarbowych papierów 
wartościowych 

1 352 544 2 661 000 1 190 207 88,0 44,7 

1.1.1 

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

1 352 544 2 661 000 1 190 143 88,0 44,7 

1.1.2. § 0920 Pozostałe odsetki - - 65 - - 

1.2.  
Rozdział 75705 Obsługa 
kredytów podmiotów krajowych 

35 860 34 517 36 882 102,8 106,8 

1.2.1 
§ 8080 Odsetki od krajowych 
spw i kredytów 

35 836 34 517 36 826 102,7 106,7 

1.2.2 § 0920 Pozostałe odsetki 25 - 56 224,8 - 

1.3.  
Rozdział 75704  Rozliczenia z 
tytułu poręczeń udzielonych 
przez SP 

828 173 25 750 40 750 4,9 158,2 

1.3.1 
§ 8020 Wpływy z tytułu 
poręczeń spłaty kredytów 
krajowych 

828 173 25 750 40 750 4,9 158,2 

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

21 867 845 875 4,0 103,5 

1.4.1 

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

- 845 875 - 103,5 

1.4.2 § 0920 Pozostałe odsetki 21 867 - 0,3 0,0014 - 

Źródło: wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 
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Załącznik nr 4 

Wydatki bud Ŝetowe część 79 – Obsługa długu krajowego  

2008 r. 

w tym: Wykonanie 
2007 r. 

Plan wg 
ustawy 

budŜetowej  

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: 22 627 540 21 885 070 21 885 070 19 994 746 - 88,4 91,4 91,4 

1. Dział 757 Obsługa 
długu publicznego 

22 627 540 21 885 070 21 885 070 19 994 746 - 88,4 91,4 91,4 

1.1. 

Rozdział 75703 
Obsługa krajowych 
skarbowych 
papierów 
wartościowych 

22 626 153 21 673 070 21 673 070 19 991 121 - 88,4 92,2 92,2 

1.1.1 

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

19 758 420 21 619 070* 21 599 070* 19 925 397* - 88,2* 92,2 92,3 

1.1.2 

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

2 836 013 - - - - - - - 

1.1.3 

§ 8080 Wydatki na 
sfinansowanie 
kosztów emisji spw 
oraz innych 
kosztów i prowizji  

31 720 54 000 74 000 65 723 - 207,2 121,7 88,8 

1.2. 

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

1 387 212 000 212 000 3 626 - 261,4 1,7 1,7 

1.2.1. 
§ 8020 Wypłaty z 
tytułu gwarancji i 
poręczeń 

1 387,0 212 000 211 929 3 598  259,4 1,7 1,7 

1.2.2. 

§ 4610 Koszty 
postępowania 
sądowego  
i prokuratorskiego 

- - 71 28 - - - 39,6 

*  w 2008 r. wydatki paragrafu § 8070 obejmowały równieŜ wydatki z transakcji finansowych  
na instrumentach pochodnych, ujmowanych wcześniej (w 2007 r.) w § 8100 

Źródło: wyniki kontroli NIK w Ministerstwie Finansów. 

 
 

 



Załączniki 

 23 

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 2008 roku23 i materiałach 

metodycznych. 

Grupa III 

Dochody D: 298.704,4 tys. zł   Wydatki W: 5.122.005,1 tys. zł 

Łączna kwota G: 5.420.709,5 tys. zł   

Waga wydatków w kontrolowanej łącznej kwocie: Ww = W:G = 0,94  

Waga dochodów w kontrolowanej łącznej kwocie: Wd = D:G = 0,06 

Nieprawidłowości w dochodach: brak  

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5) 

Nieprawidłowości w wydatkach: brak  

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5) 

Wynik końcowy Wk: 5 x 0,94 + 5 x 0,06 = 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 2008 rok i materiałach metodycznych. 

Grupa III  

Dochody D: 1.268.714,0 tys. zł    Wydatki W: 19.994.746,1 tys. zł 

Łączna kwota G : 21.263.460,1 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W:G = 0,94 

Waga dochodów w łącznej kwocie Wd = D:G = 0,06 

Nieprawidłowości w dochodach: brak 

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5) 

                                                 
23  http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_kryteria_oc_wyk_budz.pdf 
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Nieprawidłowości w wydatkach: brak  

Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna  

Wynik końcowy Wk: 5 x 0,94 + 5 x 0,06 = 4,7 + 0,3 = 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 

11. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 


