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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament BudŜetu i Finansów skontrolowała Ministerstwo 

Finansów w zakresie wykonania budŜetu państwa w 2008 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 31 marca 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budŜetu państwa 

w 2008 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 29,8% dochodów na kwotę 467,0 mln zł oraz 38,7% wydatków na kwotę  

9.728,9 mln zł wykazała, Ŝe zostały one prawidłowo naliczone i zaklasyfikowane  

do właściwych paragrafów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych2.  

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

się zgodnie z zasadami i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów 

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

państwa3. Uzyskane dochody w wysokości 1.567,4 mln zł były niŜsze od planu  

o 1.331,6 mln zł, tj. o 45,9%.  

2.1. Ministerstwo Finansów zrealizowało tylko 46,6% zaplanowanych dochodów w części 79 – 

Obsługa długu krajowego. Wpływy w wysokości 1.268,7 mln zł były niŜsze  

od prognozowanych o 1.453,4 mln zł. NIK nie zgłasza jednak uwag do rzetelności 

planowania dochodów. Ich niepełne wykonanie było wynikiem zmiany struktury 

finansowania potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa, wywołanej skalą zjawisk 

kryzysowych na rynkach finansowych. Zjawiska te objawiły się spadkiem popytu na 

instrumenty średnio- i długoterminowe, w efekcie czego ograniczeniu uległa sprzedaŜ 

kuponowych obligacji hurtowych4, przynoszących dochód w postaci wykupywanych przez 

inwestorów narosłych odsetek. Zwiększeniu uległy takŜe rentowności emitowanych 

obligacji, co spowodowało zmniejszenie dochodów z premii5. 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).  

2.2. Dochody w części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego wyniosły 298,7 mln zł i były  

o 121,8 mln zł (68,8%) wyŜsze niŜ przyjęte w ustawie budŜetowej. Nieplanowanymi 

dochodami były wpływy ze sprzedaŜy amerykańskich obligacji zerokuponowych, 

                                                 
2  Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm. 
3  Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
4  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.  
5  Rentowność obligacji stałoprocentowych zaplanowano w wysokości 5,0-5,2%. Faktyczna rentowność tych 

obligacji wyniosła 6,0%. 
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stanowiących zabezpieczenie polskich obligacji Brady’ego (tzw. collateralu)6 w kwocie 

156,3 mln zł, premie ze sprzedaŜy obligacji zagranicznych powyŜej ceny nominalnej  

w kwocie 1,7 mln. zł oraz wpływy z tytułu gwarancji od podmiotu w stanie upadłości  

(PEC Katowice) w kwocie 6,2 mln zł. 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 walutowej7 oraz niŜszych niŜ planowano kursów PLN/EUR  

i PLN/USD8. 

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 publicznych9. Zrealizowane wydatki wyniosły 

łącznie 25.116,7 mln zł i były niŜsze od zaplanowanych o 2.592,9 mln zł, tj. o 9,4%. NiŜsze 

wykonanie wydatków nie wiązało się z powstaniem zaległości w spłacie zobowiązań. 

Wszystkie wydatki były dokonywane w terminach i wysokościach wynikających z umów 

kredytowych, listów emisyjnych spw wyemitowanych w kraju i za granicą, umów  

w ramach Klubu Paryskiego oraz umów poręczeń i gwarancji. Wydatki na obsługę długu  

w 2008 r. były wprawdzie o 2.464,4 mln zł niŜsze niŜ w roku poprzednim, niemniej 

przekroczyły one o 1.295,3 mln zł deficyt budŜetowy zrealizowany w 2008 r. Oznacza to, 

Ŝe per saldo cały deficyt wynikał z konieczności obsługi długu Skarbu Państwa. 

3.1. Wydatki na obsługę długu krajowego, ujęte w części 79, 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 swap (ok. 897 mln zł), wspomnianych przy 

omówieniu dochodów zmian w strukturze finansowania potrzeb poŜyczkowych10  

(ok. 572 mln zł11), 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). Operacje swap mają charakter fakultatywny. Ministerstwo dokonywało ich 

                                                 
6  Zabezpieczenie to zostało zwolnione w związku z dokonanym w 2008 r., nieplanowanym wcześniej 

częściowym wykupem obligacji Brady’ego. 
7  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. 
8  Średnioroczne kursy PLN/EUR i PLN/USD wyniosły 3,5166 i 2,4092 wobec zakładanych 3,7410 i 2,7711. 
9  Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 

10  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.  

11  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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w celu zmiany struktury czasowej płatności odsetkowych, w przypadku gdy po 

uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie na operacji osiągało dodatnią 

rentowność. Niewykonanie wszystkich zaplanowanych na 2008 r. transakcji swap było 

spowodowane wzrostem ryzyka na rynkach finansowych oraz niekorzystnym 

kształtowaniem się ich rentowności. Po nasileniu się zjawisk kryzysowych Ministerstwo 

zasadnie, zdaniem NIK, zawiesiło zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych na 

okres od 29 września do 9 grudnia 2008 r12. W trakcie roku dwa banki opóźniły się  

ze spłatą zobowiązań z tytułu wcześniej zakontraktowanych operacji swapowych.  

Przy rozliczeniu transakcji Ministerstwo pobrało naleŜne odsetki za zwłokę, zgodnie  

z postanowieniami umów zawartych z tymi kontrahentami. 

Wobec niŜszego od planu 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 blokady wydatków na kwotę 1.540 mln zł, z czego 1.369 mln zł 

stanowiły wydatki pierwotnie przewidziane na obsługę spw a 171 mln zł na obsługę 

poręczeń i gwarancji. Na koniec 2008 r., po dokonaniu blokady, 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. W ocenie NIK, 

pozostawienie limitu na operacje na instrumentach pochodnych, których przeprowadzenie 

ma charakter fakultatywny było niecelowe w sytuacji, gdy w pozostałych częściach 

budŜetu państwa odgórnie ograniczone zostało finansowanie wydatków w grudniu 2008 r. 

do poziomu z miesiąca poprzedniego, w tym przekazywanie środków na pokrycie 

zobowiązań wymagalnych.   

3.2. W części 78 poniesiono wydatki w kwocie 5.122 mln zł, niŜszej niŜ zaplanowana  

w ustawie budŜetowej o 802,5 mln zł (13,5%). W tej części Minister Finansów w dniu  

5 września 2008 r. dokonał zmniejszenia limitu wydatków o 100 mln zł, przeznaczając  

ww. środki na utworzenie rezerwy celowej, a w dniu 8 grudnia 2008 r. dokonał blokady 

wydatków na kwotę 630 mln zł. NiŜsze wykonanie wydatków nie wiązało się  

z zaprzestaniem obsługi zobowiązań. Minister Finansów uzyskał oszczędności w obsłudze 

długu zagranicznego w związku z silniejszym niŜ zakładano umocnieniem złotego  

w stosunku do walut obcych do listopada 2008 r. (obniŜającym wydatki o ok. 400 mln zł), 

niŜszymi wydatkami na finansowanie samolotu wielozadaniowego F-16 (o ok. 94,4 mln zł), 

                                                 
12  Po 9 grudnia 2008 r. transakcje nie zostały przeprowadzone z uwagi na niekorzystne warunki transakcji 

oferowane przez banki. 
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niŜszym wykonaniem poręczeń i gwarancji (o ok. 157,1 mln zł) oraz z uwagi na inne 

czynniki, przewaŜnie o charakterze zewnętrznym (o ok. 151 mln zł). NIK nie kwestionuje 

przyjętych załoŜeń dotyczących kursów walutowych, stóp procentowych13 oraz 

harmonogramu finansowania samolotu wielozadaniowego, który jest modyfikowany  

w trakcie roku adekwatnie do stopnia realizacji programu.  

Ograniczenie w stosunku do planu wydatków na finansowanie samolotu 

wielozadaniowego na skutek zmiany harmonogramu zrekompensowało wzrost kosztów 

obsługi tego programu, wynikający z rozliczenia transakcji swap, którą objęto część 

płatności odsetkowych. W 2005 r. Ministerstwo Finansów, zakładając szybkie 

przystąpienie Polski do strefy euro zawarło na 10 lat umowę zamiany płatności 

odsetkowych w dolarach amerykańskich oprocentowanych według stawki USD LIBOR 

powiększonej o marŜę na płatności w euro według stawki EURIBOR powiększonej  

o marŜę. 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. 

3.3. Z tytułu poręczeń i gwarancji w częściach 78 i 79 na 2008 r. zaplanowano wydatki  

w wysokości 376,3 mln zł. Plan ten był o 514,1 mln zł niŜszy niŜ w 2007 r. Zmiana sposobu 

planowania, mająca na celu jego urealnienie, stanowiła wykonanie wniosku pokontrolnego 

NIK, sformułowanego po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2006 r. We wrześniu 

2008 r. limit wydatków na poręczenia i gwarancje został zmniejszony do 276,3 mln zł,  

a jego wykonanie w całym roku wyniosło 10,8 mln zł. Przyczyną niskiego wykonania planu 

wydatków było m.in. dokonanie przez Ministra Finansów restrukturyzacji gwarancji  

i poręczeń udzielonych Stoczni Gdynia SA i Bumar Sp. z o.o., polegających na wydłuŜeniu 

terminu waŜności gwarancji i poręczeń oraz przedłuŜeniu terminów spłaty zobowiązań 

kredytowych. Znaczna kwota wydatków nie została takŜe zrealizowana w związku  

z samodzielną spłatą przez PKP SA jej zobowiązań kredytowych gwarantowanych przez 

                                                 
13  W 2008 r. wielkości te charakteryzowały się duŜą zmiennością i nieprzewidywalnością. Kurs PLN/USD 

wyniósł 2,4092 i był niŜszy od przyjętego w planie wydatków (2,9097 PLN/USD) o 17,2%. Kurs średni dla 
PLN/EUR wyniósł 3,5166 i był niŜszy od przyjętego w planie (3,9281 PLN/EUR) o 10,5%. Średnioroczna 
stopa procentowa LIBOR dla USD, obniŜona w reakcji na redukcje stóp procentowych przez amerykańskie 
władze monetarne, wyniosła 2,9% i była niŜsza od planowanej o 2 pkt. proc. Jedynie stopa EURIBOR dla 
EUR zarówno planowana, jak i wykonana wyniosła 4,6%. 
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Skarb Państwa. Trudna sytuacja finansowa tego dłuŜnika stanowiła jednak uzasadnioną 

podstawę do zaplanowania wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Wydatki zaplanowane 

od przedsiębiorstw produkujących Ŝywność bezglutenową oraz od Pomorskiego Hurtowego 

Centrum Rolno-SpoŜywczego SA zrealizowano w całości. Zrealizowano równieŜ 

zaplanowany wydatek w stosunku do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC Katowice. 

DłuŜnik ten po wezwaniu go do zwrotu środków wydatkowanych z budŜetu państwa 

dokonał stosownej wpłaty, która pomniejszyła kwotę wydatków. 

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

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

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag przedstawionych  

w wystąpieniu. 

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 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 Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli. 


