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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  

od 18 grudnia 2008 r. do 8 kwietnia 2009 r. kontrolę „Wykonanie budŜetu państwa  

w 2008 r. w częściach 81 Rezerwa ogólna i 83 Rezerwy celowe”. Celem kontroli była 

ocena wykonania ustawy budŜetowej na rok 20082 w tych częściach. Do oceny wykonania 

budŜetu państwa w części 81 i części 83 wykorzystano takŜe wyniki kontroli NIK  

w pozostałych częściach budŜetu państwa. 

Metodyka kontroli 

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli3 

oraz załoŜeniami metodycznymi do kontroli wykonania budŜetu państwa na rok 20084. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne 

Dysponentem części budŜetu państwa 81 i części 83 jest Minister Finansów.  

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych5, w budŜecie państwa tworzy się 

rezerwę ogólną, nie wyŜszą niŜ 0,2% wydatków budŜetu, którą na podstawie art. 103 ust. 2 

pkt 1 ujmuje się w odrębnej części budŜetu państwa. Rezerwa ogólna, zgodnie z przepisami 

art. 134 ust. 3 wymienionej ustawy, nie moŜe być przeznaczona na zwiększenie wydatków, 

które w wyniku przeniesień, dokonanych na podstawie art. 148 ustawy o finansach 

publicznych, zostały uprzednio zmniejszone. 

Dysponentem rezerwy ogólnej jest Rada Ministrów, która moŜe upowaŜnić, w drodze 

rozporządzenia, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwą  

do wysokości określonych kwot (art. 134 ust. 1 i 2). Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu 

państwa6, Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta 

części budŜetowej moŜe jednorazowo zwiększyć z rezerwy ogólnej budŜetu państwa 

                                                 
1  Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2  Dz.U. z 2008 r. 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
6  Dz.U. Nr 116, poz. 782 ze zm. 
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wydatki odpowiednich części o kwotę do 1.000 tys. zł, natomiast Minister Finansów o 

kwotę do 750 tys. zł. 

W budŜecie państwa, zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, mogą być 

tworzone rezerwy celowe: 

- na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe 

być dokonany w okresie opracowywania budŜetu (pkt 1), 

- na wydatki, których realizacja uwarunkowana jest zaciągnięciem kredytu 

w międzynarodowej instytucji finansowej (pkt 2), 

- na wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej (pkt 3), 

- gdy odrębne ustawy tak stanowią (pkt 4). 

Suma rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 1 i 4, nie moŜe przekroczyć 

5% wydatków budŜetu państwa. 

Podziału rezerw celowych dokonuje, zgodnie z art. 133 ust. 1 wspomnianej ustawy,  

z zastrzeŜeniem ust. 2, Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub 

innymi dysponentami części budŜetowych, nie później niŜ do dnia 15 października. 

Wyjątkiem od tej zasady są wydatki związane z realizacją programów i projektów  

ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wydatki, których realizacja jest 

uzaleŜniona od zaciągnięcia kredytu w międzynarodowych instytucjach finansowych,  

a takŜe wydatki przeznaczone na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa. Rada 

Ministrów natomiast dokonuje podziału rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń  

i limitów zatrudnienia, wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań  

w państwowych jednostkach budŜetowych (art. 133 ust. 2). 

Rezerwy mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone. Minister 

Finansów moŜe jednak – po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej  

do spraw budŜetu – dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (art. 133 ust. 3 i 5) 

oraz utworzyć nową rezerwę celową. 

Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków z rezerw spoczywa  

na kierowniku jednostki, której zwiększono plan wydatków w wyniku podziału tych 

rezerw. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

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

w części 81 – Rezerwa ogólna i części 83 – Rezerwy celowe.  

NajwyŜsza Izba Kontroli, oceniając pozytywnie wykonanie budŜetu państwa w części  

81– Rezerwa ogólna i części 83 – Rezerwy celowe, wskazuje, Ŝe planowanie wydatków  

w części 81 na bardzo niskim poziomie powoduje, iŜ środki z tej rezerwy  

są rozdysponowywane na zadania o mniejszym znaczeniu, które powinny być ujęte  

w budŜetach dysponentów części. Jednocześnie zaplanowanie w jednym dziale klasyfikacji 

budŜetowej zbyt wysokich kwot w rezerwach celowych, szczególnie na finansowanie 

projektów z udziałem środków UE, bez uwzględnienia ich późniejszego przeznaczenia, 

negatywnie wpływa na przejrzystość ustawy budŜetowej.  

Rezerwa ogólna – część 81 

W ustawie budŜetowej na 2008 r. ustalono rezerwę ogólną w wysokości 90.000 tys. zł, 

która stanowiła 0,03% planowanych wydatków budŜetu państwa ogółem. Wysokość 

rezerwy ogólnej była prawie siedmiokrotnie niŜsza od górnej granicy określonej w art. 102 

ustawy o finansach publicznych.   

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano 85.252 tys. zł, tj. 94,7% zaplanowanej kwoty. Podział 

rezerwy ogólnej był zgodny z art. 134 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz § 1 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa, 

tj. dokonany przez właściwe organy i w kwotach określonych w tych przepisach. 

Decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa z tytułu zwiększenia 

wydatków z rezerwy ogólnej wydawane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

bez zbędnej zwłoki. 

Rezerwy celowe – część 83 

Zaplanowane w ustawie budŜetowej na rok 2008 rezerwy celowe w wysokości  

32.013.048 tys. zł stanowiły 10,4% planowanych wydatków ogółem, wobec 8,6% w 2007 r. 

i 6,5% w 2006 r. Zostały one zwiększone w trakcie roku do 32.113.048 tys. zł oraz 

rozdysponowane w wysokości 16.237.420 tys. zł (50,6% planu po zmianach). 

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2008 r. znacznie odbiegało od tego co określono  

w ustawie budŜetowej, co świadczy o nierzetelności planowania. Większość rezerw 
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celowych została utworzona na wniosek dysponentów części budŜetowych, którzy  

w trakcie realizacji budŜetu odstąpili od ich podziału i wydatkowania. Największa róŜnica 

między planem a wykonaniem wystąpiła w rezerwie na finansowanie projektów z udziałem 

środków z Unii Europejskiej. Na ten cel rozdysponowano 6.278.114,1 tys. zł,  

tj. o 14.940.848,9 tys. zł (o 70,4%) mniej niŜ zaplanowano.  

Suma utworzonych w ustawie budŜetowej rezerw celowych na wydatki, których 

szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe być dokonany w okresie 

opracowania budŜetu oraz na wydatki ujęte w rezerwach na podstawie postanowień innych 

ustaw wynosiła 9.003.312 tys. zł i stanowiła 2,9% wydatków ogółem budŜetu państwa. 

Było to zgodne z art. 102 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Zmniejszeniu uległa liczba tytułów rezerw celowych utworzonych na etapie prac 

parlamentarnych. W projekcie ustawy budŜetowej na 2008 r. zaplanowano 63 tytuły rezerw 

celowych (w 2007 r. – 51 tytułów). W ustawie budŜetowej liczba tytułów rezerw celowych 

wzrosła do 67 (w 2007 r. do 76 tytułów), w tym 4 tytuły wprowadzone zostały na etapie 

prac parlamentarnych. 

W 2008 r. Minister Finansów, zgodnie z art. 133 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz 

potrzebami zgłoszonymi w trakcie roku budŜetowego przez dysponentów części 

budŜetowych, dokonał zmiany przeznaczenia 23 tytułów rezerw celowych na łączną kwotę 

2.104.310,5 tys. zł, tj. 13% rozdysponowanych wydatków. W porównaniu do 2007 r. 

wartość rezerw celowych, których przeznaczenie zostało zmienione zwiększyła się  

o 301.192,0 tys. zł. 

Minister Finansów, zgodnie z art. 154 ust. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych,  

z zablokowanych wydatków w części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego  

(100.000 tys. zł) oraz w części 83 poz. 48 rezerw celowych (300.000 tys. zł) utworzył  

3 nowe tytuły rezerw na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.  

W porównaniu do 2007 r. wartość nowych rezerw celowych zmniejszyła się  

o 4.103.995,6 tys. zł.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia zmniejszenie kwoty wydatków uruchomionych 

z rezerw celowych, które zostały przeniesione do wykorzystania w 2009 r. Dysponenci 

części budŜetowych wnioskowali o ujęcie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

wydatków budŜetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 r. 107 zadań 

finansowanych z rezerw, a uwzględnione zostały tylko trzy z tych zadań. 
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Sprawozdawczość 

Roczne sprawozdania budŜetowe Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa  

dla części 81 i części 83 przekazują prawdziwy i rzetelny obraz nierozdysponowanych 

limitów wydatków w 2008 r. z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Wynosiły  

one odpowiednio 4.748 tys. zł i 15.875.628 tys. zł. Sprawozdania sporządzone zostały 

terminowo. 

Uwagi i wnioski 

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano wydatki na zadania, które mogły być zaplanowane  

na etapie opracowywania ustawy budŜetowej w odpowiednich częściach budŜetu państwa. 

Odnotowano przypadki wnioskowania przez trzy ostatnie lata o dofinansowanie tego 

samego celu, np. festiwali kultury, czy programu pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom. 

W związku z tym NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o ujmowanie wydatków na te cele  

w projektach budŜetów części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i części  

30 – Oświata i wychowanie. 

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2008 r. znacznie odbiegało od tego co określono  

w ustawie budŜetowej. Największa róŜnica między planem a wykonaniem wystąpiła  

w rezerwie na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przyczyną 

było przeszacowanie wysokości rezerw na etapie opracowywania ustawy budŜetowej oraz 

niskie zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez dysponentów części budŜetowych, w tym 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. DuŜa róŜnica między planem  

a wykonaniem wystąpiła takŜe w rezerwach celowych przeznaczonych na dotacje  

i subwencje, co dotyczyło głównie niskiego wykorzystania rezerw przeznaczonych  

na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wdroŜenie centralnego rejestru 

dłuŜników alimentacyjnych. Ponadto stwierdzono, Ŝe trzy nowe tytuły rezerw 

wprowadzonych na etapie prac parlamentarnych przeznaczone były na wydatki, które 

powinny być zaplanowane w odpowiednich częściach budŜetowych. Na etapie 

projektowania budŜetu dysponenci nie zgłaszali takiego zapotrzebowania, a w przypadku 

jednej rezerwy brak było podstaw prawnych do jej utworzenia. W związku z powyŜszym 

NIK wnioskuje o urealnienie planowania  rezerw celowych, zwłaszcza przez Ministra 

Finansów, Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

Rezerwa ogólna część 81 

W art. 22 ustawy budŜetowej na rok 2008 ustalono ogólną rezerwę budŜetową w kwocie 

90.000 tys. zł, czyli 0,03% planowanej kwoty wydatków budŜetu państwa ogółem. Wydatki 

te zaplanowano w części 81 – Rezerwa ogólna, dział 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 

75818. Wysokość  zaplanowanej rezerwy ogólnej była taka sama jak w 2007 r.  

Na podstawie uchwał Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz decyzji 

własnych, wydanych zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa, Minister Finansów rozdysponował  

z rezerwy ogólnej środki w wysokości 85.252,0 tys. zł, tj. o 4.471,4 tys. zł mniej niŜ  

w 2007 r. (kwota wykorzystana w 2007 r. 89.723,4 tys. zł). 

Podstawą podziału rezerwy ogólnej było: 

− 9 uchwał Rady Ministrów 65.913,0 tys. zł, tj. 77,3%, 

− 30 zarządzeń Prezesa Rady Ministrów 13.544,3 tys. zł,  tj. 15,9%, 

− 19 decyzji Ministra Finansów 5.794,7 tys. zł, tj. 6,8%. 

Przeznaczenie środków rozdysponowanych z rezerwy ogólnej przedstawiono w załączniku 

nr 1 do Informacji. 

Minister Finansów, realizując powyŜsze dyspozycje oraz korzystając z upowaŜnienia, 

udzielonego przez Radę Ministrów, rozdysponował limity wydatków w kwotach 

dopuszczalnych, tj. zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz § 1 ust. 2 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa. 

W okresie od 25 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Minister Finansów podjął 61 decyzji  

w sprawie przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej do 28 części budŜetowych.   

NajwyŜszych zwiększeń wydatków dokonano w następujących częściach budŜetu państwa: 

25 – Kultura fizyczna i sport 34.000,0 tys. zł, 

38 – Szkolnictwo wyŜsze 17.000,0 tys. zł, 

24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.663,2 tys. zł, 

85/18 – Województwo podkarpackie  5.590,1 tys. zł, 

85/24 – Województwo śląskie 4.042,2 tys. zł, 

29 – Obrona narodowa 4.000,0 tys. zł, 

85/26 – Województwo świętokrzyskie 2.050,0 tys. zł, 
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73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2.000,0 tys. zł, 

85/14 – Województwo mazowieckie 1.495,5 tys. zł, 

67 – Polska Akademia Nauk 1.000,0 tys. zł, 

30 – Oświata i wychowanie 970,0 tys. zł, 

85/04 – Województwo kujawsko-pomorskie 749,0 tys. zł. 

NajwyŜsze kwoty z rezerwy ogólnej Rada Ministrów przyznała na następujące zadania: 

− dnia 8 grudnia 2008 r. Ministrowi Sportu i Turystyki na sfinansowanie zadania „Budowa 

Narodowego Centrum Sportu – Stadion Narodowy” realizowanego w ramach programu 

wieloletniego „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, w kwocie  

34.000,0 tys. zł, 

− dnia 23 grudnia 2008 r. Ministrowi Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  na kontynuację 

inwestycji pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego”, w kwocie: 15.000,0 tys. zł oraz na kontynuacje inwestycji  

pod nazwą „Rozbudowa budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu”, w kwocie 2.000,0 tys. zł, 

− dnia 9 października 2008 r. Ministrowi Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków 

związanych z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu Pomocy 

Cudzoziemcom i Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami 

Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i StraŜy Granicznej Wydzielonymi  

do Realizacji Zadań poza Granicami Państwa, w kwocie 4.000,0 tys. zł, 

− dnia 24 listopada 2008 r. Wojewodzie Podkarpackiemu  na realizację projektu dotyczącego 

skomunikowania drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi 

ekspresowej S-19 północna obwodnica Rzeszowa, w kwocie 2.913,0 tys. zł, 

− dnia 27 listopada 2008 r. Wojewodzie Śląskiemu na kontynuację inwestycji pn. "Szpital 

Śląski w Cieszynie - rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy”,  

w kwocie 3.000,0 tys. zł, 

− dnia 21 listopada 2008 r. Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na kontynuacje 

prac konserwatorskich przy oknach prezbiterium i transeptu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, 

w kwocie 2.000,0 tys. zł,  

− dnia 12 lutego 2008 r. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  na wypłatę rent specjalnych 

przyznanych rodzicom, małŜonkom i dzieciom osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. 

w wyniku działań wojska i milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu, w kwocie  

2.000,0 tys. zł. 
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W porównaniu do 2007 r. najwyŜszy wzrost wydatków w 2008 r. odnotowano w działach:  

926 – Kultura fizyczna i sport (z 6.730,6 tys. zł, w 2007 r. do 34.000,0 tys. zł, w 2008 r.),  

851 – Ochrona zdrowia (z 2.392,0 tys. zł, w 2007 r. do 6.332,7 tys. zł, w 2008 r.),  

700 – Gospodarka mieszkaniowa (z 1.605,9 tys. zł, w 2007 r. do 3.633,0 tys. zł, w 2008 r.). 

Decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budŜecie państwa na 2008 r. z tytułu zwiększenia 

wydatków z rezerwy ogólnej wydawane były bez zbędnej zwłoki i zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. Wydanie trzech decyzji po trzech miesiącach wynikało  

z potrzeby szczegółowej analizy celowości wydatków, przeprowadzonej przez 

Ministerstwo Finansów.  

Wszystkie decyzje zostały przekazane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, zgodnie  

z dyspozycją zawartą w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dysponowania 

rezerwą ogólną budŜetu państwa. 

Zdaniem NIK z rezerwy ogólnej uruchomione zostały środki na takie zadania, które 

dysponenci części budŜetowych powinni uwzględnić w swoich budŜetach przy 

sporządzaniu projektu ustawy budŜetowej. Na przykład: 

− 450,0 tys. zł przyznane Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację 

Festiwali Kultury śydowskiej, 

− 666,6 tys. zł przyznane Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

na sfinansowanie projektów i ekspertyz realizowanych przez Muzeum Pałac  

w Wilanowie, 

− 3.511,0 tys. zł przyznane Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace 

konserwatorskie w kościołach w Gdańsku, 

− 450,0 tys. zł  przyznane Ministerstwu Edukacji Narodowej na pomoc w rozwoju 

wybitnie uzdolnionym uczniom, 

− 17.000,0 tys. zł przyznane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na inwestycje 

realizowane przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

− 2.650,0 tys. zł przyznane Wojewodzie Podkarpackiemu na zakupy sprzętu do szpitali, 

− 3.000,0 tys. zł przyznane Wojewodzie Śląskiemu na inwestycje w Szpitalu Śląskim  

w Cieszynie,   

− 1000,0 tys. zł przyznane Wojewodzie Świętokrzyskiemu na inwestycje w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Łonowie. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe trzeci rok z rzędu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

wnioskował o przyznanie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie organizowanych 
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corocznie festiwali kultury, a Minister Edukacji Narodowej na dofinansowanie programu 

pomocy w rozwoju wybitnie uzdolnionym uczniom w Polsce. 

Z rezerwy ogólnej przyznane zostało takŜe 2.913,0 tys. zł na realizację projektu 

dotyczącego skomunikowania drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady 

A-4 i drogi ekspresowej S-19; północna obwodnica Rzeszowa. Środki na ten cel 

zaplanowane były w rezerwach celowych, lecz Wojewoda  Podkarpacki za późno wystąpił 

o ich przyznanie.  

Z ustaleń kontroli w innych częściach budŜetu państwa wynika, Ŝe: 

− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło o przyznanie środków  

z rezerwy ogólnej na wydatki na łączną kwotę 3.141,6 tys. zł, które w wyniku 

przeniesień, dokonanych na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

zostały wcześniej zmniejszone; wydatki, których źródłem finansowania miała być 

rezerwa ogólna, zostały zablokowane, a zadania sfinansowano ze środków części 24; 

− Wojewoda Pomorski nie wykorzystał przyznanych w dniu 19 grudnia 2008 r. środków  

w wysokości 220,0 tys. zł na finansowanie wydatków związanych z obchodami  

70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z powodu nieprzekazania środków  

przez Ministra Finansów do 30 grudnia 2008 r.; 

− Polska Akademia Nauk nie wykorzystała przyznanej w dniu 17 listopada 2008 r. kwoty 

1.000,0 tys. zł na kapitalny remont mostu kamiennego nad fosą okalającą Zamek 

Kórnicki, gdyŜ procedura przetargowa nie została zakończona do końca 2008 r.  

Rezerwy celowe część 83 

Łączna kwota rezerw celowych w ustawie budŜetowej na rok 2008 wynosiła  

32.013.048 tys. zł i została zwiększona, a w trakcie roku do 32.113.048 tys. zł. Z kwoty  

tej rozdysponowano 16.237.420 tys. zł, tj. 50,6% planu po zmianach. W porównaniu  

do 2007 r., łączna kwota do wykorzystania w 2008 r., była wyŜsza o 31,9%. Wzrost ten 

wynikał głównie ze zwiększenia rezerwy na finansowanie projektów z udziałem środków 

z Unii Europejskiej. 

Suma utworzonych w ustawie budŜetowej rezerw celowych na wydatki, których 

szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie moŜe być dokonany w okresie 

opracowania budŜetu oraz na wydatki ujęte w rezerwach na podstawie postanowień innych 

ustaw wynosiła 9.003.312 tys. zł i stanowiła 2,9% wydatków ogółem budŜetu państwa. 

Było to zgodne z art. 102 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie zmniejszenie liczby tytułów utworzonych  

na etapie prac parlamentarnych. W projekcie ustawy budŜetowej na 2008 r. zaplanowano  

63 tytuły rezerw celowych (w 2007 r. – 51 tytułów). W ustawie budŜetowej liczba tytułów 

rezerw celowych wzrosła do 67 (w 2007 r. do 76 tytułów), w tym 4 tytuły wprowadzone 

zostały na etapie prac parlamentarnych. W ocenie NIK trzy nowe tytuły rezerw 

przeznaczone były na wydatki, które powinny być zaplanowane w odpowiednich częściach 

budŜetu państwa, jednak na etapie projektowania budŜetu dysponenci części nie zgłaszali 

takiego zapotrzebowania. Dotyczyło to następujących pozycji rezerw: 

− poz. 68 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  w wysokości 60.000 tys. zł, 

− poz. 69 Środki na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej 

autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, północna obwodnica Rzeszowa w wysokości 

4.000 tys. zł, która w całości nie została rozdysponowana, 

− poz. 70 Kontynuacja prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków 

klasztornych monasteru w Supraślu – 1.500 tys. zł. 

Ponadto brak było podstaw prawnych utworzenia rezerwy w poz. 67 – Zaopatrzenie  

w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi  

w wysokości  30.000 tys. zł (która w całości nie została rozdysponowana), gdyŜ wyroby  

te finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Minister Finansów dokonał podziału rezerw celowych w terminie przewidzianym  

w art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Zmiany przeznaczenia rezerw celowych 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych, Minister Finansów 

dokonał zmiany przeznaczenia 23 tytułów rezerw celowych na łączną kwotę  

2.104.310,5 tys. zł, tj. 13% rozdysponowanych wydatków z rezerw. Było to zgodne  

z art. 133 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz potrzebami zgłoszonymi w trakcie 

roku przez dysponentów części budŜetowych. W porównaniu do 2007 r. kwota rezerw 

celowych, których przeznaczenie zostało zmienione, zwiększyła się o 301.192,0 tys. zł,  

tj. o 16,7%. Nie zmieniła się liczba tytułów rezerw celowych objętych zmianą 

przeznaczenia. Zmiany przeznaczenia objęły następujące tytuły rezerw: 

− poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, 

w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budŜetu 

Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, a takŜe na pokrycie potrzeb wynikających z róŜnic 
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kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie 

– 533.000,0 tys. zł, tj. 2,5% zaplanowanej kwoty, 

− poz. 50 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 376.560,8 tys. zł,  

tj. 69,0% zaplanowanej kwoty, 

− poz. 21 – Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw – 240.476,3 tys. zł, tj. 48,8% zaplanowanej kwoty, 

− poz. 20 – Sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu 

wyposaŜenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe – 225.504,4 tys. zł,  

tj. 32,0% zaplanowanej kwoty, 

− poz. 48 – Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, 

zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki  

na wdroŜenie centralnego rejestru dłuŜników alimentacyjnych – 172.376,0 tys. zł,  

tj. 16,8% zaplanowanej kwoty, 

− poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 148.639,1 tys. zł, tj. 22,9% zaplanowanej 

kwoty,  

− poz. 5 – Kredyty na infrastrukturę drogową i portową – 120.000,0 tys. zł, tj. 29,0% 

zaplanowanej kwoty. 

Wygospodarowane środki przeznaczono na: 

− zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na sfinansowanie inwestycji drogowych 

w zakresie dróg krajowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad – 370.000,0 tys. zł (z rezerwy w poz. 8), 

− zasiłki w 2008 r. oraz dopłaty do oprocentowania kredytów i dopłaty z tytułu zuŜytego 

do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii „elitarny” lub „kwalifikowany”,  

dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody 

spowodowane przez susze lub huragan w 2008 r. – 182.000,0 tys. zł (z rezerwy  

w poz. 50), 

− dofinansowanie bieŜących zadań własnych powiatów na bieŜącą działalność 

ponadgminnych domów pomocy społecznej – 150.000,0 tys. zł (z rezerwy w poz. 48),   

− dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 

148.639,1 tys. zł (z rezerwy w poz. 7), 
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− dla wojewodów na dotacje celowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia  

na dofinansowanie działalności zespołów ratownictwa medycznego – 112.000,0 tys. zł 

(z rezerwy w poz. 20). 

W porównaniu do 2007 r. powtórzyły się tytuły rezerw, w których dokonano zmiany 

przeznaczenia rezerw celowych w pozycjach rezerw: 5,6,7,8,15,39,40,48,50. 

Nowe rezerwy celowe 

Na podstawie art. 154 ust. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, z zablokowanych 

wydatków w części 78 – Obsługa zadłuŜenia zagranicznego (100.000 tys. zł) oraz w części 

83 poz. 48 rezerw celowych (300.000 tys. zł), Minister Finansów utworzył trzy nowe 

rezerwy celowe (w poz. 71 do 73), na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu 

Państwa, na łączną kwotę 400.000 tys. zł. W porównaniu do 2007 r. kwota nowych rezerw 

celowych zmniejszyła się ponad 10-krotnie. Środki z nowo utworzonych rezerw zwiększyły 

limity wydatków w 15 częściach budŜetu państwa. Przeznaczono je m. in. na: 

− uzupełnienie składki do budŜetu Unii Europejskiej – 129.924,2 tys. zł, 

− uzupełnienie subwencji dla partii politycznych – 26.815,7 tys. zł, 

− wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – 22.702,2 tys. zł, 

− zobowiązania z tytułu modernizacji Kanału Piastowskiego – 17.084,7 tys. zł, 

− odszkodowania, wyroki i koszty sądowe – 96.608,9 tys. zł. 

Środki z nowoutworzonych rezerw (poz. 71 do 73)  zostały rozdysponowane przez Ministra 

Finansów na podstawie 398 decyzji, na łączną kwotę 399.352,9 tys. zł (w 2007 r.  

701 decyzjami na łączną kwotę 4.503.994,4,0 tys. zł) i zwiększyły limity wydatków  

w 15 częściach, w tym  budŜety wojewodów na kwotę 134.373,8 tys. zł i budŜety SKO  

na kwotę 403,1 tys. zł.  

W 2008 r. Minister Finansów dokonał 258 korekt na łączną kwotę 208.858,8 tys. zł  

w 255 decyzjach, wprowadzających zmiany w rozdysponowaniu 34 tytułów rezerw. Udział 

liczby korekt do liczby ogółem wydanych decyzji wyniósł 6% i w porównaniu do 2007 r. 

zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego. W większości przypadków korekty wynikały  

ze zmian zapotrzebowań na środki przez dysponentów oraz zmian kursów walut. Minister 

Finansów dokonał podziału rezerw celowych w terminie przewidzianym w art. 133 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych.  

Wykorzystanie rezerw celowych 

Z rezerw celowych rozdysponowano 16.237.420 tys. zł (50,6 % planu po zmianach), z tego 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy budŜetowej – 13.758.978 tys. zł, tj. 42,8% planu 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 16  
 

po zmianach. Dane o rozdysponowaniu rezerw celowych przedstawiono w załączniku nr 2 

do informacji, a dane o rozdysponowaniu rezerw na cele określone w ustawie budŜetowej – 

w załączniku nr 3. 

Z rezerw celowych zwiększono wydatki w 58 częściach budŜetowych, w tym m.in.  

w częściach:  85/02-32 – BudŜety wojewodów – 7.398.987,6 tys. zł, 39 – Transport – 

3.785.462,3 tys. zł, 19 – BudŜet, finanse i instytucje finansowe – 661.299,1 tys. zł. 

W wyniku przeniesień z części 83 dokonano m.in. zwiększenia wydatków w  następujących 

działach klasyfikacji budŜetowej: 

− 600 – Transport i łączność o 4.980.732,6 tys. zł, 

− 851 – Ochrona zdrowia o 2.402.489,3 tys. zł, 

− 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 1.885.620,3 tys. zł, 

− 852 – Pomoc społeczna o 1.116.876,5 tys. zł. 

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2008 r. znacznie odbiegało od tego co określono  

w ustawie budŜetowej. Wynikało to głównie z nierzetelnego planowania wydatków przez 

dysponentów wnioskujących o zaplanowanie rezerw celowych w budŜecie państwa oraz 

niskiego wykorzystania dostępnych środków.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia stopień wykorzystania środków  

na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Na ten cel 

rozdysponowano 6.278.114,1 tys. zł, tj. o 14.940.848,9 tys. zł (o 70,4%) mniej niŜ 

zaplanowano. Przyczyną było niskie zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez 

dysponentów części budŜetowych, w tym ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego i ministra do spraw rolnictwa. Planując realizację projektów z rezerwy 

celowej przeznaczonej na finansowanie wspólnej polityki rolnej i rybackiej, programów 

operacyjnych oraz innych programów finansowanych z budŜetu Unii Europejskiej  

nie dokonano podziału środków na etapie planowania w przypadku 11 na 14 

zaplanowanych projektów. W 2007 r. na finansowanie projektów z udziałem środków  

z Unii Europejskiej rozdysponowano 10.221.417,9 tys. zł, tj. o 15,1% mniej od kwoty 

planowanej. DuŜa róŜnica między planem a wykonaniem wystąpiła takŜe w rezerwach 

celowych przeznaczonych na dotacje i subwencje, co dotyczyło głównie niskiego 

wykorzystania rezerw przeznaczonych na zwiększenie dotacji celowych na realizację 

świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

i wdroŜenie centralnego rejestru dłuŜników alimentacyjnych. Na skutek braku wniosków 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewodów z kwoty 1.023.700 tys. zł 
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rozdysponowano na te zadania 91.779,9 tys. zł, tj. o 931.920,1 tys. zł (o 91%) mniej niŜ 

zaplanowano. Z powodu złoŜenia wniosku po ustawowym terminie podziału rezerw przez 

Wojewodę Podkarpackiego nierozdysponowano 100% środków na skomunikowanie drogi 

krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, 

północna obwodnica Rzeszowa. Na wydatki finansowane ze zwrotów do budŜetu państwa 

niewykorzystanych środków kredytowych z międzynarodowych instytucji finansowych nie 

wykorzystano 7.491,7 tys. zł, tj. 74% środków. Z powodu trudności w oszacowaniu ilości 

osób z byłych przedsiębiorstw górniczych, uprawnionych do bezpłatnego węgla,  

nie rozdysponowano 20.167,5 tys. zł, tj. 67,2% środków z rezerwy na wypłatę 

ekwiwalentów pienięŜnych. Późniejsze niŜ od dnia 1 stycznia przyznanie limitów 

zatrudnienia i brak wniosków dysponentów było przyczyną nierozdysponowania  

12.607,2 tys. zł, tj. 47,4% środków  z rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe 

zadania (w tym skutki przechodzące z 2007 r.). Z powodu braku wniosków dysponenta 

części 21 – Gospodarka morska nie rozdysponowano kwoty 3.455,0 tys. zł, tj. 34,6% 

środków z rezerwy celowej na budowę kanału Ŝeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.  

Na skutek braku wniosków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie rozdysponowano kwoty 

168.439,0 tys. zł, tj. 30,9% środków z rezerwy przeznaczonej na ubezpieczenie upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich. Z powodu znacznego opóźnienia w rozpoczęciu realizacji 

projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, nie wykorzystano  

232.491,1 tys. zł, tj. 29,2% środków z rezerwy utworzonej na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk Ŝywiołowych.  

Z ustaleń kontroli w poszczególnych częściach budŜetu państwa wynika, Ŝe przyznane 

środki z rezerw celowych nie zostały w pełni wykorzystane. Niewykorzystane środki były 

zwracane do budŜetu państwa lub przenoszone do wykorzystania w 2009 r. Na przykład:  

− w części 42 – Sprawy wewnętrzne  StraŜ Graniczna nie wykorzystała środków z dwóch 

rezerw celowych w wysokości 20.620 tys. zł, przeznaczonych na sfinansowanie 

rozbudowy infrastruktury Centralnego Węzła Teleinformatycznego StraŜy Granicznej  

w Warszawie (20.000 tys. zł) oraz na sfinansowanie zadań związanych z wykonaniem  

i wdroŜeniem Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Małego Ruchu Granicznego  

(620 tys. zł); Komendant Główny Policji niezgodnie z przeznaczeniem, określonym  

w decyzjach Ministra Finansów wykorzystał środki w kwocie 14.482,6 tys. zł z rezerwy 

celowej  przeznaczonej na wydatki związane z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej  

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej  

(11.920,0 tys. zł na zakup usługi serwisu pogwarancyjnego oraz 2.562,6 tys. zł  
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na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Komendy 

Głównej Policji w Warszawie), co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; ponadto z kwoty 7.076,9 tys. zł, przeznaczonej na utworzenie Biura 

Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej, nie wykorzystano 

6.086,6 tys. zł, tj. 68,7% środków; skutkiem powyŜszego było nieutworzenie tego biura;   

− w części 23 – Integracja europejska z rezerw celowych zwiększono plan wydatków  

o 25.442,0 tys. zł, z czego wykorzystano 21.092,9 tys. zł, tj. 82,9%, z tego  

6.039,9 tys. zł wykorzystano w drodze przeniesień do wydatków niewygasających;  

− w częściach w 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne i 62 – Rybołówstwo,  

których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przyznanej kwoty 

rezerw celowych w wysokości 745.215,3 tys. zł nie wykorzystano 76.667,4 tys. zł,  

tj. 10,3% w tym 71.335,4 tys. zł na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich; kwota wydatków przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki 

rolnej i rybackiej w wysokości 62.303,5 tys. zł została przeniesiona do wydatków 

niewygasających; 

− w części 34 – Rozwój regionalny plan wydatków został zwiększony środkami z rezerw 

celowych o kwotę 617.926,0 tys. zł, z czego wykorzystano 442.964,8 tys. zł, w tym 

wydatki niewygasające – 94.598,7 tys. zł; nie wykorzystano m.in. kwoty  

158.047,2 tys. zł na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki; 

− w części 39 – Transport z rezerw celowych zwiększono plan wydatków o kwotę 

2.944.736,8 tys. zł tys. zł, z czego wykorzystano 93,0%; pozostałą kwotę 

205.932,2 tys. zł zwrócono do budŜetu, w tym  na realizację projektów finansowanych  

z Funduszu Spójności 2004–2006 – 85.720,4 tys. zł i z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 – 84.032,3 tys. zł; 

− w części 85/06 – Województwo lubelskie w 2008 r. nie wykorzystano 19.085 tys. zł  

z rezerwy celowej w poz. 8 na budowę szpitala w Chełmie, z powodu nieuzasadnionej 

zwłoki w przygotowaniu przez inwestora robót budowlano-montaŜowych; 

− w części 85/18 – Województwo podkarpackie nie wykorzystano kwoty 3.087 tys. zł 

z poz. 16 rezerw celowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; wnioskując  

o ww. środki z rezerw celowych Wojewoda nie przestrzegał zasad określonych przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będącego dysponentem tej  rezerwy.  
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NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie zmniejszenie kwoty wydatków uruchomionych 

z rezerw celowych, które zostały przeniesione do wykorzystania w 2009 r. Dysponenci 

części budŜetowych wnioskowali o ujęcie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

wydatków budŜetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 r. (załącznik nr 1 i 2)  

107 zadań finansowanych z rezerw celowych na kwotę 272.246,6 tys. zł. Uwzględnione 

zostały tylko trzy z tych zadań na kwotę 17.520,1 tys. zł. W porównaniu do 2007 r. ilość 

zadań oraz kwota wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. zmniejszyła się  

z 41 zadań na kwotę co najmniej 300.893,7 tys. zł do 3 zadań na kwotę 17.520,1 tys. zł,  

tj. o 94,2%. 

Inne ustalenia kontroli 

Ewidencja rozdysponowania limitów wydatków w części 81 i części 83 prowadzona była  

w sposób pozwalający na prawidłowe i rzetelne sporządzanie miesięcznych i rocznych 

sprawozdań budŜetowych Rb-28 – z wykonania planu wydatków budŜetu państwa. 

Pominięcie wymogów ewidencji księgowej, określonych w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości7, uzasadnia – przy rozdysponowaniu środków z rezerw – brak 

występowania operacji gospodarczych w rozumieniu przepisów tej ustawy. Przeniesienie 

planowanych wydatków z części 81 i części 83 do planu określonego dysponenta 

skutkowało moŜliwością dokonania wydatku przez tego dysponenta i dopiero taki wydatek 

jest operacją gospodarczą. Stosowany program komputerowy umoŜliwiał dokonywanie 

bieŜących odczytów: 

− rozdysponowanych kwot w układzie podziałek klasyfikacji budŜetowej, 

− kwot pozostających do rozdysponowania. 

Prowadzona ewidencja umoŜliwiała prawidłowe sporządzanie rocznych sprawozdań 

budŜetowych Rb-28 – z wykonania planu wydatków budŜetu państwa dla części 81  

i części 83. 

 

                                                 
7 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół  

Protokół kontroli podpisano bez zastrzeŜeń. 

Wystąpienie pokontrolne 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Finansów, NajwyŜsza Izba 

Kontroli wnosiła o urealnienie planowania rezerw celowych. W odpowiedzi na wystąpienie 

Minister Finansów poinformował, Ŝe będą kontynuowane działania leŜące w kompetencji 

Ministra Finansów w celu realizacji wniosku pokontrolnego dotyczącego urealnienia 

planowania rezerw celowych.  

Finansowe rezultaty kontroli 

W kontroli wykonania budŜetu za 2007 r. cz. 81 – Rezerwa ogólna i cz. 83 – Rezerwy 

celowe stwierdzono wzrost, w porównaniu do poprzedniego roku, wydatków z rezerw 

celowych w 2007 r., które zostały przeniesione do wykorzystania w 2008 r. o co najmniej 

72.396,5 tys. zł, tj. o 31,7%. W wystąpieniu pokontrolnym po kontroli wykonania budŜetu 

państwa za 2007 r. sformułowano wniosek o ograniczenie uruchamiania wydatków  

z rezerw celowych, które są przenoszone do wydatków niewygasajacych. W wyniku 

realizacji tego wniosku, w porównaniu do 2007 r., ilość zadań oraz  kwota wydatków, które 

nie wygasają z upływem 2008 r. zmniejszyła się z 41 zadań na kwotę co najmniej  

300.893,7 tys. zł do 3 zadań na kwotę 17.520,1 tys. zł, tj. o 94,2%. Kwota oszczędności 

finansowych z tego tytułu wyniosła 283.373,6 tys. zł. 
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Załącznik nr 1 
 

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2008 r. 
 

 Przeznaczenie środków na podstawie: 

Część Uchwał Rady Ministrów 
Kwoty 

(w tys. zł) 

42 – Sprawy 
wewnętrzne 

Zadania wynikające z Rządowego Programu Pomocy Cudzoziemcom i 
Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami 
Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i StraŜy Granicznej, 
Wydzielonymi do Realizacji Zadań poza Granicami Państwa. 

1.000,0 

24 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Konserwacja okien prezbiterium i transeptu Bazyliki Mariackiej w 
Gdańsku. 

2.000,0 

25 – Kultura fizyczna i 
sport 

Sfinansowanie zadania "Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion 
Narodowy" realizowanego w ramach programu wieloletniego 
"Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012". 

34.000,0 

38 – Szkolnictwo 
wyŜsze 

Kontynuacja inwestycji: "Budowa budynku dydaktycznego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - 15 000,0 tys. zł oraz 
"Rozbudowa budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu" - 2 000,0 tys. zł. 

17.000,0 

29 – Obrona narodowa 

Zadania wynikające z Rządowego Programu Pomocy Cudzoziemcom i 
Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami 
Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i StraŜy Granicznej, 
Wydzielonymi do Realizacji Zadań poza Granicami Państwa. 

4.000,0 

73 – Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Wypłata rent specjalnych przyznanych rodzicom, małŜonkom i dzieciom 
osób, które poniosły śmierć w grudniu 1970 r. w wyniku działań wojska i 
milicji w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu. 

2.000,0 

85/18 – Województwo 
podkarpackie  

Realizacja projektu dotyczącego skomunikowania drogi krajowej nr 4 i nr 
19 z węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19; 
północna obwodnica Rzeszowa. 

2.913,0 

85/24 – Województwo 
śląskie 

Kontynuacja inwestycji pn. "Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i 
modernizacja, dział diagnostyczno-zabiegowy". 

3.000,0 

Część Zarządzeń Prezesa Rady Ministrów 
Kwoty 
(tys. zł) 

24 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Dofinansowanie: festiwali Kultury śydowskiej w Krakowie i w 
Warszawie – 450,0 ; X Jubileuszowego Zjazdu Kaszubów – 60,0 tys. zł; 
projektu "Nobel 25"z okazji 25 rocznicy przyznania Pokojowej Nagrody 
Nobla Lechowi Wałęsie – 666,6 tys. zł; prac remontowo-
konserwacyjnych kościołów: pw. Św. Katarzyny w Gdańsku –  
575,6 tys. zł; p.w. Św. Trójcy w Gdańsku – 516,0 tys. zł. 
Sfinansowanie projektów i ekspertyz konserwatorsko - budowlano - 
ogrodowych, związanych z rozpoczęciem organizacji prezydencji Polski 
w Unii Europejskiej, realizowanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie-
995,0 tys. zł.; wymiany odtworzeniowej okien w budynku siedziby 
"Kultury" w Maisons – Laffitte – 350,0 tys. zł.; konserwacji: muzealiów 
Muzeum Wsi Lubelskiej – 50,0 tys. zł. 

3.663,2 

30 – Oświata i 
wychowanie 

Dofinansowanie programu pomocy w rozwoju wybitnie uzdolnionym 
uczniom w Polsce w 2008 r., realizowanego przez Krajowy Fundusz na 
rzecz Dzieci – 450,0 tys. zł. 
Zorganizowanie międzynarodowego zespołu szkół dla dzieci personelu 
Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy – 
520,0 tys. zł. 

970,0 

60 – WyŜszy Urząd 
Górniczy 

Sfinansowanie wydatków związanych z badaniem przyczyn i okoliczności 
wypadków zaistniałych w Kopalni im. O.F. Zasiadki w Zagłębiu 
Donieckim na Ukrainie. 

271,2 

67 – Polska Akademia 
Nauk 

Kapitalny remont mostu kamiennego nad fosą okalającą Zamek Kórnicki 
wraz z wejściem na granitowe schody łączące podzamcze z mostem. 

1.000,0 
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85/12 – Województwo 
małopolskie 

Utworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 
dziewcząt w powiecie wielickim – 330,0 tys. zł. 
Remont pomieszczenia na aneks kuchenny z jadalnią i wyposaŜeniem w 
Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Pawlikowicach – 25,0 tys. zł. 

355,0 

85/14 – Województwo 
mazowieckie 

Dofinansowanie odbudowy spalonej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach – 1.000, 0 tys. zł. 
Wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin w związku z 
poŜarem budynku mieszkalnego w Gminie Świercze – 15,0 tys. zł. 

1.015,0 

85/18 – Województwo 
podkarpackie 
 

Zakup: tomografu komputerowego dla ZOZ w Jarosławiu –  
1.000,0 tys. zł: aparatów RTG na potrzeby Szpitali Powiatowych w: 
StrzyŜowie – 1.000,0 tys. zł, w Mielcu – 250,0 tys. zł. 
Ucyfrowienie wysokospecjalistycznego aparatu RTG zakupionego na 
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej – 400,0 tys. zł. 

2.650,0 

85/22 – Województwo 
pomorskie 

Sfinansowanie wydatków związanych z obchodami 70 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej. 

220,0 

85/24 – Województwo 
śląskie 

Koszty związane z: wykupem nieruchomości od Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Lelowie - 612,0 tys. zł; rozbiórką fragmentów 
nieczynnej kotłowni po likwidowanej Hucie "Waryński", znajdującej się 
na gruncie Skarbu Państwa w Piekarach Śląskich – 53,7 tys. zł; 
utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości "Włókniarz", stanowiącej 
własność Skarbu Państwa – 184,2 tys. zł. 

849,9 

85/26 – Województwo 
świętokrzyskie 

Dofinansowanie budowy trzech samodzielnych domków, przeznaczonych 
dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łonowie – 
1.000,0 tys. zł. 
Uregulowanie własności nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w 
Pińczowie, przy ul. Wesołej 5 – 800,0 tys. zł. 
Przebudowę pawilonu nr 1 – budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Mnichowie – 250,0 tys. zł. 

2.050,0 

85/30 – Województwo 
wielkopolskie 

Pomoc dla osób, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w 
wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 r. w Poznaniu. 

500,0 

Część Decyzji własnych Ministra Finansów 
Kwoty 

(w tys. zł) 
08 – Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Finansowanie działalności Krajowego mechanizmu prewencji od 1 lipca 
2008 r. 

426,0 

39 – Transport 

Zakup: sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Inspekcji 
Transportu Drogowego; samochodu typu "bus" i urządzenia 
kserograficznego dla Wydziału ds. Kontroli Inspekcyjnej w Biurze 
Nadzoru Inspekcyjnego GITD.  

707,0 

63 – Sprawy rodziny 
Sfinansowanie części kosztów realizacji pierwszej rundy badania 
demograficznego Rodziny i Generacje (GGS, Generations and Gender 
Studies). 

615,0 

46 – Zdrowie 

Refundację części kosztów IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-
Torakochirurgów odbywającego się pod Honorowym Patronatem Ministra 
Zdrowia – 150,0 tys. zł. 
Sfinansowanie zakupu mikroskopów operacyjnych dla szpitali w Łodzi, 
Białymstoku, Warszawie - 532,7 tys. zł. 

682,7 

61 – Urząd Patentowy 
RP 

Organizację międzynarodowej konferencji PATLIB 2008 – 500,0 tys. zł; 
Przekazanie do Europejskiej Organizacji Patentowej 50% wpływów  
z tytułu opłat za ochronę patentów europejskich w Polsce – 217,0 tys. zł. 

717,0 

80 – Regionalne izby 
obrachunkowe 

Sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją dodatkowych 
pomieszczeń w budynku siedziby Izby w Warszawie. 

265,0 

85/04 – Województwo 
kujawsko-pomorskie 

Dofinansowanie straŜnic Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bydgoszczy, 
Rypinie i w Wąbrzeźnie. 

749,0 

85/06 – Województwo 
lubelskie 

Sfinansowanie kosztów poniesionych przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Lublinie w związku z organizowaniem 
pomocy kierowcom TIR-ów oczekującym na odprawę graniczną w dniach 
od 26 stycznia do 4 lutego 2008 r. 

70,7 
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85/10 – Województwo 
łódzkie 

Zwrot kosztów za nabyte przez wieczystego uŜytkownika budynki, 
połoŜone w Łodzi przy ul. Lipowej 16 poniesionych przez dla Instytut 
Medycyny Pracy.  

650,4 

85/14 – Województwo 
mazowieckie 

Dofinansowanie: kosztów załoŜenia instalacji alarmowej sygnalizacji 
przeciwpoŜarowej w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 (znajdującym 
się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru 
Geodezyjno-Kartograficznego) – 214,5 tys. zł; budowy budynku 
mieszkalnego dla rodzin romskich na terenie gminy Bulkowo 
(realizowanej w ramach programu wieloletniego Program na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce) – 116,0 tys. zł; odbudowę budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilczoruda Parcela-
150,0 tys. zł. 

480,5 

85/18 – Województwo 
podkarpackie 

Sfinansowanie kosztów poniesionych przez Komendy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej, w związku z organizowaniem pomocy kierowcom TIR-ów 
oczekującym na odprawę graniczną w dniach od 26 stycznia do 4 lutego 
2008 r. 

27,1 

85/20 – Województwo 
podlaskie 

Sfinansowanie kosztów poniesionych przez Komendy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Białymstoku, Sokółce,  w związku z organizowaniem pomocy 
kierowcom TIR-ów oczekującym na odprawę graniczną w dniach od  
26 stycznia do 4 lutego 2008 r. 

2,0 

85/22 – Województwo 
pomorskie 

Koszty budowy dwóch mieszkań socjalnych w Gm. Malbork dla osób 
które utraciły mieszkania w wyniku poŜaru. 

138,5 

85/24 – Województwo 
śląskie 

Wydatki związane z: utrzymaniem nieruchomości połoŜonych w Radlinie 
włączonych do zasobu Skarbu Państwa w związku ze zrzeczeniem się 
przez dotychczasowych uŜytkowników wieczystych prawa uŜytkowania 
wieczystego gruntu i posadowionych na nim budynków – 160,0 tys. zł, 
pokryciem kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej w zakresie 
remontu – 32,3 tys. zł. 

192,3 
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Załącznik nr 2 

Rozdysponowanie rezerw celowych  na 2008 r.  

L.p. Nazwa rezerwy celowej 
Kwoty 

(w mln zł) 

4  Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 563,1 
5 Kredyty na infrastrukturę drogową i portową 389,8 
6 Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich  91,5 
7 Dopłaty do paliwa rolniczego 650,0 

8 

Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów technicznych, innych 
programów finansowych z budŜetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a takŜe na pokrycie 
potrzeb wynikających z róŜnic kursowych przy realizacji  programów finansowanych z UE 
oraz kontrakty wojewódzkie 

6.646,0 

9 
Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z 
udziałem środków UE 

82,1 

10 
Koszty związane z obsługą członkowstwa w Unii Europejskiej, w tym reprezentacja Polski 
przed ETS oraz przygotowanie administracji do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE 

5,7 

11 Ratownictwo medyczne 1.409,5 

12 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników 

210,0 

13 Dofinansowanie kosztów wdraŜania reformy oświaty 232,1 
14 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe 133,8 
15 Stypendia Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 12,5 

16 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), 
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, 
produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez 
Komisję Europejska oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej (w tym utworzenie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku) 
oraz zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii – 40.200 tys. zł 

229,2 

17 Pomoc dla repatriantów 10,0 
18 Pomoc dla społeczności romskiej 10,0 

19 
Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w 
związku z ich integracją na terenie Polski 

214,4 

20 
Sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposaŜenia 
Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe 

701,2 

21 
Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  

491,3 

22 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 177,0 

23 
Środki na sfinansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań 
dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych 

160,9 

24 
Środki na zapewnienie odbycia staŜu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i połoŜnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE 

56,6 

25 Program dla Odry 96,4 

26 
Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki przechodzące z 
2007 r.) 

14,0 

27 
Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 1.000 urzędników słuŜby 
cywilnej i skutki przechodzące z 2007 r. oraz przeniesienia urzędników słuŜby cywilnej do 
innej miejscowości 

5,0 

28 

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób 
odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a takŜe nagród jubileuszowych, 
odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do 
pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych 
stanowiących  wyodrębnioną część budŜetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 
50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 

5,0 
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29 

Budowa modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie 
zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz 
likwidacja przejść granicznych na wewnętrznych granicach po przystąpieniu do strefy 
Schengen 

30,0 

30 Środki na realizację III Etapu Strategicznego Program Rządowego dla Oświęcimia 6,0 

31 
Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z 
Międzynarodowych Instytucji Finansowych 

2,5 

32 Wydatki związane z wdroŜeniem Informatycznego Systemu Obsługi BudŜetu Państwa 8,7 

33 
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, 
w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – 
46.000 tys. zł 

247,7 

34 Wyprawka szkolna 11,3 
35 Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego 613,8 
36 Środki na realizacje programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 250,0 

37 
Zakup blankietów dowodów osobistych  (wielofunkcyjnych lub obecnie produkowanego 
wzoru 

27,3 

38 
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

4,6 

39 Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 34,1 
40 Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej  1,4 

41 
Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o 
niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw 
Gospodarki Rolnej  

15,9 

42 Sieć Natura 200 10,1 

43 
Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie 
międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji  społeczeństwa obywatelskiego 

108,9 

44 

Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od 
nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze 
zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie 
centrum badawczo - rozwojowego, a takŜe na uzupełnienie części rekompensującej 
subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach 
ekonomicznych 

6,0 

45 Środki na realizację ustawy o słuŜbie zastępczej 1,0 
46 Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji  76,1 
47 Budowa kanału Ŝeglugowego przez Mierzeję Wiślaną 6,5 

48 
Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki 
alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki na wdroŜenie 
centralnego rejestru dłuŜników alimentacyjnych 

252,8 

49 
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji 
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 

25,0 

50 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 545,0 

51 
Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyŜszego, w tym na zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników uczelni publicznych 

301,8 

52 

Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej 
StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne 
państwowej StraŜy PoŜarnej – 82.835 tys. zł oraz środki na nagrody uznaniowe i zapomogi 
dla funkcjonariuszy Państwowej StraŜy PoŜarnej – 26.000 tys. zł. 

108,8 

53 
Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości  i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpiecznej” 

3,0 

54 Bezpieczna i przyjazna szkoła 51,1 
55 Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 3,7 

56 
Środki na finansowanie specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przeprowadzanych przez 
wojewódzkie zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności 

0,8 

57 
Ekwiwalent pienięŜny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla osób uprawnionych z 
przedsiębiorstw robót górniczych 

9,8 
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58 
Środki na dofinansowanie realizacji zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 – system REACH  

5,3 

59 Tworzenie nowych urzędów 3,9 

60 
Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu 
wynagrodzeń w administracji 

528,0 

61 
Wydatki związane z udziałem Rzeczypospolitej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
Systemie Informacji Wizowej 

33,4 

62 
Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych na sfinansowanie kosztów remontów 
w związku ze zmianami siedzib 

0,9 

63 
Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na 
budowę muzeum prezentującego wkład kościoła katolickiego w dziele Polski w 
kompleksie świątynnym Opatrzności BoŜej 

30,0 

64 
Zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 

25,0 

65 Finansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 2,9 

66 
Środki na sfinansowanie przyjazdów edukacyjnych młodzieŜy  izraelskiej do Polski, 
wynikających ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael 

0,5 

67 
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami 
pomocniczymi 

0 

68 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 60,0 

69 
Środki na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady A-
4 i drogi ekspresowej S-19, północna obwodnica Rzeszowa  

0 

70 
Kontynuacja prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych 
monastyru w Supraślu 

1,5 

71 
Zobowiązania Skarbu Państwa 
(opinia 39 KFP z dn. 02.09.2008) 

100,0 

72 
Zobowiązania Skarbu Państwa 
(opinia 67 KFP z dn. 29.10.2008 r.) 

100,0 

73 
Zobowiązania Skarbu Państwa 
(opinia 79 KFP z dn. 04.12.2008 r.) 

199,3 
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Załącznik nr 3 

Wykaz rezerw celowych o najniŜszym wskaźniku rozdysponowania na cele określone  
w ustawie budŜetowej na 2008 r. 

w tys. zł 

Numer i tytuł rezerwy celowej 

Kwota 
rezerwy 

wynikająca  
z ustawy 

budŜetowej 

Kwota 
rozdysponowana 

na cel 
przewidziany  

w ustawie 
budŜetowej 

3:2 
% 

Dysponent 
wnioskujący 
o utworzenie 

rezerwy 

1 2 3 4 5 
4 – Kredyty i środki krajowe na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych 

795.600,0 563.108,9 70,8 MSWiA 

5 – Kredyty na infrastrukturę drogową i 
portową 

414.114,0 269.796,2 65,2 
Minister 

Infrastruktury 
6 – Kredyt na program poakcesyjnego 
wsparcia obszarów wiejskich 

121.059,0 71.500,0 59,0 MPiPS 

8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
i Rybackiej, programów technicznych, 
innych programów finansowych z budŜetu 
Unii Europejskiej, Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i EOG, 
Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, a takŜe na pokrycie potrzeb 
wynikających z róŜnic kursowych przy 
realizacji  programów finansowanych z UE 
oraz kontrakty wojewódzkie 

21.579.342,0 6.113.040,0 28,3 
MRR; MRiRW 

MF 

9 – Środki na wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi  finansowane z programów 
realizowanych z udziałem środków UE 

89.621,0 1.039,1 1,2 
MRR; MRiRW 

MF 

10 – Koszty związane z obsługą 
członkowstwa w Unii Europejskiej, w tym 
reprezentacja Polski przed ETS oraz 
przygotowanie administracji do objęcia 
przez Polskę Prezydencji w UE 

12.000,0 5.682,2 47,4 UKIE 

19 – Pomoc dla cudzoziemców 
posiadających status uchodźcy, którzy 
wymagają wsparcia w związku z ich 
integracją na terenie Polski 

400,0 214,4 53,6 
MF  w poroz. z 

MPiPS 

20 – Sfinansowanie podatku od towarów i 
usług w związku z realizacją programu 
wyposaŜenia Sił Zbrojnych RP w samoloty 
wielozadaniowe 

705.000,0 479.495,6 68,0 MON 

21 – Środki na sfinansowanie skutków 
zmiany podstawy składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, wynikających z ustawy z dnia 
24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw  

493.000,0 250.860,6 50,9 Minister Zdrowia 

26 – Rezerwa płacowa na zmiany 
organizacyjne i nowe zadania (w tym 
skutki przechodzące z 2007 r.) 

26.594,0 13.986,8 52,6 MF 

31 – Wydatki finansowane ze zwrotów 
niewykorzystanych środków kredytowych 
z Międzynarodowych Instytucji 
Finansowych 

10.000,0 2.508,3 25,1 MF 
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32 – Wydatki związane z wdroŜeniem 
Informatycznego Systemu Obsługi 
BudŜetu Państwa 

14.000,0 8.168,7 58,3 MF 

37 – Zakup blankietów dowodów 
osobistych  (wielofunkcyjnych lub obecnie 
produkowanego wzoru) 

27.300,0 0 0 MSWiA 

47 – Budowa kanału Ŝeglugowego przez 
Mierzeję Wiślaną 

10.000,0 6.545,0 65,5 MF 

48 – Środki na zwiększenie dotacji 
celowych na realizację świadczeń 
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz środki na wdroŜenie centralnego  
rejestru dłuŜników alimentacyjnych 

1.023.700,0 91.779,9 9,0 
MF w por.  
z MPiPS 

50 – Ubezpieczenie upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich 

545.000,0 168.439,2 30,9 
MF w por.  
z MRiRW 

52 – Środki na realizację „Programu 
modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura 
Ochrony Rządu w latach 2007–2009” 
przez jednostki organizacyjne Państwowej 
StraŜy PoŜarnej – 82.835 tys. zł oraz środki 
na nagrody uznaniowe i zapomogi dla 
funkcjonariuszy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej – 26.000 tys. zł. 

108.835,0 88.835,0 81,6 MSWiA 

56 – Środki na finansowanie 
specjalistycznych badań osób ubiegających 
się o wydanie orzeczenia o 
niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności przeprowadzanych 
przez wojewódzkie zespoły do sprawa 
orzekania o niepełnosprawności 

1.900,0 828,2 43,6 
MF w poroz.  

z MPiPS 

57 – Ekwiwalent pienięŜny z tytułu prawa 
do bezpłatnego węgla osób uprawnionych 
z przedsiębiorstw robót górniczych 

30.000,0 1.912,5 6,4 
Minister 

Gospodarki 

61 – Wydatki związane z udziałem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Systemie 
Informacji Wizowej 

45.726,0 33.391,0 73,0 
MSWiA 

(32,6 mln) oraz 
MSZ (13,1 mln) 

65 – Finansowanie zadań wynikających z 
ustawy o Karcie Polaka 

4.500,0 2.900,0 64,4 
Szef Kancelarii 
Prezesa R.M 

67 – Zaopatrzenie w wyroby medyczne 
będące przedmiotami ortopedycznymi i 
środkami pomocniczymi 

30.000,0 0 0 

Rezerwa 
utworzona na 
etapie prac 

parlamentarnych 
69 – Środki na skomunikowanie drogi 
krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej 
autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, 
północna obwodnica Rzeszowa 

4.000,0 0 0 

Rezerwa 
utworzona na 
etapie prac 

parlamentarnych 
 



Załączniki 

 29  
 

Załącznik nr 4 

Kalkulacja oceny końcowej część 81 – Rezerwa ogólna i część 83 – Rezerwy celowe 

Oceny wykonania budŜetu części 81 – Rezerwa ogólna i część 83 – Rezerwy celowe dokonano 

stosując kryteria oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 

w Analizie wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2008 roku8 i materiałach 

metodycznych. 

Kalkulacja oceny końcowej część 81 – Rezerwa ogólna 

Ocena pozytywna, gdyŜ nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości przy rozdysponowaniu 

rezerwy. Sprawozdanie budŜetowe zaopiniowano bez zastrzeŜeń. 

Kalkulacja oceny końcowej część 83 – Rezerwy celowe 

Ocena pozytywna, gdyŜ nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości przy rozdysponowaniu 

rezerw. Sprawozdanie budŜetowe zaopiniowano bez zastrzeŜeń.  

                                                 
8  http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_kryteria_oc_wyk_budz_2009.pdf 
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Załącznik nr 5 

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. Minister Finansów 

8. Minister Sprawiedliwości 

9. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

10. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
 
 
 
 
 


