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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 części 81 – Rezerwa ogólna  

i części 83 – Rezerwy celowe. 

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

podpisanym w dniu 8 kwietnia 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  

za 2008 r. w części 81 – Rezerwa ogólna oraz w części 83 – Rezerwy celowe. 

1.  Rezerwa ogólna – część 81   

W ustawie budŜetowej na 2008 r.1 ustalono rezerwę ogólną w kwocie 90.000 tys. zł,  

tj. na takim samym poziomie jak w 2007 r. Wydatki te stanowiły 0,03% planowanych 

wydatków budŜetu państwa ogółem. Wysokość rezerwy ogólnej spełniła wymóg określony  

w art. 102 ustawy o finansach publicznych2. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano  

85.252 tys. zł, tj. 94,7% zaplanowanej kwoty. 

                                                 
1  Dz.U. z 2008 r. Nr 19, poz. 117. 
2  Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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Roczne sprawozdanie budŜetowe Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa  

dla części 81 – Rezerwa ogólna przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz, tj. przedstawia 

nierozdysponowany z rezerwy ogólnej limit wydatków 2008 r., który wyniósł 4.748 tys. zł. 

Podział rezerwy ogólnej w 2008 r. był zgodny z art. 134 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

dysponowania rezerwą ogólną budŜetu państwa3, tj. dokonany przez właściwe organy  

i do wysokości określonych w tych przepisach. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej nastąpiło 

na podstawie 9 uchwał Rady Ministrów (w tym jednej uchwały zmieniającej), 30 zarządzeń 

Prezesa Rady Ministrów, w wykonaniu których Minister Finansów wydał 33 decyzje  

na łączną kwotę 79.457,3 tys. zł. Ponadto Minister Finansów, korzystając z upowaŜnienia 

Rady Ministrów, wydał samodzielnie 19 decyzji na kwotę 5.794,7 tys. zł. 

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

zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej wydawane były zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i bez zbędnej zwłoki. 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. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 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 trzeci rok z rzędu o przyznanie środków z rezerwy 

ogólnej wnioskowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie 

organizowanych corocznie festiwali kultury oraz Minister Edukacji Narodowej  

na dofinansowanie programu pomocy w rozwoju wybitnie uzdolnionym uczniom w Polsce. 

Środki na ten cel powinny, w ocenie NIK, zostać zaplanowane w projekcie ustawy 

budŜetowej. 

2.  Rezerwy celowe – część  83 

Zaplanowane w ustawie budŜetowej na rok 2008 rezerwy celowe w wysokości  

32.013.048 tys. zł zostały zwiększone w trakcie roku do 32.113.048 tys. zł. 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. Z ogólnej kwoty rezerw celowych w 2008 r. rozdysponowano  

                                                 
3  Dz.U. z 2006 r. Nr 116, poz. 782 ze zm. 
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16.237.420 tys. zł, tj. 50,6%, podczas gdy w 2007 r. rozdysponowano 24.228.971,8 tys. zł,  

tj. 99,6% kwoty planowanej. 

Roczne sprawozdanie budŜetowe Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa dla 

części 83 – Rezerwy celowe przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz, tj. przedstawia 

nierozdysponowany limit wydatków 2008 r., który wyniósł 15.875.628 tys. zł.  

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 ocenie NIK trzy nowe tytuły rezerw przeznaczone były na wydatki, które 

powinny być zaplanowane w odpowiednich częściach budŜetowych, jednak na etapie 

projektowania budŜetu dysponenci części nie zgłaszali takiego zapotrzebowania.  

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. 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. 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 dysponentów, z kwoty 1.023.700 tys. zł 

rozdysponowano na te zadania 91.779,9 tys. zł, tj. o 931.920,1 tys. zł (o 91%) mniej niŜ 

zaplanowano.   
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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 tys. zł. 

Nie zmieniła się liczba tytułów rezerw celowych objętych zmianą przeznaczenia. Ponadto 

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. Środki  

z nowo utworzonych rezerw zwiększyły limity wydatków w 15 częściach budŜetu państwa. 

Poza tym, 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 spowodowane 

były zmianami zapotrzebowań na środki przez dysponentów oraz zmianami kursów walut. 

Minister Finansów dokonał podziału rezerw celowych w terminie przewidzianym w art. 133 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

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. 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%.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o urealnienie 

planowania rezerw celowych.  

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 i wykonania wniosku, 
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bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich 

działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

Kolegium NIK. 


