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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 97 – Przychody  

i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 98 – Przychody i rozchody związane  

z finansowaniem potrzeb poŜyczkowych budŜetu państwa. Badaniami objęto takŜe 

wykonanie podstawowych pozycji budŜetu państwa, wpływających na kształtowanie potrzeb 

poŜyczkowych, w tym wykonanie deficytu. 

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

podpisanym w dniu 19 maja 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 części 97 – Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. Minister 

Finansów terminowo i w wysokości zapewniającej płynność wykonania zadań, 

udostępniał poŜyczki agencjom płatniczym na realizację płatności w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz jednostkom sektora finansów publicznych na programy 

współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŜeniami ocenia wykonanie budŜetu 

państwa w części 98 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb 

poŜyczkowych budŜetu państwa. Minister Finansów zapewnił utrzymanie płynności 

budŜetu państwa w 2008 r. oraz pełne i terminowe regulowanie zobowiązań Skarbu 

Państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek. Część 

potrzeb poŜyczkowych, w wysokości 4,7 mld zł, została jednak pokryta ze środków 

przekazanych przez Unię Europejską w formie zaliczki na fundusze strukturalne, czego 

nie przewiduje art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1.   

1. Potrzeby poŜyczkowe netto budŜetu państwa w 2008 r. zostały zaplanowane w ustawie 

budŜetowej2 w wysokości 44 mld zł. Składały się na nie środki na sfinansowanie deficytu 

budŜetu państwa w kwocie 27,1 mld zł, środki na sfinansowanie ujemnego salda 

rozdysponowania przychodów z prywatyzacji w kwocie 16,8 mld zł oraz ujemne saldo 

prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej w wysokości 0,1 mld zł. 

Rzeczywiste potrzeby poŜyczkowe netto w wysokości 47,1 mld zł były wyŜsze  

od planowanych o 3,1 mld zł i to pomimo niŜszego o 2,7 mld zł deficytu (24,3 mld zł).  

O przekroczeniu planu potrzeb poŜyczkowych zdecydowały wyŜsze o 2,1 mld zł ujemne 

saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (18,9 mld zł), wyŜsze o 2,2 mld zł 

ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  

z budŜetu Unii Europejskiej (2,3 mld zł) oraz nieujęte w pozycji „poŜyczki udzielone” 

załącznika nr 3 ujemne saldo poŜyczek udzielonych w wysokości 1,6 mld zł. 

NIK wielokrotnie zwracała uwagę na ujmowanie kwot przekazywanych do ZUS w związku  

z reformą ubezpieczeń społecznych, jako rozchodów, w sytuacji gdy przychody  

z prywatyzacji, zamiast całości, pokrywają jedynie niewielką część (w 2008 r. ok. 5,1%) 

finansowania kosztów reformy. Taki sposób postępowania przyjęto na podstawie art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia 

Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie  

z którym na finansowanie reformy przeznacza się wpływy z prywatyzacji niektórych spółek 

Skarbu Państwa. Tymczasem w 2008 r. aŜ 94,9% środków na bezzwrotne finansowanie 

reformy zostało pozyskane przez emisję skarbowych papierów wartościowych. W wyniku 

niezaliczania kosztów reformy  do deficytu budŜetowego, wielkość deficytu nie oddaje  

w pełni stanu nierównowagi budŜetowej. Stan ten oddaje rzetelnie deficyt wyliczany według 

metodologii unijnej (ESA95). Jest on korygowany m.in. o transfer środków do Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubytku składki w związku z reformą emerytalną. Prowadzi 

to do przedstawiania dwóch róŜnych ujęć i wielkości deficytów, jednego niŜszego, 

prezentowanego na potrzeby krajowe oraz drugiego, wyŜszego, wyliczanego według 

                                                 
1  Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
2  Ustawa budŜetowa z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 19 poz.117) – zał. nr 3. 
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metodologii unijnej i prezentowanego w corocznych raportach dotyczących Programu 

Konwergencji. Sekretarza Stanu Pani ElŜbieta Suchocka-Roguska wyjaśniła, Ŝe Minister 

Finansów nie przewiduje zmian tej sytuacji. 

Na wysokość potrzeb poŜyczkowych w 2008 r. wpłynęła takŜe udzielona przez Skarb 

Państwa poŜyczka na rzecz Polskich Kolei Państwowych SA (PKP SA) w kwocie blisko  

1,4 mld zł, która posłuŜyła PKP SA na sfinansowanie podwyŜszenia kapitału Polskich Linii 

Kolejowych SA (PLK SA). NIK nie kwestionuje legalności tej operacji ani celu, na który 

środki zostały przekazane, zwraca jednak uwagę, Ŝe została ona tak skonstruowana, aby bez 

względu na sposób jej rozliczenia, była ona ujęta poza rachunkiem deficytu. W umowie 

przewidziano, Ŝe poŜyczka moŜe być spłacona m.in. poprzez przekazanie Skarbowi Państwa 

udziałów w spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz akcji PLK SA, co zostało 

zrealizowane. Zgodnie z art. 106 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki  

na zakup i objęcie akcji powinny być zaliczone do wydatków majątkowych. W związku  

z poprzedzeniem przeniesienia własności spółek poŜyczką, transakcja ta została ujęta  

w rozchodach budŜetu państwa i nie została zaliczona do wydatków budŜetu państwa. 

Zdaniem NIK jest to rozwiązanie, które zaburza przejrzystość finansów publicznych.  

2. Minister Finansów zapewnił w 2008 r. pełne pokrycie potrzeb poŜyczkowych, przy czym 

wykorzystał do tego celu m.in. przekazane na przychody budŜetu państwa środki z zaliczki  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 4,7 mld zł. Wykorzystanie tych 

środków, cechujących się natychmiastową dostępnością, na pokrycie deficytu i innych 

potrzeb poŜyczkowych było gospodarne, gdyŜ generowało koszty niŜsze niŜ emisja 

skarbowych papierów wartościowych (SPW). Takiego źródła pokrycia potrzeb 

poŜyczkowych nie przewiduje jednak art. 98 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Wykorzystanie zaliczek z funduszy strukturalnych na finansowanie deficytu i innych potrzeb 

poŜyczkowych pozostaje – zdaniem NIK – w sprzeczności z art. 202 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, Ŝe środki te są przeznaczane na cele określone 

w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy. Finansowanie 

deficytu i innych potrzeb poŜyczkowych kraju członkowskiego UE nie jest takim celem. 

Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe zgodnie z załoŜeniem przyjętym przez Ministra Finansów, 

wykorzystane w 2008 r. środki mają być zwrócone na rachunek środków unijnych  

i ich ostateczne przeznaczenie ma być takie, jak pierwotnie załoŜono, tj. na finansowanie 

programów z funduszy strukturalnych. W podobny sposób w 2004 r. Minister Finansów 

wykorzystał środki z funduszy strukturalnych do okresowego finansowania potrzeb 

poŜyczkowych budŜetu państwa, z tym Ŝe nie przekazał ich wówczas na przychody, a ujął 

jako ujemne rozchody. Przeprowadzając operację w 2004 r. Minister Finansów zwrócił  

się do Komisji Europejskiej z informacją o planowanym przekazaniu zaliczkowych płatności 

na rachunek budŜetu państwa i deklaracją, Ŝe w przypadku gdy wystąpi zapotrzebowanie  
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na środki, Minister Finansów dokona transferu odpowiedniej kwoty na rachunek funduszy 

strukturalnych. Ministerstwo Finansów nie otrzymało wówczas odpowiedzi na powyŜsze 

pismo i uznało brak odpowiedzi za zgodę na zaproponowane rozwiązanie.  

3. Finansowanie potrzeb poŜyczkowych odbywało się w głównie w wyniku sprzedaŜy SPW  

na rynku krajowym. Finansowanie krajowe netto wynosiło 40,6 mld zł a finansowanie 

zagraniczne około 3,5 mld zł. Finansowanie potrzeb poŜyczkowych odbywało  

się w trudniejszych niŜ w latach poprzednich warunkach rynkowych. Na rynku krajowym,  

w wyniku wycofania przez inwestorów zagranicznych kwoty ok. 18,6 mld zł oraz redukcji 

portfela obligacji przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych o około 16,4 mld zł, nastąpił 

wzrost udziału obligacji w portfelu innych podmiotów krajowych, głównie banków  

i otwartych funduszy emerytalnych. Spowodowało to zmniejszenie zainteresowania 

nabywaniem obligacji od Skarbu Państwa na rynku pierwotnym przez te podmioty. Trudności 

w sprzedaŜy obligacji w 2008 r. były spowodowane takŜe awersją inwestorów  

do podejmowania ryzyka i nabywania papierów o dłuŜszym terminie zapadalności. 

Skutkowało to odwołaniem 4 przetargów, zaś na kilkunastu przetargach Minister Finansów 

ograniczył wolumen sprzedaŜy zasadnie nie akceptując ofert o wyŜszej rentowności  

niŜ emitowane w tym czasie bony skarbowe. W tej sytuacji w wyniku sprzedaŜy bonów 

pozyskano przychody w wysokości 63,2 mld zł wobec planowanych 20,1 mld zł, a z tytułu 

pozostałych źródeł krajowych 80 mld zł wobec planowanych 151,4 mld zł (w tym z obligacji 

rynkowych 60,1 mld zł wobec planowanych 89,5 mld zł). Po uwzględnieniu wykupów 

przypadających na 2008 r., zadłuŜenie Skarbu Państwa w bonach skarbowych wzrosło  

o 26,1 mld zł, choć w załączniku nr 3 do ustawy budŜetowej przewidywano utrzymanie 

zadłuŜenia w tych papierach wartościowych na niezmienionym poziomie. Równocześnie 

zadłuŜenie w obligacjach rynkowych wzrosło tylko o 8,3 mld zł, choć zakładano wzrost 

zadłuŜenia z tego tytułu o 36,4 mld zł.  

Mniejsze od planowanego o 3,5 mld zł finansowanie zagraniczne netto było głównie 

wynikiem wyraźnego ograniczenia popytu na rynkach zagranicznych. Łączna równowartość 

emisji w euro wyniosła 2,4 mld euro wobec przyjętych w ustawie 3,9 mld euro. Nastąpiło 

jednocześnie większe wykorzystanie kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych. 

Wpływy z tego tytułu wyniosły 1,2 mld euro wobec 0,7 mld euro zaplanowanych w ustawie 

budŜetowej. Przychody zagraniczne wyniosły łącznie 24,4 mld zł, a rozchody 20,9 mld zł. 

Rozchody zagraniczne budŜetu państwa w 2008 r. wynikały przede wszystkim ze spłat 

kredytów w łącznej kwocie 7,2 mld zł oraz przedterminowej spłaty zobowiązań 

zagranicznych w kwocie 1,6 mld zł, na które złoŜyły się przedterminowa spłata zobowiązań 

wobec Klubu Paryskiego w kwocie 1,1 mld zł (równowartość 336,8 mln euro), 

przedterminowy wykup obligacji Brady'ego o wartości 453,6 mln zł (równowartość  

198,9 mln USD) oraz spłata kredytu na finansowanie samolotu wielozadaniowego F-16  

w wysokości 51,5 mln zł (równowartość 21,6 mln USD).  
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NIK pozytywnie ocenia te transakcje, gdyŜ pozwoliły na zastąpienie zobowiązań droŜszych  

w obsłudze, zobowiązaniami o niŜszym koszcie, jak równieŜ spowodowały zmniejszenie 

zadłuŜenia zagranicznego Skarbu Państwa. Wykup obligacji Brady’ego pozwolił takŜe  

na zwolnienie zerokuponowych obligacji zabezpieczających, zwiększając przychody budŜetu 

państwa o nieplanowaną kwotę 79,7 mln zł oraz dochody o 156,3 mln zł.  

W 2008 r. nie został przekroczony ogólny limit rozchodów zaplanowany w art. 2 ustawy 

budŜetowej, jednak wyŜsze niŜ zaplanowane były rozchody w niektórych pozycjach 

wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy budŜetowej. Dotyczyło to m.in. rozchodów  

z tytułu skarbowych papierów wartościowych (o ok. 15,4 mld zł), finansowania reformy 

ubezpieczeń społecznych (o ok. 1,9 mld zł), poŜyczek udzielonych (o ok. 1,5 mld zł). 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych rozchody ujęte w ustawie 

budŜetowej stanowią nieprzekraczalny limit.  

W ubiegłorocznej kontroli wykonania budŜetu państwa NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła 

uwagę, Ŝe przepisy ustawy o finansach publicznych ani ustawy budŜetowej nie dają 

Ministrowi Finansów prawa do zwiększenia niektórych pozycji rozchodów powyŜej limitu 

określonego w załączniku nr 3 do ustawy budŜetowej. NIK, nie negując potrzeby 

elastycznego zarządzania długiem publicznym i płynnością budŜetu państwa w celu 

minimalizacji kosztów jego obsługi, poddała wówczas pod rozwagę określenie niezbędnego 

zakresu tej elastyczności oraz zawarcie odpowiedniego upowaŜnienia do tego w przepisach 

prawnych. 

W rządowym projekcie ustawy o finansach publicznych został zaproponowany zapis 

sankcjonujący dotychczasowy praktykę, iŜ nieprzekraczalnym limitem jest tylko ogólny limit 

rozchodów.   

4. Trudne warunki pozyskania środków na rynkach finansowych oraz nierównomierny rozkład 

potrzeb poŜyczkowych i deficytu powodowały, Ŝe w pojedynczych dniach stany lokat 

budŜetu państwa kształtowały się na niskim poziomie, a w ciągu 4 dni były zerowe. 

Zarządzanie płynnością wymagało w tych warunkach podejmowania niestandardowych 

działań w celu pozyskania środków na sfinansowanie bieŜących potrzeb finansowych budŜetu 

państwa. W takiej sytuacji w grudniu 2008 r. Minister Finansów w celu podtrzymania 

płynności zaciągnął jednodniowe poŜyczki w bankach komercyjnych. Oprocentowanie 

poŜyczek bankowych ukształtowało się korzystnie dla budŜetu państwa, gdyŜ było niŜsze  

niŜ rentowność bonów skarbowych. Zdaniem NIK działania Ministra Finansów były celowe  

i gospodarne. 

Pomimo pojawiających się w 2008 r. trudności z zapewnieniem środków płynnościowych  

w krótkich okresach, przeciętny stan środków złotowych na lokatach wyniósł 6,4 mld zł.  

Był on o 2,5 mld zł niŜszy niŜ w 2007 r. Koszt utrzymania płynności (przy załoŜeniu 
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finansowania ich bonami 52 tygodniowymi – 407 mln zł) był o 48 mln zł wyŜszy  

od uzyskanych dochodów, pochodzących z ulokowanych wolnych środków (359 mln zł). 

Jednak biorąc pod uwagę warunki w jakich odbywało się finansowanie, NIK uznaje te koszty 

za uzasadnione.  

Minister Finansów, zgodnie z wnioskami NIK z lat poprzednich, kilkakrotnie w ciągu roku 

zwracał się do dysponentów z pismami w sprawie racjonalnej gospodarki środkami. Pomimo 

to na rachunkach dysponentów pozostawały w 2008 r. niewykorzystane środki w przeciętnej 

wysokości ok. 0,9 mld zł. Pozyskanie środków pozostających na rachunkach dysponentów 

wymagało poniesienia przez budŜet państwa kosztów w wysokości ok. 60 mln zł. Był  

to kolejny rok ponoszenia kosztów z powodu niewdroŜenia systemu informatycznego Trezor, 

którego celem jest m.in. usprawnienie obiegu pieniądza w systemie rachunków jednostek 

budŜetowych. 

NIK ocenia pozytywnie zarządzanie płynnością walutową w 2008 r. Emisja obligacji  

o wartości 2,0 mld euro została przeprowadzona w czerwcu 2008 r., tj. przed wystąpieniem 

zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych i pozwoliła na zapewnienie 

finansowania potrzeb poŜyczkowych. Zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym w kwocie 1,1 mld euro oraz zasilenie tymi środkami rachunku walutowego 

pozwoliło na częściowe pozyskanie środków na obsługę bieŜących zobowiązań 

zagranicznych w sytuacji coraz trudniejszego i droŜszego finansowania poprzez emisję 

skarbowych papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach finansowych.  

5. Podstawą miesięcznego uruchamiania przez Ministra Finansów środków budŜetowych  

na finansowanie wydatków w 2008 r. był roczny harmonogram wydatków opracowany  

w porozumieniu z dysponentami części budŜetowych, aktualizowany na bieŜąco o informacje 

dysponentów dotyczące wysokości zapotrzebowań na środki, przewidywanych  

na poszczególne dekady. Zasada ta stosowana była przez pierwszych 11 miesięcy 2008 roku. 

Pod koniec listopada Minister Finansów poinformował dysponentów3 części budŜetowych  

o ustaleniu na grudzień limitów wydatków na poziomie wykonania wydatków w listopadzie. 

Decyzja o ograniczeniu finansowania podjęta została w związku z przewidywanym 

niepełnym wykonaniem planu dochodów, by zapobiec groźbie przekroczenia planowanego 

deficytu budŜetu państwa. Dodatkowo na decyzję o ograniczeniu wydatków wpływ miała 

niŜsza od harmonogramu realizacja wydatków w pierwszych 11 miesiącach roku i wynikająca 

stąd wątpliwość odnośnie racjonalnego wykorzystania środków w sytuacji zgłoszenia 

zapotrzebowania istotnie przekraczającego wykorzystanie w poszczególnych miesiącach  

2008 r.4 PowyŜsze działania Minister Finansów realizował na podstawie przepisu art. 153 

                                                 
3  Dla niektórych dysponentów limity zostały wyznaczone indywidualnie, dotyczyło to np. Ministra Obrony 

Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Środowiska. 
4  W poszczególnych miesiącach od stycznia do listopada 2008 r. uruchamiano środki w kwotach  

19,3–28,5 mld zł, z czego w listopadzie 24,7 mld zł. Natomiast na grudzień dysponenci zgłosili 
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ustawy o finansach publicznych w ramach sprawowania ogólnej kontroli nad realizacją 

dochodów, wydatków oraz poziomu deficytu.  

O zagroŜeniach w realizacji budŜetu w grudniu i zastosowanych ograniczeniach Minister 

Finansów informował Radę Ministrów m.in. na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008 r. 

Minister Finansów nie skierował formalnego wniosku o zablokowanie przez Radę Ministrów 

wydatków budŜetowych w 2008 r. w trybie art. 155 ustawy o finansach publicznych, a Rada 

Ministrów nie zaleciła Ministrowi Finansów przygotowania projektu rozporządzenia 

w sprawie blokowania wydatków. Bez takiego rozporządzenia decyzje w sprawie podziału 

środków dla dysponentów, w sytuacji niepełnego wykonania budŜetu, pozostawały w gestii 

Ministra Finansów, a nie Rady Ministrów, posiadającej uprawnienie do blokowania 

wydatków, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budŜetu. 

Przepisem obligującym Ministra Finansów do przekazania dysponentom środków jest § 7  

ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania budŜetu państwa, zgodnie z którym Minister Finansów przekazuje  

z centralnego rachunku bieŜącego budŜetu państwa środki budŜetowe przeznaczone  

na wydatki na rachunki bieŜące wydatków dysponentów głównych, zgodnie  

z harmonogramem, o którym mowa w art. 129 ustawy o finansach publicznych.  

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe wspomniane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 

162 ustawy o finansach publicznych, który upowaŜnia Ministra Finansów do określenia 

szczegółowego sposobu wykonania budŜetu państwa w oparciu  o sprawowaną ogólną 

kontrolę realizacji dochodów i wydatków budŜetu państwa. Oznacza to, Ŝe czynności  

z zakresu przekazywania środków dysponentom przez Ministra Finansów, których sposób 

określa rozporządzenie, mieszczą się w pojęciu ogólnej sprawowanej kontroli realizacji 

dochodów i wydatków budŜetu państwa.  

Ponadto ujęte w budŜecie państwa wydatki stanowią nieprzekraczalny limit, o czym stanowi 

art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wielkość wydatków, planowanych  

do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku wynika z  harmonogramu ich realizacji 

(art. 129 ust.1 i ust. 2 pkt 2). Dokument ten ma charakter jedynie prognostyczno-planistyczny 

i w ocenie NIK nie zobowiązuje Ministra Finansów do przekazywania środków w wysokości 

w nim określonej. Na obowiązek ten wpływ mają bowiem takŜe inne czynniki, w tym stan 

realizacji dochodów budŜetu państwa. 

Poza tym zablokowanie wydatków na przełomie listopada i grudnia nie dałoby 

prawdopodobnie dodatkowych rezultatów, gdyŜ spowodowałoby zatrzymanie transferów  

do dysponentów części oraz płatności z rachunków jednostek budŜetowych, ale nie miałoby 

juŜ większego wpływu na zakres zaciąganych zobowiązań. Mogłoby to takŜe doprowadzić  

                                                                                                                                                         
zapotrzebowanie na środki w kwocie 36,5 mld zł. Ostatecznie w grudniu 2008 r. zrealizowane wydatki 
wyniosły 27,9 mld zł. 
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do silniejszego niŜ niezbędne ograniczenia wydatków, szczególnie Ŝe Minister Finansów 

dysponował niedoskonałymi narzędziami prognostycznymi odnośnie dochodów i skala 

zagroŜeń nie została oszacowana właściwie. Świadczy o tym niewykorzystanie limitu 

deficytu, który wyniósł 2,7 mld zł, a jednocześnie powstały zobowiązania wymagalne w 

wysokości około 1 mld zł. NIK wskazuje takŜe, Ŝe Minister Finansów nie wykorzystał 

wszystkich moŜliwości ograniczenia tych zobowiązań. W części 79 – Obsługa długu 

krajowego nie zablokował wydatków w wysokości 300 mln zł na dokonanie operacji  

na instrumentach pochodnych o charakterze fakultatywnym.  

6. Zarządzanie długiem Skarbu Państwa odbywało się w oparciu o „Strategię zarządzania 

długiem sektora finansów publicznych w latach 2008–10”, w której za cel, do którego mają 

prowadzić działania Ministra Finansów uznano minimalizację kosztów obsługi długu przy 

przyjętych ograniczeniach. W 2008 r. koszty obsługi długu wyniosły 25,1 mld zł i były niŜsze 

o 2,4 mld zł od kosztów poniesionych w poprzednim roku.   

Dług Skarbu Państwa na koniec 2008 r. przed konsolidacją wyniósł 569,9 mld zł i w stosunku 

do roku poprzedniego wzrósł o 68,4 mld zł, osiągając poziom 44,8% PKB. Według kryterium 

miejsca emisji dług krajowy Skarbu Państwa wzrósł o 39,8 mld zł, a zagraniczny  

o 28,6 mld zł (o równowartość 2.075,1 mln euro). Wzrost długu krajowego dotyczył przede 

wszystkim bonów skarbowych (o 27,8 mld zł), obligacji ( o 11,4 mld zł) i zadłuŜenia głównie 

z tytułu zobowiązań wymagalnych (0,5 mld zł). Wzrost zadłuŜenia zagranicznego 

spowodowany był głównie deprecjacją (o 16,5%) kursu złotego w stosunku do waluty 

europejskiej. Na zwiększenie stanu zadłuŜenia zagranicznego w roku 2008 wpłynęło  

w szczególności zaciągnięcie nowych kredytów w wysokości 1.225,8 mln euro oraz emisja 

nowych obligacji na łączną kwotę 2.444,5 mln euro (faktyczna emisja w euro, frankach 

szwajcarskich i jenach japońskich). 

Państwowy dług publiczny 5 na koniec 2008 r. wyniósł 597,8 mld zł i stanowił 47,0% PKB. 

NIK zauwaŜa, Ŝe znaczny, wynoszący 70,4 mld zł  przyrost długu w stosunku do 2007 r. 

niebezpiecznie przybliŜył (o 2,1%) relację długu do PKB do granicznego poziomu 50% PKB, 

powyŜej którego zaczynają obowiązywać procedury sanacyjne i ostroŜnościowe określone  

w ustawie o finansach publicznych. Tak jak w latach poprzednich, wzrost kwoty 

państwowego długu publicznego był przede wszystkim konsekwencją wzrostu zadłuŜenia 

Skarbu Państwa (po konsolidacji w ramach sektora finansów publicznych o 66,5 mld zł)  

i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (po konsolidacji o 3,7 mld zł).  

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych6 wyniósł 598,4 mld zł. W stosunku  

do PKB osiągnął on wartość 47,1%, tj. znacznie poniŜej wartości referencyjnej wynoszącej 

60% PKB, określonej w art. 1 protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego 

                                                 
5  Obliczany zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 10-11 ustawy o finansach publicznych. 
6  Podawany przez GUS, zgodnie z wymogami Eurostatu. 
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deficytu7, to jednak w porównaniu  do roku ubiegłego relacja ta pogorszyła się o 2,2 punktu 

procentowego.  

7. W 2008 r. naleŜności Skarbu Państwa wzrosły o 4 mld zł, w tym z tytułu poŜyczek 

udzielonych przez Skarb Państwa o 2,4 mld zł oraz naleŜności podatkowych  

i niepodatkowych pozostałych do zapłaty o 1,8 mld zł. Stan naleŜności na 31 grudnia 2008 r. 

wyniósł 46,1 mld zł. W strukturze naleŜności Skarbu Państwa największe pozycje stanowiły 

pozostałe do zapłaty podatkowe i niepodatkowe (53,4%), naleŜności z tytułu przejściowego 

wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (14,9%) i naleŜności z tytułu poŜyczek  

na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych (15,7%).  

Kwota naleŜności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień  

31 grudnia 2008 r. wyniosła 900,7 mln zł i była niŜsza o 9,9 mln zł od kwoty naleŜności  

z tego tytułu na koniec 2007 r., co wynikało przede wszystkim ze spłat dokonanych przez 

dłuŜników. 

Kontrola naleŜności Skarbu Państwa za 2008 r. od KUKE SA i PKP SA wykazała,  

Ŝe dochody z tytułu odsetek od poŜyczek zostały zaewidencjonowane w cz. 79 budŜetu  

w rozdziale 75705 „Obsługa krajowych poŜyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych”, pomimo Ŝe PKP S.A. i KUKE S.A. nie naleŜą do Ŝadnej  

z 12 kategorii podmiotów, wyliczonych w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tworzących sektor finansów publicznych. 

Ponadto w 2008 r. na koncie 221 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych” nie były 

ewidencjonowane miesięczne naliczania odsetek od udzielonej poŜyczki PKP SA.  

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-27 z wykonania planu dochodów budŜetowych za okres  

od początku roku do 30 września 2008 r. w cz. 79 budŜetu, nie wykazano naleŜności z tytułu 

odsetek od ww. poŜyczki, czym naruszono § 7 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont  

dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 

sektora finansów publicznych8 oraz § 9 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust. 2 pkt 2 Instrukcji sporządzania 

sprawozdań budŜetowych w zakresie budŜetu państwa (…), stanowiącej załącznik Nr 33  

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budŜetowej9. Kwota naleŜności wykazana w tym sprawozdaniu w rozdziale 75705  

nie zawiera naliczenia odsetek od tej poŜyczki za okres od 30 czerwca do 30 września 2008 r. 

w wysokości 13.131,9 tys. zł. Brak ten nie miał wpływu na wiarygodność sprawozdań 

rocznych, bowiem poŜyczka dla PKP została wraz z odsetkami spłacona przed końcem roku. 

W związku z tym Skarb Państwa nie posiadał na koniec roku naleŜności z tego tytułu. 

Powodem wystąpienia powyŜszej nieprawidłowości było nieprzekazanie przez Departament 

                                                 
7  Zapisy protokołu są wynikiem postanowień art. 104c.2 Traktatu o Unii Europejskiej. 
8  Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm. 
9  Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm. 
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Gospodarki Narodowej (departament merytorycznie odpowiedzialny za umowę poŜyczki  

dla PKP SA) do Departamentu Długu Publicznego (departamentu odpowiedzialnego  

za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości przy obsłudze długu krajowego 

budŜetu państwa oraz miesięczne ewidencjonowanie naleŜności z tytułu odsetek) 

miesięcznych naliczeń odsetek od poŜyczki dla PKP SA. W wewnętrznych procedurach 

określających obieg dokumentów w części 79 – Obsługa długu krajowego nie został ustalony 

taki obieg dokumentów między departamentami Ministerstwa Finansów, z którego wynikałby 

obowiązek przekazywania przez departamenty merytoryczne do Departamentu DP informacji 

o naliczonych naleŜnościach Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów. 

8.  NIK ocenia pozytywnie wykonanie budŜetu państwa w części 97 w zakresie prefinansowania 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, 

pomimo niewykonania przyjętych do ustawy budŜetowej załoŜeń. Ujemne saldo 

prefinansowania było źródłem wyŜszych od planowanych potrzeb poŜyczkowych i wyniosło 

2,3 mld zł wobec zakładanego 0,1 mld zł. Podstawową przyczyną była odmienna  

od planowanej realizacja przychodów i rozchodów z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej,  

a zwłaszcza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007–2013. PoŜyczki  

dla agencji płatniczych były niŜsze od planowanych o 5.351,5 mln zł, a uzyskane z tytułu 

spłaty poŜyczek przychody były niŜsze o 7.570,2 mln zł. Powodem niezrealizowania 

zaplanowanych przychodów było przede wszystkim niezakończenie audytu akredytacyjnego 

ARiMR dla działań PROW 2007–2013 i uzyskanie przez tę Agencję akredytacji jedynie  

dla części tych działań. Skutkowało to niŜszą realizacją wydatków na płatności w ramach  

tego Programu, a w rezultacie niŜsze było zapotrzebowaniem na środki poŜyczki10. Ponadto, 

na zmniejszenie kwoty przychodów wpłynął brak sprzedaŜy zapasów w ramach interwencji, 

zaplanowanej w wysokości 500 mln zł, a takŜe potrącenia zastosowane przez Komisję 

Europejską przy refundacji wydatków agencji płatniczych, wynikające z saldowego systemu  

rozliczeń z Polską11 oraz róŜnice kursowe. 

Saldo prefinansowania projektów i programów w ramach Narodowego Planu Rozwoju  

2004–2006 było dodatnie, zbliŜone do planowanego w ustawie budŜetowej. Przekazując 

środki na ten cel, zarówno w ramach poŜyczek obsługiwanych przez Ministerstwo,  

jak i poŜyczek obsługiwanych przez BGK – Minister Finansów skorzystał co prawda  

z moŜliwości zmniejszenia uruchamianych środków w sytuacji niepełnego wykorzystania 

poprzednich transz, jednak zdaniem NIK stan niewykorzystanych środków, zwłaszcza  

na rachunku w BGK, uzasadniał większy zakres takich korekt, w celu wyeliminowania 

czasowo zbędnego zaangaŜowania środków budŜetowych. 

                                                 
10  Zaliczka na PROW 2007–2013 wyczerpała się dopiero w listopadzie 2008 r., a poŜyczkę uruchomiono  

w grudniu 2008 r. w kwocie 509 mln zł. Wydatki Agencji zrealizowane ze środków poŜyczki, ze względu  
na terminy rozliczeń z KE, nie zostały w 2008 r. zrefundowane. 

11 Kara ryczałtowa oraz składka restrukturyzacyjna z tytułu reformy rynku cukru. 
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NIK ocenia pozytywnie działania podjęte w celu poprawy skuteczności systemu kontroli 

rozliczeń z tytułu poŜyczek na realizację zadań z udziałem funduszy strukturalnych  

i Funduszu Spójności, co stanowiło realizację wniosku NIK, sformułowanego po kontroli 

wykonania budŜetu państwa w 2007 r. w części 97. Na bieŜąco prowadzona była analiza  

i, w razie potrzeby, weryfikacja ewidencji operacji przychodów i rozchodów  

w Departamentach Instytucji Płatniczej i BudŜetu Państwa, jak równieŜ danych zawartych  

w sprawozdaniach Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadzącego obsługę poŜyczek 

udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych. 

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

1) wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmian umoŜliwiających prawidłowe 

ewidencjonowanie dochodów z tytułu poŜyczek udzielonych dla podmiotów spoza sektora 

finansów publicznych; 

2) określenie szczegółowych zasad i terminów obiegu dowodów wewnętrznych pomiędzy 

departamentami Ministerstwa Finansów, dotyczących naliczenia naleŜności Skarbu 

Państwa budŜetu państwa, celem ujęcia naleŜności Skarbu Państwa w księgach 

rachunkowych i wykazania tych naleŜności w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu 

dochodów budŜetowych. 

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

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

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

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, uwag i wniosków 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. 

 


