
N A J W Y Ż S Z A  I Z B A  K O N T R O L I 
 

DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI 
 
 
 
 

 KGP.430.006.2017  
 Nr ewid. 29/2017/P/17/001/KGP  

 
 
 
 
 
 

Informacja 
o wynikach kontroli  
wykonania budżetu państwa w 2016 r. 
w części 36 – Skarb Państwa,  
przychodów z prywatyzacji majątku  
Skarbu Państwa w 2016 r.  
oraz wykonania planów finansowych  
funduszy celowych 
 

 

 
 

 
W a r s z a w a  c z e r w i e c  2 0 1 7  r.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja o wynikach kontroli  
wykonania budżetu państwa w 2016 r. 
w części 36 – Skarb Państwa, 
przychodów z prywatyzacji majątku 
Skarbu Państwa w 2016 r. 
oraz wykonania planów finansowych 
funduszy celowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość 
o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się 
powszechnym autorytetem najwyższy organ 
kontroli państwowej, którego raporty będą 
oczekiwanym i poszukiwanym źródłem 
informacji dla organów władzy i społeczeństwa 

Dyrektor Departamentu Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 

Sławomir Grzelak 

Zatwierdzam: 

Krzysztof Kwiatkowski 

 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 
 
 
Warszawa,                2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
tel./fax: 22 444 50 00 

www.nik.gov.pl 



 

3 

Spis treści 

I. Wprowadzenie ....................................................................................... 4 

II. Ocena kontrolowanej działalności ........................................................ 7 

1. Ocena ogólna...................................................................................................... 7 

2. Uwagi i wnioski ................................................................................................... 8 

III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części 36 – Skarb 
Państwa ................................................................................................. 9 

1. Dochody budżetowe ............................................................................................ 9 

2. Wydatki budżetu państwa ................................................................................... 11 

3. Sprawozdania ................................................................................................... 16 

IV. Wyniki kontroli wykonania przychodów z prywatyzacji ..................... 17 

V. Wyniki kontroli wykonania planów finansowych państwowych 
funduszy celowych .............................................................................. 21 

1. Fundusz Reprywatyzacji ..................................................................................... 21 

2. Fundusz Rekompensacyjny ................................................................................ 23 

3. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców ........................................................... 25 

4.  Fundusz Skarbu Państwa ................................................................................... 27 

VI. Informacje dodatkowe ........................................................................ 31 

Załączniki .................................................................................................... 32 



Wprowadzenie 

4 

I. Wprowadzenie 

Do zadań ministra kierującego działem administracji rządowej – Skarb Państwa należało przede 
wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (dalej także: SP). Szczegółowe kompetencje 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa były określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. 
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa1 oraz ustawie z dnia 18 marca 
2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich 
wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność 
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych2. Kompetencje Ministra SP 
określała również ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji3. 
Minister SP w 2016 r. w części 36 zrealizował wydatki budżetowe w układzie zadaniowym w wysokości 
370 588,9 tys. zł (97,3% planu) w ramach funkcji: 5 – Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa oraz 
11 – Bezpieczeństwo zewnętrze i nienaruszalność granic.  
Wydatki budżetowe na realizację funkcji 5   dotyczyły dwóch zadań: 
− zadania 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa  

–365 201,3 tys. zł (97,5% planu), a w nim trzech podzadań i dziesięciu działań; 
− zadania 5.2 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst – 5 387,6 tys. zł (85,5% planu), 

a w nim jednego podzadania i czterech działań. 
Wydatki budżetowe na realizację funkcji 11 dotyczyły jednego zadania: 11.4 – Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa i wyniosły 640,8 tys. zł (76,1% planu), a w nim 
czterech działań. 
Plan wydatków czterech państwowych funduszy celowych, których w 2016 r. dysponentem był 
Minister SP, obejmował realizację funkcji 5 – Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.  
W 2016 r. Minister SP był dysponentem głównym oraz dysponentem III stopnia części budżetowej 36  
− Skarb Państwa, w której funkcjonowała jedna jednostka budżetowa – Ministerstwo Skarbu Państwa. 
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym4, na mocy art. 96 ust. 1 z dniem 1 stycznia 
2017 r. urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przeszedł w stan likwidacji. 
Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określania ich dysponentów5 
zlikwidowana została część budżetowa 36 – Skarb Państwa. 
Minister SP był dysponentem czterech państwowych funduszy celowych. Były to: 

• Fundusz Reprywatyzacji (dalej także FR) – przeznaczony na cele związane z zaspokajaniem 
roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa; 

• Fundusz Skarbu Państwa (dalej także FSP), z którego były pokrywane wydatki m.in. na pokrycie 
kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP i inne zadania ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa; 

• Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (dalej także FRP) – służył ratowaniu 
i restrukturyzacji przedsiębiorców oraz udzielaniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną; 

                                                 
1 Dz.U. z 2016 r. poz. 154 (uchylona z dniem 1 stycznia 2017 r.). 
2 Dz.U. z 2016 r. poz. 2012 (w ww. brzmieniu ustawa obowiązywała do 30.09.2016 r., od 01.10.2016 r. tytuł ustawy został 

zmieniony na: ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz 
ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych). 

3 Dz.U. z 2015 r. poz. 747, ze zm., dalej także: ustawa o kip. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy został zmieniony na: 
ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 981, ze zm.). 

4 Dz.U. poz. 2260. 
5  Dz.U. poz. 74. 
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• Fundusz Rekompensacyjny (dalej także FRk) – przeznaczony na wypłatę świadczeń 
pieniężnych z tytułu rekompensat za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców i Fundusz Skarbu Państwa były 
zasilane m.in. środkami uzyskanymi z prywatyzacji, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o kip. 
Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego były głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, przekazywane Funduszowi zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej6. 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. został zlikwidowany Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz 
Fundusz Skarbu Państwa. Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego stał się minister właściwy  
do spraw administracji publicznej, natomiast Funduszu Reprywatyzacji – minister właściwy do spraw 
finansów publicznych. 
Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budżetowej na rok 20167 w części 36 – Skarb Państwa, 
wykonania planu przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r., a także wykonanie 
planów finansowych czterech funduszy celowych, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa. 
Kontrola obejmowała: 
− wykonanie dochodów budżetowych, 
− wykonanie wydatków budżetu państwa, w tym efekty uzyskane w wyniku realizacji wydatków, 
− prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2016 oraz sprawozdań  

za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych, 
− realizację wniosków pokontrolnych sformułowanych po poprzedniej kontroli budżetowej,  
− nadzór i kontrolę sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie art. 175 ust. 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych8, 
− wykonanie planów finansowych funduszy celowych, 
− planowanie i wykonanie przychodów z prywatyzacji. 
Dochody w 2016 r. w części 36 zostały wykonane przez kontrolowaną jednostkę w wysokości 
1 071 678,4 tys. zł, tj. 38,3% planu. Stanowiły 0,34% dochodów budżetu państwa w 2016 r. 
Wydatki budżetu państwa w części 36 zrealizowano w wysokości 371 229,8 tys. zł, tj. 97,2% planu. 
Stanowiły 0,1% wydatków budżetu państwa w 2016 r. Wydatki te w całości zostały wykonane przez 
kontrolowaną jednostkę. Nie poniesiono wydatków z budżetu środków europejskich.  
Przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa zostały wykonane w wysokości 68 126,7 tys. zł, 
tj. 30,8% kwoty planowanej, wynoszącej 221 326,0 tys. zł. 
Plany finansowe funduszy celowych zostały zrealizowane następująco: 
- przychody Funduszu Reprywatyzacji zostały zrealizowane w wysokości 77 970,4 tys. zł, tj. 100,2% 

planu, natomiast koszty zostały wykonane w wysokości 206 333,4 tys. zł, tj. 21,7% planu; stan 
funduszu na koniec 2016 r. wynosił 4 789 834,9 tys. zł i w porównaniu z początkiem roku był 
mniejszy o 2,6%; 

- przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zrealizowane w wysokości 468 561,0 tys. zł, 
tj. 120,4% planu, natomiast koszty wykonano w wysokości 357 249,3 tys. zł, tj. 57,5% planu; stan 
funduszu na koniec 2016 r. wynosił 872 902,4 tys. zł i porównaniu z początkiem roku  był większy 
o 14,6%; 

                                                 
6 Dz.U. z 2016 r. poz.  2042, ze zm. 
7 Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. poz. 278, ze zm.). 
8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), dalej także: ufp. 
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- przychody Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców zostały zrealizowane w wysokości 
322 949,6 tys. zł, tj. 54,4% planu9, natomiast koszty wyniosły 665 844,3 tys. zł, tj. 61,4% planu; 
stan funduszu na koniec 2016 r. wynosił 574 594,5 tys. zł i porównaniu z początkiem roku był 
mniejszy o 37,4%; 

- przychody Funduszu Skarbu Państwa zostały zrealizowane w wysokości 406 588,8 tys. zł, 
tj. 2 590,1% planu10, natomiast koszty wyniosły 23 135,2 tys. zł, tj. 60,7% planu; stan funduszu na 
koniec 2016 r. wynosił 424 803,0 tys. zł i porównaniu z początkiem roku zwiększył się o 927,3%. 

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2016 r. w MSP została przeprowadzona na podstawie art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11.  
 

                                                 
9 Niski stopień zrealizowania planu przychodów Funduszu związany był z niższymi wpływami z prywatyzacji mienia 

Skarbu Państwa. 
10 Wysoki poziom realizacji planu przychodów FSP wynikał z przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego należności 

po zlikwidowanym Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. 
11 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 

1. Ocena ogólna 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia12 pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części  
36 – Skarb Państwa, wykonanie planu przychodów z prywatyzacji oraz wykonanie planów finansowych 
funduszy celowych, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa. 
W wyniku kontroli 99,2% zrealizowanej kwoty dochodów budżetu państwa (1 063 351,1 tys. zł)  
NIK stwierdziła, że prawidłowo prowadzono ich ewidencję i terminowo przekazywano uzyskane środki 
na centralny rachunek bieżący budżetu państwa. Podejmowano także przewidziane prawem działania 
w celu egzekwowania należności. 
W wyniku kontroli 86,4% zrealizowanej kwoty wydatków budżetu państwa (320 819,9 tys. zł)  
NIK stwierdziła, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono 
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
Osiągnięte przychody z prywatyzacji (68 126,7 tys. zł) zostały prawidłowo rozdysponowane przez 
Ministra SP, który dokonał obowiązkowych odpisów w łącznej wysokości 27 208,0 tys. zł, zasilając: 
Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu 
Państwa oraz Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Pozostała kwota (40 918,7 tys. zł) została 
przekazana na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. Kwota osiągniętych 
przychodów z prywatyzacji była niewystarczająca do zrealizowania obowiązujących odpisów 
ustawowych na ten fundusz. Kolejność wpłat na poszczególne fundusze nie była regulowana 
przepisami. 
W ocenie NIK Minister SP prawidłowo gospodarował środkami funduszy celowych, których jest 
dysponentem, pomimo nieprawidłowości i uwag, które zostały przedstawione w dalszej części niniejszej 
informacji. 
W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej działalności zaplanowane w układzie 
zadaniowym części 36 oraz funduszy celowych. Minister SP rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, 
sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 36 oraz planów finansowych. 
Nieprawidłowości zidentyfikowane przez NIK dotyczyły: 
▪ przedawnienia się należności z 2013 r. o wartości 6 832,00 zł,  
▪ wykazania błędnych danych na koniec IV kwartału 2016 r. w kwartalnym sprawozdaniu o stanie 

należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N na kwotę 3 819,40 zł. 
Nieprawidłowości te nie miały wpływu na realizację budżetu w części 36 – Skarb Państwa oraz planów 
finansowych funduszy celowych. 
W wyniku kontroli „Gospodarowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji ministra 
Skarbu Państwa” NIK oceniła, że fundusze służyły realizacji celów ustawowych. Natomiast pokrywanie 
wydatków równolegle ze środków Funduszu Skarbu Państwa i części budżetowej, choć zgodne 
z prawem – było niecelowe i prowadziło do braku przejrzystości gospodarki finansowej Ministerstwa.13 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych 
sprawozdań za 2016 r. przez dysponenta części 36 – Skarb Państwa i sprawozdań jednostkowych 
Ministerstwa Skarbu Państwa i funduszy celowych: 

                                                 
12 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej, stosuje 
ocenę opisową. 

13  Nr ewid. 9/2017/P/16?017/KGP, 2017 r. 
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– o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),  
– z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
– z wykonania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), 
– z wykonania planów finansowych funduszy celowych w układzie zadaniowym (Rb-BZ2), 
– w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2016 r., tj. o stanie należności oraz wybranych 

aktywów finansowych (Rb-N) i zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), 
– z wykonania planów finansowych funduszy celowych (Rb-33 i Rb 40). 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 36 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych własnych. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki 
(dysponent III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system 
kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań 
budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań 
dysponenta III stopnia. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra 
Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym  14. 

2. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli, ze względu na likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa, nie formułuje uwag 
i wniosków pokontrolnych. 

                                                 
14  Odpowiednio: z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm.), 

z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) oraz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766).   
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III. Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części  
36 – Skarb Państwa 

1. Dochody budżetowe 
1.1. Realizacja dochodów budżetowych  
W ustawie budżetowej na rok 2016 ustalono dochody w części 36 – Skarb Państwa w wysokości 
4 522 000,0 tys. zł, w tym z tytułu dywidend z akcji należących do Skarbu Państwa w wysokości 
4 500 000,0 tys. zł. Kwota ta została ujęta w opracowanym przez MSP dokumencie Kierunki 
prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r.15. 
MSP opracowało dokumenty planistyczne dotyczące dochodów zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 201616.  
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania 
przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń 
określonych w ustawie budżetowej na rok 201617 przeniesiono planowane dochody budżetu państwa 
z części 36 – Skarb Państwa w kwocie 1 356 607,9 tys. zł do części 47 – Energia. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeniesienia 
planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określonych w ustawie 
budżetowej na rok 201618 przeniesiono planowane dochody budżetu państwa z części 36 – Skarb 
Państwa w kwocie 368 000,0 tys. zł do części 20 – Gospodarka19. 
Po tych zmianach planowane dochody na rok 2016 w części 36 - Skarb Państwa wynosiły 
2 797 392,1 tys. zł, w tym z tytułu dywidend z akcji należących do Skarbu Państwa 2 775 392,1 tys. zł.  
Wykonanie dochodów w części 36 wyniosło 1 071 678,4 tys. zł i stanowiło 38,3% dochodów 
planowanych i 23,7% pierwotnego planu. Niższe wykonanie dochodów z dywidend było skutkiem 
decyzji walnych zgromadzeń spółek o podziale zysku oraz przeniesienia dochodów z części 36  
(Skarb Państwa) do części 47 (Energia) w kwocie odpowiadającej faktycznym wpływom z dywidend 
zamiast dywidendom planowanym. W ogólnej kwocie dochodów wykonanych, dochody z dywidend  
od 39 spółek20 z udziałem Skarbu Państwa wyniosły 1 062 469,3 tys. zł (38,3% planu). Dywidenda 
wpłacona od 29 spółek, w których Skarb Państwa posiadał udziały powyżej 25%, wyniosła  
1 061 320,0 tys. zł. Zdecydowaną większość wpływów z tytułu dywidend stanowiły wpłaty od 10 spółek, 
w łącznej kwocie 1 054 621,3 tys. zł (99,3% wpłat z tytułu dywidend): 
PZU SA 614 051 984,00 zł, 
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 192 003 284,36 zł, 
KGHM Polska Miedź SA                                            95 384 850,00 zł, 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA      60 000 000,00 zł, 
Giełda Papierów Wartościowych w W-wie SA   34 664 789,20 zł, 
Grupa Azoty SA Tarnów   27 496 987,56 zł, 
Polski Holding Nieruchomości SA   13 715 359,14 zł, 
POLBUS-PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu     9 892 073,84 zł, 
                                                 
15 Dokument zatwierdzony przez Ministra SP w sierpniu 2015 r. 
16 Dz.U. poz. 955, dalej: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. 
17 Dz.U. poz. 1646. 
18 Dz.U. poz. 1712. 
19 Dywidenda od PKO BP. 
20 Uwzględniono 4 spółki, które na dzień 31 grudnia 2016 r. nie znajdowały się w nadzorze Ministra SP (Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport 
Sp. z o.o., ESGE Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana SA oraz Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru SA). 
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Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach     4 305 000,00 zł, 
Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o.     3 107 000,00 zł. 
Minister Skarbu Państwa wykonywał na koniec 2015 r. prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa 
w 490 spółkach21, a na koniec 2016 r. – w 345 spółkach. Wartość nominalna akcji i udziałów (kapitału 
zakładowego) Skarbu Państwa w 490 spółkach wyniosła 38,4 mld zł, a szacunkowa wartość rynkowa  
– 97,7 mld zł22. W 345 spółkach wartość nominalna akcji i udziałów wyniosła 8,8 mld zł, a szacunkowa 
wartość rynkowa 26,6 mld zł.  
Do budżetu państwa w 2016 r. – od 39 spośród 490 spółek będących w nadzorze Ministra Skarbu 
Państwa na koniec 2015 r. – z jednego złotego zaangażowanego kapitału zakładowego w wartościach 
nominalnych wpłynęło 2,76 groszy dywidendy oraz 1,08 groszy licząc do kapitału w wartości rynkowej 
(w 2015 r. było to odpowiednio 11,58 groszy i 3,96 grosze). W formie dywidend od 35 spółek będących 
w nadzorze Ministra Skarbu Państwa wypłacono 1 062 088,7 tys. zł, tj. 129,6% zysku netto  
(819 638,5 tys. zł). Na niższy od sumy dywidend zysk netto 35 spółek wpływa strata KGHM Polska 
Miedź SA w wysokości 2 788 000,0 tys. zł.  
Z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych planowano uzyskać 21 500,0 tys. zł, a uzyskano 
5 527,2 tys. zł (25,7% planu). Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa planowano uzyskać 250,0 tys. zł, faktycznie wykonano dochody w wysokości 308,3 tys. zł 
(123,3% planu). Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 100,0 tys. zł, a zrealizowano 
w wysokości 3 241,1 tys. zł (3 241,1% planu).  
Charakter tych wpłat uniemożliwia ich precyzyjne zaplanowanie. Wysokie wykonanie z tytułu wpływów 
z różnych dochodów spowodowane było wpłatą w grudniu odszkodowania w wysokości 3 150,2 tys. zł 
z tytułu przejęcia przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości pod inwestycje publiczne. 

1.2. Należności pozostałe do zapłaty  
Na koniec 2016 r. w części 36 budżetu państwa pozostały do zapłaty należności w łącznej kwocie 
17 983,5 tys. zł, które w całości były równe należnościom netto23. Były one należne od 170 dłużników 
i wynikały głównie z tytułów: najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 
(6 232,9 tys. zł), odsetek (6 344,1 tys. zł) oraz dywidend (3 511,1 tys. zł). W porównaniu do 2015 r. 
(17 952,6 tys. zł) należności ogółem były wyższe o 30,9 tys. zł (o 0,2%).  
Zwiększenie kwoty należności w dziale 750 – Administracja publiczna (o 117,4 tys. zł) było 
spowodowane zasądzeniem na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i kar umownych oraz 
naliczeniem i niezapłaceniem przez dłużników odsetków za zwłokę. Natomiast w dziale 756 – Dochody 
od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem stan należności z tytułu wpływów z dywidend nie uległ zmianie 
i wynosił 3 511,1 tys. zł. Na tę kwotę składały się należności od niezapłaconych dywidend z lat 
poprzednich przez dwie spółki w upadłości likwidacyjnej (Stację Hodowli i Unasienniania 
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych SA). 

                                                 
21 Z tego 140 stanowiły jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz 350 spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa. 

Z 490 spółek Skarbu Państwa 273 prowadziło działalność gospodarczą, 67 było w likwidacji, w 6 likwidacja była 
zakończona, 63 było w upadłości, w 5 upadłość była zakończona a 76 nie prowadziło działalności. Spośród 350 spółek 
z częściowym udziałem Skarbu Państwa, 186 to spółki prowadzące działalność, 44 to spółki w likwidacji, w 5 likwidacja 
była zakończona, 39 było w upadłości, w 3 upadłość była zakończona a 73 nie prowadziło działalności. Dane według 
Tabeli Departamentu Mienia Skarbu Państwa o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2015 i 2016 r., 
Ministerstwa Skarbu Państwa. 

22 Dane według Departamentu Mienia Skarbu Państwa (w Ministerstwie SP) o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 
31 grudnia 2015 i 2016 r. 

23 Należności netto to należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane. 
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Po przeprowadzonej inwentaryzacji należności z tytułu dochodów budżetowych za 2016 r. MSP 
przesłało do dłużników, którzy nie uregulowali zobowiązań, 126 sald do potwierdzenia, z czego: 6 sald 
zostało potwierdzonych, 3 – zakwestionowane, a 117 dłużników nie udzieliło odpowiedzi.  
W związku z wnioskiem pokontrolnym NIK24 o treści: dokonanie przeglądu wszystkich należności 
w zakresie realności ich wyegzekwowania, MSP dokonywało na bieżąco przeglądu należności. 
W 2016 r. Minister SP umorzył trzem dłużnikom należności z tytułu dochodów budżetowych o łącznej 
wartości 378,3 tys. zł. Nie wystąpiło przedawnienie należności. Wartość odpisów aktualizujących 
należności z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2016 r. wynosiła 17 981,9 tys. zł, tj. 99,9% 
ogółu tych należności. 
W związku z wnioskiem pokontrolnym NIK25 o treści: Księgowanie należności dla radców prawnych 
z tytułu zastępstwa procesowego na wyodrębnionym rozrachunkowym koncie bilansowym, MSP po 
analizie sposobu ujmowania w księgach rachunkowych tych zdarzeń gospodarczych uznało, 
że dotychczasowy sposób ewidencjonowania tych należności był właściwy. NIK nie podzielił tego 
stanowiska, jednak z uwagi na likwidację MSP odstąpił od formułowania ponownego wniosku. 
W 2016 roku zawarto jedną umowę o rozłożenie na raty spłaty wierzytelności od osoby fizycznej 
o wartości 3,7 tys. zł. Rozłożenie na raty nastąpiło na wniosek dłużnika uzasadniony jego trudną 
sytuacją materialną. 
Kontrolą objęto czynności windykacyjne prowadzone przez MSP26 wobec 6 dłużników27 zalegających 
na 31 grudnia 2016 r. z zapłatą 527,2 tys. zł, tj. 2,9% wartości ogółu należności z tytułu dochodów 
budżetowych. W stosunku do dwóch dłużników egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, jeden 
dłużnik zmarł, jeden spłaca dług, dwie windykacje są w toku. W 2016 r. dwóch dłużników dokonało 
spłaty należności w kwocie zaledwie 11,2 tys. zł. Pomimo prawidłowo prowadzonych czynności 
windykacyjnych przez Ministerstwo, kwota należności z lat poprzednich od 170 dłużników wzrosła 
w ciągu 2016 r. o 30,9 tys. zł do kwoty 17 983,5 tys. zł28.  
Dane dotyczące dochodów budżetowych zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa  
2.1.  Wydatki budżetu państwa 

Wydatki w części 36 – Skarb Państwa, ustalone w ustawie budżetowej na rok 2016 w kwocie 
65 442,0 tys. zł, zwiększone w trakcie roku do kwoty 381 906,2 tys. zł ze środków części 83 – Rezerwy 
celowe (318 052,9 tys. zł), zostały wykonane w wysokości 371 229,8 tys. zł, tj. 97,2% planu  
po zmianach. 
Przyznaną z rezerwy celowej kwotę 16 490,8 tys. zł (5,2%) zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano na 
udzielenie dotacji celowych na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, 
a kwotę 300 000,0 tys. zł (94,8%) – na dotację celową dla Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 
z przeznaczeniem na wsparcie niebędące pomocą publiczną dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA29. 
                                                 
24 Wystąpienie pokontrolne NIK do Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
25 Ibidem. 
26 MSP przesłała wezwania do zapłaty do kilkudziesięciu dłużników. 
27 Próba celowa sześciu należności spośród 20 największych, w tym czterech powstałych w pierwszych trzech kwartałach 

2016 r. (100% nowych należności w 2016 r. – kwota 6 038,58 zł). 
28 Stan należności ustalony na dzień 31 grudnia 2016 r. 
29  Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2016 (Dz.U. poz. 2101, z dnia 21 grudnia 2016 r.; weszła w życie 22 grudnia 2016 r.) wprowadzone 
zostały zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2016 (Dz.U. poz. 2199 ze zm.). Zmiany te umożliwiały między innymi utworzenie w 2016 r. rezerwy 
celowej z kwot wydatków zablokowanych w 2016 r. na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), z przeznaczeniem  na dotację celową dla Funduszu 
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Pozostałą przyznaną kwotę 52,9 tys. zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatki służby 
cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i na sfinansowanie zobowiązań 
wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroku sądu rejonowego. 
Zobowiązania w części 36 na koniec 2016 r. wyniosły 2 899,4 tys. zł i były niższe od kwoty zobowiązań 
na koniec 2015 r. o 15,5%. Główną pozycję (2 626,3 tys. zł) stanowiły zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne na 
koniec 2016 r. nie wystąpiły. 
Badaniami kontrolnymi objęte zostały pozycje wydatków budżetu państwa wylosowane ze zbioru 
dowodów księgowych (faktur lub dowodów im równoważnych) stanowiących podstawę płatności 
w 2016 r., zaksięgowanych na koncie 130 Rachunek bieżący – wydatki. Ze zbioru tego wyłączono 
zapisy odnoszące się do wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych oraz transakcji o wartości poniżej 
500 zł. Z tak określonego zbioru statystyczną metodą monetarną30 dokonano losowania próby 
96 dowodów, którym odpowiadały zapisy księgowe na łączną kwotę 4 329,1 tys. zł. Skontrolowano  
6 dowodów księgowych wydatków na dotacje na kwotę 316 498 tys. zł. Ogółem kontroli poddano 86,4% 
wydatków. 
Badaniem kontrolnym pod kątem prawidłowości wyboru trybu udzielenia zamówień publicznych 
i zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych31 objęto cztery postępowania 
o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku tych postępowań 
zawarto umowy na łączną wartość 1 315,0 tys. zł brutto, natomiast wydatki na ich realizację w 2016 r. 
wyniosły 871,5 tys. zł32. 
Dane dotyczące wydatków budżetowych w części 36 zaprezentowane zostały w załączniku nr 2 
do Informacji. 
Dotacje budżetowe 
Wydatki na dotacje wyniosły 318 990,8 tys. zł i były wyższe od wielkości ujętej w ustawie budżetowej 
o 316 490,9 tys. zł. W porównaniu do 2015 r. kwota dotacji była wyższa o 316 090 tys. zł, 
tj. o 10 899,7%. Ministerstwo SP w 2016 r. udzieliło dotacji podmiotowych i celowych. 
Zaplanowana w ustawie budżetowej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacja 
podmiotowa w wysokości 2 500,0 tys. zł została przekazana Polskiej Agencji Prasowej SA, dalej także 
PAP, co stanowiło 0,67% wydatków części 36. W sprawozdaniu z realizacji zadań w okresie styczeń- 
-czerwiec 2016 r.33 Agencja podała, że koszty realizacji „działań misyjnych” w tym okresie wyniosły 
5 946,6 tys. zł, natomiast przychody uzyskane w związku z tymi działaniami, z uwzględnieniem 
zaplanowanej na 2016 r. dotacji podmiotowej, wyniosły 5 003,3 tys. zł.  
Podobnie jak w latach ubiegłych34 nie było możliwe zweryfikowanie przychodów i kosztów 
wykazywanych przez PAP, stanowiących podstawę określenia wysokości dotacji w rozumieniu art. 4 
ust. 5 ustawy o PAP35. 

                                                                                                                                                         
Restrukturyzacji Przedsiębiorców w celu realizacji ustawowych zadań FRP. Równocześnie w przypadku  utworzenia 
takiej rezerwy, w odniesieniu do FRP wyłączyły stosowanie: art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 177 ust. 6 ustawy o finansach 
publicznych. 

30  Metoda statystyczna uwzględnia prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (ang. Monetary 
Unit Sampling – MUS). 

31 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.  
32 W kwocie tej uwzględniono wydatek w wysokości 58,4 tys. zł na realizację jednej umowy zawartej w wyniku przetargu 

nieograniczonego (asysta techniczna oraz serwis Systemu Informatycznego Rejestrów) poniesiono, ze środków FRk.  
33  Sprawozdanie PAP przekazane do MSP w dniu 1 sierpnia 2016 r. 
34  Informacje o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa: KGP– 4100-02-01/2013, KGP-4100-001-04/2014, 

KGP.410.001.04.2015. 
35  Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 643).  



Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części 36 – Skarb Państwa 

13 

Ministerstwo Skarbu Państwa, dokonując w 2016 r. rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej PAP 
w 2015 r., nie zmieniło swojego podejścia do sposobu jej rozliczenia w porównaniu z latami 
poprzednimi. Ewentualną zmianę sposobu rozliczania dotacji podmiotowej dla PAP Ministerstwo  
– podobnie jak w roku poprzednim – uzależniało od wejścia w życie zmienionej ustawy o PAP, która 
miała być podstawą do zmiany aktu wykonawczego dotyczącego przyznawania i rozliczania dotacji 
podmiotowej z budżetu państwa dla PAP. W związku z włączeniem w 2015 r. zmiany ustawy o PAP  
do prac nad reformą publicznej radiofonii i telewizji i stanowiskiem Przewodniczącego Stałego Komitetu 
Rady Ministrów, iż dalsze procedowanie przez MSP nad projektem ustawy jest bezcelowe, Minister 
Skarbu Państwa nie podejmował w 2016 r. działań w tym zakresie. 
Minister SP w 2016 r. udzielił pięciu dotacji celowych, w tym czterech dotacji z przeznaczeniem na 
obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (18 000,0 tys. zł) oraz jednej dotacji dla 
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (300 000,0 tys. zł). Wydatki na dotacje celowe wyniosły 
316 490,8 tys. zł i w całości zostały sfinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. 
Udzielone dotacje celowe stanowiły 85,2% wydatków części 36. Minister Finansów, decyzją z dnia  
28 kwietnia 2016 r., zwiększył wydatki w części 36 – Skarb Państwa36 o 18 000,0 tys. zł, 
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży 
Kraków 2016. Minister Skarbu Państwa dokonał podziału kwoty dotacji celowej dla 4 podmiotów: 
Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o. – 1 600,0 tys. zł, Polskiej Agencji Prasowej SA  
– 6 000,0 tys. zł, Polskiemu Radiu SA – 750,0 tys. zł, Telewizji Polskiej SA – 9 650,0 tys. zł. Z kolei 
decyzją z dnia 27 grudnia 2016 r. Minister Finansów zwiększył wydatki w części 36 – Skarb Państwa37 
o 300 000,0 tys. zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Funduszu Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców na realizację ustawowych zadań Funduszu. 
W dniu 18 maja 2016 r. Minister Skarbu Państwa zawarł umowę38 z Katolicką Agencją 
Informacyjną Sp. z o.o., dalej także KAI, o udzielenie dotacji celowej w wysokości 1 600,0 tys. zł na 
realizację zadania pn. Organizacja obsługi medialnej wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce w 2016 r. 
przez KAI. MSP przekazało środki dotacji w dwóch transzach (147,5 tys. zł i 1 362,7 tys. zł) 
po przekazaniu przez KAI rozliczenia z wykonania poszczególnych zadań. W dniu 
27 października 2016 r. KAI przekazała końcowe sprawozdanie z wykonania zadania, w którym 
rozliczyła wydatki na kwotę 1 510,2 tys. zł (równe przekazanym środkom). Sprawozdanie KAI zostało 
zatwierdzone w dniu 25 listopada 2016 r. przez Ministra Skarbu Państwa.   
W dniu 18 maja 2016 r. została zawarta umowa39 z Polską Agencją Prasową SA na udzielenie dotacji 
celowej w wysokości 6 000,0 tys. zł na realizację zadania pn. Obsługa informacyjno-medialna 
Światowych Dni Młodzieży, w tym jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej. 
W przekazanym do MSP w dniu 27 października 2016 r. sprawozdaniu z wykonania zadania PAP 
rozliczyła z tytułu dotacji wydatki w kwocie 5 317,2 tys. zł. W dniu 31 października 2016 r. MSP 
przekazało do PAP środki w takiej kwocie. Sprawozdanie z wykonania zadania zatwierdził Minister SP 
w dniu 25 listopada 2016 r. 
Na podstawie umowy z dnia 18 maja 2016 r.40 Minister Skarbu Państwa udzielił spółce Polskie 
Radio SA dotacji celowej w wysokości 750,0 tys. zł na realizację zadania pn. Obsługa medialna 
Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymki papieża Franciszka do Polski przez Polskie Radio SA. 
W sprawozdaniu z dnia 20 października 2016 r. Polskie Radio SA rozliczyło wydatki z dotacji na kwotę 
658,0 tys. zł. W dniu 17 listopada 2016 r. MSP przekazało na rachunek Polskiego Radia SA z tytułu 
                                                 
36  Dział 921 rozdział 92195 paragraf 2830. 
37  Dział 758 rozdział 75820 paragraf 2430. 
38  Umowa nr MSP/B/25-00/2016 z 18 maja 2016 r. 
39  Umowa udzielenia dotacji celowej dla PAP SA nr MSP/B/27-00/2016 z 18 maja 2016 r. zawarta pomiędzy Ministrem SP 

a Polską Agencją Prasową SA. 
40  Umowa udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Radia SA nr MSP/B/26-00/2016 z 18 maja 2016 r. zawarta pomiędzy 

Ministrem SP a Polskim Radiem SA. 
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dotacji środki w kwocie 658,0 tys. zł. Sprawozdanie z wykonania zadania zatwierdził Minister SP w dniu 
8 grudnia 2016 r. 
W dniu 9 czerwca 2016 r. Minister Skarbu Państwa zawarł umowę udzielenia dotacji celowej41 dla 
Telewizji Polskiej SA, dalej także TVP SA, w wysokości 9 650,0 tys. zł na realizację zadania  
pn. Obsługa medialna i produkcja sygnału telewizyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 
Z uwagi na wielokrotną konieczność korygowania i uzupełniania przedkładanych przez spółkę 
dokumentów finansowych umowa została zmieniona trzema aneksami, w których przesunięto termin 
wykorzystania dotacji na dzień 6 grudnia 2016 r. oraz termin złożenia sprawozdania końcowego do dnia 
16 grudnia 2016 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania TVP SA przekazała do MSP w dniu 
5 grudnia 2016 r. na kwotę 9 417,8 tys. zł. Z uwagi na brak pisemnych potwierdzeń akceptacji przez 
wystawców faktur not korygujących wypłata dotacji została obniżona do kwoty 9 005,4 tys. zł. Kwota ta 
została przekazana w dniu 6 grudnia 2016 r. na rachunek TVP SA W dniu 16 grudnia 2016 r. TVP SA 
przedłożyła w MSP zaakceptowane przez kontrahentów noty korygujące do wydatków nieuznanych 
przez MSP i wystąpiła o wypłatę 412,3 tys. zł. Minister SP poinformował Prezesa Zarządu TVP SA, 
iż zgodnie z § 9 zawartej umowy środki dotacji powinny być wypłacone w terminie do 6 grudnia 2016 r. 
Dodatkowe środki nie zostały wypłacone.  
Wszystkie Spółki przekazały do MSP raporty z przeprowadzonych audytów przez niezależnych biegłych 
rewidentów. Z raportów wynika, że otrzymane przez beneficjentów środki finansowe z dotacji celowej na 
realizację zadań zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.  
W dniu 28 grudnia 2016 r. pomiędzy Ministrem SP, zastępowanym przez Ministra, Członka Rady 
Ministrów, a Dysponentem Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – Ministrem SP 
reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa SP, zawarta została umowa dotacji. 
Na mocy tej umowy Minister SP udzielił FRP dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 
300 000,0 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację do 30 grudnia 2016 r. zadania Funduszu 
polegającego na udzieleniu wsparcia niebędącego pomocą publiczną na podstawie rozporządzenia 
Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą 
publiczną42. Przekazanie dotacji celowej w kwocie 300 000,0 tys. zł z części 36 – Skarb Państwa  
na rachunek Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców nastąpiło w dniu 30 grudnia 2016 r. 
Minister SP w dniu 30 grudnia 2016 r. zatwierdził sprawozdanie Funduszu z wykorzystania dotacji 
celowej udzielonej umową z dnia 28 grudnia 2016 r. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców w dniu 
28 grudnia 2016 r. udzielił wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie 300 000,0 tys. zł  
dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA w formie podniesienia kapitału zakładowego43. 
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 619,7 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach (w całości 
zrealizowane w dziale 750 – Administracja Publiczna). Największy udział w wydatkach tej grupy (96,6%) 
miały wydatki w § 3020 (598,4 tys. zł), obejmujące świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 
32,1 tys. zł i odprawy dla pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę 566,3 tys. zł. 
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
Wydatki bieżące jednostki budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 51 141,7 tys. zł, tj. 88,4% 
planu po zmianach i stanowiły 13,8% wydatków części 36. Wydatki te zrealizowano głównie w dziale 
750 – Administracja Publiczna (50 707,1 tys. zł) i stanowiły one 99,2% wydatków poniesionych w grupie 
wydatków bieżących jednostki budżetowej. Największy udział w wydatkach grupy (62,6%) miały 
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020), które wyniosły 32 037,4 tys. zł 
i stanowiły 8,6% wydatków ogółem. Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) wyniosły 
                                                 
41  Umowa Nr MSP/B/38-00/2016. 
42  Dz.U. z 2016 r. poz. 530 (uchylone z dniem 1 stycznia 2017 r.). 
43  Umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną nr MSP/FRP/56-00/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. 
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5 396,5 tys. zł (10,5% wydatków w tej grupie) i stanowiły 1,5% wydatków ogółem. Natomiast wydatki 
bieżące (10,3% wydatków w tej grupie) na zakup energii, usługi remontowych i usług pozostałych 
(§§ 4260, 4270,4300) wyniosły 5 264,7 tys. zł i stanowiły 1,4% wydatków ogółem. 
Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 36 581,8 tys. zł (71,5% wydatków bieżących jednostki 
budżetowej)44 i w porównaniu z 2015 r. były niższe o 1 905,3 tys. zł, tj. o 5,0%. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło 7 156,1 zł45 i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem 
w 2015 r. było wyższe o 792,5 zł, tj. 12,5%. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia nastąpił w grupie pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń 
i wynosił 659,9 zł, tj. 15,7%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe zmniejszyło się o 423,3 zł, tj. 3,4%.  
Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. w części 36 – Skarb Państwa wyniosło 426 etaty46 i było niższe 
w porównaniu z przeciętnym zatrudnieniem w 2015 r. o 78 etatów w grupie pracowników korpusu służby 
cywilnej. 
Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w załączniku nr 3 do Informacji. 
Wydatki majątkowe 
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 477,5 tys. zł, tj. w 16,3% planu po zmianach. Stanowiły 
one 0,1% wydatków ogółem i były niższe od wykonania w 2015 r. o 1 703,8 tys. zł, tj. o 78,1%. Z uwagi 
na planowaną likwidację MSP zaniechano realizacji części planowanych zadań inwestycyjnych 
(cztery zadania), ograniczając się do realizacji niezbędnych, z uwagi na stan techniczny budynku, 
remontów i konserwacji. Wydatki te w całości zostały zrealizowane w dziale 750 – Administracja 
publiczna, zgodnie z zakresem rzeczowym planu tych wydatków na 2016 r. Realizując wydatki 
majątkowe w 2016 r., wykonano między innymi prace związane z zabezpieczeniem i podniesieniem 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i technicznego w budynku MSP, dostępem do systemu informacji 
prawnej i zakupem sprzętu komputerowego. 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 
W 2016 r. Ministerstwo Skarbu Państwa nie realizowało wydatków z budżetu środków europejskich. 
2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 
Plan finansowy części 36 – Skarb Państwa na 2016 r. obejmował wydatki w układzie klasyfikacji 
budżetowej i w układzie zadaniowym. Plan wydatków części 36 w układzie zadaniowym obejmował 
realizację dwóch funkcji: 5 – Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa i 11 – Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic. 
Wydatki dotyczące realizacji zadań (ogółem 371 229,8 tys. zł) części 36 – Skarb Państwa w funkcji 
5wykonane zostały w wysokości 370 588,9 tys. zł, tj. 97,3% planu; stanowiły one 99,8% wydatków 
części 36. W ramach tej funkcji realizowane były dwa zadania: 
− zadanie 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa  

– 365 201,3 tys. zł, tj. 97,5% planu; miernik realizacji zadania, określony jako – Wysokość dochodów 
z tytułu dywidend z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, przewidywany do 
wykonania w kwocie 4,5 mld zł, został wykonany w kwocie 1,06 mld zł (23,6%); 

− zadanie 5.2 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst – 5 387,6 tys. zł, tj. 85,5% planu; 
miernik realizacji zadania, określony jako – Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby 

                                                 
44 Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania planu wydatków, §§ 4010,  

4020 i 4040. 
45 Według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
46 W przeliczeniu na pełne etaty. 
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uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP, przewidywany do 
wykonania w 100%, w wielkości tej został zrealizowany. 

Natomiast wydatki w realizacji funkcji 11 wykonane zostały w wysokości 640,8 tys. zł, tj. 76,1% planu; 
stanowiły one 0,2% wydatków części 36. W ramach tej funkcji realizowano jedno zadanie 11.4  
– Gotowość struktur administracyjno – gospodarczych kraju do obrony państwa; miernik realizacji 
zadania, określony jako procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych, przewidywany do wykonania w wysokości 95%, został wykonany 
w  wysokości 70,5%. W wyniku realizacji zadania 11.4 zrealizowano szkolenia obronne kierownictwa  
i kadry kierowniczej resortu. Na wykonanie miernika w niższej wysokości niż planowano wpłynęła 
rezygnacja z realizacji szkoleń dla kadry kierowniczej nadzorowanych spółek, co było konsekwencją 
decyzji o likwidacji urzędu oraz przekazaniu do innych ministerstw nadzoru nad realizacją zadań na 
rzecz obronności wykonywanych przez spółki. 
Badaniem kontrolnym objęto zadanie 5.1 realizowanego w funkcji 5, którego miernik w 2016 r. z uwagi 
sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie oraz decyzje właścicielskie o przeznaczeniu zysku spółek 
z udziałem Skarbu Państwa został wykonany w 23,6% planowanej wielkości. W wyniku wydatków 
na realizację zadania 5.1 m.in. zapewniono obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 
oraz przekazano dotację dla FRP z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia niebędącego pomocą 
publiczną spółce Polska Grupa Zbrojeniowa SA. 
3. Sprawozdania   
NIK ustaliła, że kwoty wykazane w jednostkowych rocznych sprawozdaniach budżetowych za 2016 r.: 
o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 
z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
(Rb-28), a także w jednostkowych sprawozdaniach finansowych za czwarty kwartał 2016 r.: o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N – po korekcie) i o stanie zobowiązań według 
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), wynikały z ewidencji księgowej. Sprawozdania te 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Przyjęty w Ministerstwie  system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań. 
W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej sporządzania sprawozdań budżetowych za rok 2016 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. Dane na koniec IV kwartału 2016 r., wykazane 
w jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
Rb-N, nie były zgodne z ewidencją księgową. Różnica wynosiła 3 819,40 zł i dotyczyła zawyżenia 
należności od przedsiębiorstw niefinansowych z innych tytułów. Było to niezgodne z zapisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych47. Paragraf 10 ust. 2 ww. rozporządzenia 
stanowi, że sprawozdanie sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, a ust. 4  
– że sprawozdanie należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. 
W trakcie kontroli 24 lutego 2017 r. sporządzono korektę sprawozdania. Sporządzenie błędnego 
sprawozdania spowodowane było pomyłką pracownika przy przenoszeniu danych z zestawienia 
pomocniczego, w którym agregowane były dane z kont księgowych, do formularza sprawozdania,  
nie ujawnioną w procesie weryfikacji. 

                                                 
47 Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. 
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IV. Wyniki kontroli wykonania przychodów z prywatyzacji 

W ustawie budżetowej na rok 2016 zaplanowano przychody z prywatyzacji w wysokości 
221 326,0 tys. zł. Kwota planowanych przychodów nie była zmieniana. W MSP od stycznia 2016 r. 
trwały prace nad zmianą koncepcji zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, m.in. pod kątem procesów 
konsolidacji branżowych i synergii spółek. Konsekwencją była zmiana spółek planowanych do zbycia 
w 2016 r. oraz zmniejszenie planowanych przychodów z prywatyzacji pośredniej. Zmniejszenie to było 
głównie skutkiem rezygnacji z planowanej prywatyzacji niektórych jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa oraz zbywania kolejnych pakietów akcji i udziałów innych spółek. Minister Skarbu Państwa 
poinformował Ministra Finansów o przewidywanym wykonaniu przychodów z prywatyzacji na poziomie 
44,6% kwoty planowanej w ustawie budżetowej na 2016 r.  
Przychody z prywatyzacji zostały wykonane w wysokości 68 126,7 tys. zł, tj. 30,8% kwoty planowanej 
na 2016 r. W porównaniu z przychodami z prywatyzacji wykonanymi w 2015 r. (43 592,7 tys. zł) były 
one wyższe o 24 534,0 tys. zł (56,3%). 
Z uzyskanych przychodów z prywatyzacji (46 115,3 tys. zł)48 dokonano obowiązkowych odpisów, 
zasilając:  
- Fundusz Rezerwy Demograficznej (18 446,1 tys. zł)49,  
- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (6 917,3 tys. zł)50,  
- Fundusz Skarbu Państwa (922,3 tys. zł)51,  
- Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (922,3 tys. zł)52.  
Pozostałą kwotę w wysokości 40 918,7 tys. zł Minister SP przekazał na rachunek rezerw 
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa53. Według stanu na dzień 31 grudnia Minister Skarbu 
Państwa nie przekazał na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa kwoty 
99 022,1 tys. zł (70,0% wpłaty za 2016 r. i 71,6% wpłaty za 2015 r.), wskutek czego nie zrealizowano 
postanowień art. 25a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre 
osoby prawne54. Nieprzekazanie przez Ministra SP wymaganej kwoty wynikało z niezrealizowania 
przychodów z prywatyzacji w planowanej wysokości.  
W 2016 r. kontynuowano rozpoczęte w 2015 r. prace nad zmianą ustawy o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne, które miały dostosować dotychczasowe 
przepisy do malejących przychodów z prywatyzacji. Z dniem 1 stycznia 2017 r., na mocy 
art. 119 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym55, umorzono zobowiązania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 
powstałe w związku z brakiem realizacji obowiązku wpłaty przychodów z prywatyzacji na rachunek 
BGK. Na mocy art. 17 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 
                                                 
48 Kwota pozostała po przekazaniu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego 22 011,4 tys. zł ze sprzedaży udziałów 

spółki, która pozostawała w zasobie majątkowym przeznaczonym na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielanych przez SP. 

49 Art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 963,  ze zm.). Podstawę naliczenia odpisów na FRP, FSP, FNiTP oraz FRD stanowiła kwota przychodów  
z prywatyzacji w wysokości 46 115,3 tys. zł. 

50 Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o kip. 
51 Art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o kip. 
52 Art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy o kip. 
53  Rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, na który przekazywane są przychody z prywatyzacji, 

o których mowa w art. 25a ust. 1 (uchylony z dniem 1 stycznia 2017 r.) i art. 27 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. 
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1052 ze zm.). 

54  Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689). 

55  Dz.U. 2016 poz. 2260. 
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państwowym uchylono obowiązek corocznej wpłaty na rachunek BGK przychodów z prywatyzacji kwoty 
stanowiącej 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w roku 
poprzednim. 
Ponieważ zrealizowane obowiązkowe odpisy były równe przychodom z prywatyzacji w 2016 r., 
Minister SP nie przekazał żadnych środków z przychodów na rachunek bieżący budżetu państwa. 
Przychody z prywatyzacji pośredniej zostały wykonane w wysokości 39 039,5 tys. zł, tj. 18,5% planu 
(210 924,0 tys. zł). Uzyskano je ze sprzedaży kolejnych pakietów akcji/udziałów 25 spółek 
(32 834,7 tys. zł) oraz spłaty należności dotyczących umów prywatyzacyjnych zawartych w latach 
poprzednich (6 204,8 tys. zł). Pozostałe przychody uzyskano ze sprzedaży akcji i udziałów czterech 
spółek w celu umorzenia (7 373,3 tys. zł). 
Zgodnie z założeniami planu prywatyzacji na 2016 r. (z uwzględnieniem weryfikacji listy spółek 
planowanych do prywatyzacji) zbywano pakiety większościowe akcji i udziałów oraz pakiety, w których 
udział Skarbu Państwa był mniejszy niż 5%. Najwyższe kwotowo przychody uzyskano 

- ze zbycia: 100% udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. 
– 22 011,4 tys. zł,  

- sprzedaży kolejnych pakietów akcji i udziałów spółek NITROERG SA – 3 992,2 tys. zł, Zakłady 
Azotowe Chorzów SA – 2 506,5 tys. zł,  

- spłat należności Skarbu Państwa z tytułu wcześniej zawartych umów prywatyzacyjnych  
(m.in. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. – 5 488,9 tys. zł)  

- sprzedaży akcji i udziałów w celu umorzenia (m.in. spółki Fabryka Samochodów Osobowych 
SA w Warszawie, dalej FSO SA  – 7 288,8 tys. zł). 

W 2016 r. Minister SP, za zgodą Rady Ministrów, zdecydował o wniesieniu akcji trzech spółek na 
podwyższenie kapitału spółki Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. (dalej: TF Silesia). Decyzja 
o wniesieniu akcji była kontynuacją podwyższenie kapitału TF Silesia z dnia 1 grudnia 2015 r. 56 
i w całości realizowała uchwałę Rady Ministrów w sprawie zgody na wniesienie akcji trzech spółek57. 
Podwyższenie kapitału TF Silesia w grudniu 2015 r. nastąpiło w związku z informacją Zarządu tej spółki 
przekazaną Ministrowi SP o zainteresowaniu „udziałem w realizacji projektów restrukturyzacyjnych 
i inwestycyjnych, w tym obejmujących podmioty działające w newralgicznych dla gospodarki sektorach 
przemysłu”. Zarząd TF Silesia wnioskował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższenie 
kapitału zakładowego w związku z przyjętym modelem zaangażowania w nabycie obligacji Kompanii 
Węglowej SA. Na sfinansowanie tego projektu spółka nie posiadała środków finansowych. 
W dniu 30 marca 2016 r. Minister Skarbu Państwa, realizując uchwałę Rady Ministrów, wniósł na 
podwyższenie kapitału TF Silesia pozostałe akcje spółek:  

- PGNiG SA (0,42% wszystkich wyemitowanych akcji),  
- PGE SA (0,0003% wszystkich wyemitowanych akcji) 
- PZU SA (0,26% wszystkich wyemitowanych akcji). 

 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TF Silesia w dniu 30 marca 2016 r. postanowiło podwyższyć 
kapitał spółki o kwotę 205 643,5 tys. zł poprzez utworzenie nowych 411 287 udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł, które obejmie Skarb Państwa w zamian za aport (wkład niepieniężny) w formie akcji 

                                                 
56  Minister SP wniósł wówczas na podwyższenie kapitału TF Silesia akcje spółek: PGNiG SA (1,58% wszystkich 

wyemitowanych akcji), PGE SA (1% wszystkich wyemitowanych akcji) i PZU SA (0,74% wszystkich wyemitowanych 
akcji). Łączna wartość aportu wyniosła 1 162 716,5 tys. zł, z czego za kwotę 1 000 000,0 tys. zł Skarb Państwa objął 
2 000,0 tys. udziałów w TF Silesia, natomiast kwotę 162 716,5 tys. zł przekazano na kapitał zapasowy. 

57  Rada Ministrów w dniu 8 września 2015 r. wyraziła zgodę na dokapitalizowane spółki TF Silesia Sp.  o.o. poprzez 
wniesienie do niej 118 000 000 akcji PGNiG SA (2% wyemitowanych akcji), 8 635 230 akcji PZU SA  
(1% wyemitowanych akcji) i 18 697 608 akcji PGE SA (2% wyemitowanych akcji). 



Wyniki kontroli wykonania przychodów z prywatyzacji 

19 

trzech powyższych spółek o wartości 205 643,5 tys. zł58. Nadwyżka wartość godziwej ponad wysokość 
podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 9 441,7 tys. zł została przeznaczona na kapitał 
zapasowy. 
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej wyniosły 21 713,9 tys. zł (208,7% planu) i zostały zrealizowane 
na podstawie 46 umów. Wyższe wykonanie przychodów z prywatyzacji bezpośredniej wynikało  
m.in. z wcześniejszej spłaty należności z tytułu umowy oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego 
korzystania, które nie były jeszcze wymagalne. 
Na koniec 2016 r. należności wymagalne z tytułu procesów prywatyzacyjnych wyniosły 
1 391 604,1 tys. zł (prywatyzacja pośrednia 961 786,2 tys. zł, prywatyzacja bezpośrednia 
429 004,4 tys. zł oraz koszty zastępstwa procesowego 811,1 tys. zł). Należności wymagalne w 2016 r. 
wzrosły o 4,4% w stosunku do należności w roku 2015 (1 333 147,9 tys. zł), o czym zdecydował wzrost 
należności cenowych z tytułu prywatyzacji pośredniej oraz naliczanie odsetek od należności z lat 
poprzednich. 
W związku z naliczeniem w 2015 r. kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązań pozacenowych 
podwyższenia kapitału oraz naliczoną w 2016 r. należnością cenową z tytułu niezgodnego z umową 
prywatyzacyjną wykonania zobowiązania umorzenia akcji, największym dłużnikiem Skarbu Państwa 
była spółka Zakrytoje Akcjonernoje Obszczestwo z Inostrannoj Inwesticjej „Zaporożskij 
Awtomobilestroitelnyj Zawod”59 (270 448,2 tys. zł). W dniu 23 sierpnia 2016 r. inwestor prywatyzacyjny 
FSO SA został wezwany przez MSP do zapłaty kwoty 19 273,2 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu 
niezgodnego z umową umorzenia akcji serii D. W związku z brakiem płatności w dniu 24 października 
2016 r. Minister Skarbu Państwa przekazał do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wniosek 
o wystąpienie z powództwem o zapłatę należności cenowej z umowy prywatyzacyjnej FSO SA 
W dniu 16 stycznia 2017 r. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej60 wniosła przeciwko 
inwestorowi pozew do Sądu Okręgowego. 
Podobnie jak w 2015 r. największymi dłużnikami Skarbu Państwa były spółki: Altra Group 
w likwidacji SA (141 145,2 tys. zł), Mex-Inwest Sp. z o.o. (100 128,2 tys. zł) oraz Scanvir Sp. z o.o. 
(82 901,3 tys. zł). Niska ściągalność należności wynikała z długotrwałości postępowań sądowych, małej 
efektywności postępowań egzekucyjnych ze względu na brak majątku dłużnika, ogłoszenia upadłości 
dłużników bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników.  
Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła przypadków zaniechania dochodzenia należności wymagalnych 
Skarbu Państwa z tytułu procesów prywatyzacyjnych, a także pobrania, ustalenia i dochodzenia tych 
należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego ich naliczenia. Pozytywnie oceniła także 
windykację należności budżetu państwa z tytułu procesów prywatyzacyjnych. 
W 2016 r. Minister SP zawarł 12 umów zwolnienia z długu, ogółem na kwotę 17,8 tys. zł, na podstawie 
których umorzył pozacenowe należności prywatyzacyjne. Jedno zobowiązanie pozacenowe 
w wysokości 311,5 tys. zł rozłożono na raty. 
W 2016 r. Minister SP umorzył należności Skarbu Państwa z tytułu prywatyzacji na kwotę 293,2 tys. zł. 
Podstawą umorzenia był art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; wystarczającą przesłanką 
do całkowitego umorzenia należności jest wykreślenie dłużnika z rejestru osób prawnych, przy 

                                                 
58  Wkład niepieniężny według wartości godziwej akcji według średniej ceny rynkowej: 25 063 197 akcji spółki PGNiG SA 

(łączna wartość 137 095,7 tys. zł), 6 000 akcji PGE SA (łączna wartość 81,6 tys. zł) i 2 203 278 akcji PZU SA (łączna 
wartość 77 907,9 tys. zł). 

59  Inwestor prywatyzacyjny FSO SA. 
60  Do 31 grudnia 2016 r. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy 

na Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261). 
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jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu 
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 
Nie zostały zrealizowane przychody z prywatyzacji pośredniej, planowane w wysokości 210 924,0 tys. zł 
ze zbycia akcji i udziałów spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA. Rok 2016 był 
kolejnym rokiem wykonania przychodów z prywatyzacji pośredniej na niskim poziomie w stosunku do 
planu w ustawie budżetowej. Kwota planowanych w 2016 r. przychodów z prywatyzacji, tak jak 
w 2014 r. i 2015 r., była wynikiem szacunków opartych na wykazie spółek, które mogłyby być 
przeznaczone do zbycia. Procesy prywatyzacji tych spółek obarczone były ryzykami znanymi MSP. 
Ryzyka te wynikały m.in. ze zbywania przez Skarb Państwa pakietów mniejszościowych akcji/udziałów 
i kolejnych prób sprywatyzowania spółek działających w branżach postrzeganych jako nieatrakcyjne 
rynkowo. Decyzje prywatyzacyjne zależne były od możliwego innego przeznaczenia akcji spółek, 
których zbycie miało być źródłem przychodów. W przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
zmaterializowały się ryzyka związane z sytuacją ekonomiczną spółek, procesami restrukturyzacyjnymi 
i rezygnacją potencjalnych inwestorów z udziału w prywatyzacji. 
Pomimo wykonania i poniesienia kosztów analiz prywatyzacyjnych spółek: Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Centrum Handlowe 
Wschód SA i Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. w wysokości 
127,2 tys. zł, w 2016 r. nie rozpoczęto zaplanowanych przez MSP przekształceń własnościowych. 
Wyceny tych spółek zachowują aktualność w 2017 r. 
Realizację przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie przedstawia załącznik nr 4 do Informacji.
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V. Wyniki kontroli wykonania planów finansowych 
państwowych funduszy celowych 

1. Fundusz Reprywatyzacji 
Środki Funduszu Reprywatyzacji przeznacza się na cele związane z zaspokajaniem roszczeń 
byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o kip). 

1.1. Przychody 
W ustawie budżetowej na 2016 r. ujęto łączną wysokość przychodów FR w kwocie 77 839,0 tys. zł. 
Planowano, że źródłem przychodów będą odpisy z przychodów z prywatyzacji oraz przychody z lokat 
wolnych środków. Plan przychodów FR w ciągu 2016 r. nie uległ zmianie i został wykonany 
w wysokości 77 970,4 tys. zł, tj. 100,2%. Źródłem przychodów były odsetki uzyskane z lokat wolnych 
środków. Wyższe niż planowano przychody wynikały z lokowania wolnych środków FR.  
1.2. Należności 
Stan należności w ciągu 2016 r. uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 802,7 tys. zł. 
W księgach rachunkowych widniały dwie należności: 

• od osoby fizycznej z tytułu zwrotu odszkodowania, uprzednio wypłaconego z FR, w związku 
z korzystnym dla Skarbu Państwa rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego (383,4 tys. zł), 

• z tytułu odpisu z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji61 przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, które wcześniej zostały nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa (419,3 tys. zł).  

Sprawy dochodzenia należności prowadziła Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej 
reprezentująca Skarb Państwa. 

1.3. Gospodarowanie wolnymi środkami 
Wolne środki FR przekazywane były w depozyt Ministrowi Finansów, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 
11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych 
przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie6263. Na 31 grudnia 2016 r. 
w depozycie pozostawało 4 789 032,3 tys. zł. Na koniec grudnia 2015 r. było to 4 917 999,9 tys. zł. 
Przychody z lokat w 2016 r. wyniosły 74 495,5 tys. zł. 
1.4. Koszty 
W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano koszty FR w wysokości 920 700,0 tys. zł. tys. zł. Koszty 
obejmowały zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz 
udzielenie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wypłat 
powyższych odszkodowań. W ciągu 2016 r. zaplanowane koszty uległy zwiększeniu do wysokości 
950 700,0 tys. zł. 
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji64 wprowadziła art. 69g 
umożliwiający przeznaczenie w 2016 r. środków FR w wysokości nieprzekraczającej łącznie 
30 000,0 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, 
„Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej. W dniu 28 grudnia 2016 r. 
                                                 
61 Odpis wynikający z art. 4c ust. 2 ustawy o kip. 
62 Dz.U. poz. 1864. 
63  Zwiększono sumę kosztów realizacji zadań FR o kwotę 30 000,0 tys. zł (dodano paragraf 6010 Wydatki na zakup 

i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i instytucji finansowych z planowaną kwotą wydatków 30 000,0  tys. zł) i zmniejszono stan środków 
pieniężnych FR planowanych na koniec roku (kwotę wolnych środków finansowych przekazywanych w zarządzanie/lub 
depozyt u Ministra Finansów zmniejszono z 3 621 121,0 tys. zł do 3 591 121,0 tys. zł). 

64  Dz.U. poz. 1174.  
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zmieniono wysokości planowanych kosztów funduszu, które zostały podwyższone o 30 000,0 tys. zł. 
Plan Funduszu zmieniono w związku z decyzją o przeznaczeniu środków w wysokości 30 000,0 tys. zł 
na podwyższenie kapitału spółek publicznej radiofonii i telewizji: TVP SA (20 000,0 tys. zł), 
Polskiego Radia SA (8 000,0 tys. zł) i Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie – Radio 
Kraków SA (2 000,0 tys. zł). 
Zarządy trzech spółek publicznej radiofonii i telewizji w październiku i listopadzie 2016 r. przekazały 
Ministrowi Skarbu Państwa wnioski o podwyższenie kapitału ze środków FR zgodnie z art. 69g ustawy 
o kip. Wpływy z podwyższenia kapitału spółki miały przeznaczyć na planowane na lata 2017–2018 
(TVP SA i Radio Kraków SA) nakłady inwestycyjne niezbędne do wykonywania zadań misji publicznej, 
na realizację których nie miały wystarczających środków. Spółka Polskie Radio SA planowała realizację 
dwóch zadań inwestycyjnych w 2017 r. oraz jednego zadania w ciągu 2 lat od podpisania umowy 
z wykonawcą. We wnioskach m.in. wskazano, że na sytuację spółek wpływają zmniejszające się od 
kilku lat wpływy z tytułu opłat abonamentowych, stanowiące podstawę finansowania działalności, oraz 
obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która 
zobowiązała spółki publicznej radiofonii i telewizji do mniej korzystnego rozliczania wpływów z opłat 
abonamentowych. Uzasadniając wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału, 
Zarządy spółek wskazały również na wydarzenia publiczne z 2016 r. (m.in. szczyt NATO, Światowe Dni 
Młodzieży, transmisja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej czy Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro), 
które generowały dodatkowe koszty obsługi medialnej po stronie nadawców publicznych. 
W dniu 29 grudnia 2016 r. podwyższono kapitał zakładowy spółek: TVP SA (o 20 000,0 tys. zł), 
Polskiego Radia SA (o 8 000,0 tys. zł) i Radio Kraków SA  (o 2 000,0 tys. zł) w zamian za objęcie akcji 
tych spółek. Umowy objęcia akcji zawarto w tym samym dniu. Wypłata środków z tytułu pokrycia 
wkładem pieniężnym nowej emisji akcji nastąpiła w dniu 30 grudnia 2016 r.  
W uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: także NWZA) 
podwyższenia kapitału zakładowego spółek TVP SA, Polskiego Radia SA i Radio Kraków SA nie 
wskazano precyzyjnie, w jakim terminie oraz w jakiej formie ma być złożone sprawozdanie z realizacji 
uchwały podwyższenia kapitału. W uchwałach NWZA brakowało także wskazania, że Zarządy spółek są 
zobowiązane do złożenia sprawozdania niezwłocznie po zakończeniu inwestycji sfinansowanych ze 
środków pochodzących z podwyższenia kapitału oraz że sprawozdania powinny opisywać wykonanie 
zadań inwestycyjnych w wyczerpujący sposób, potwierdzający wykonanie inwestycji zgodnie 
z wnioskami Zarządów i wydatkowanie środków z wyodrębnionego rachunku bankowego wyłączenie na 
działania inwestycyjne. 
Realizacja zadań w 2016 r. wymagało zaangażowania środków w wysokości 206 333,4 tys. zł,  
co stanowiło 21,7% planu po zmianach Przyjęty na 2016 r. plan kosztów wykonano w wysokości tj. 
Realizacja w kwocie niższej niż planowana była związana z przekazaniem do MSP niższej od 
zakładanej liczby wniosków o wypłatę odszkodowań oraz brakiem wypłaty ze środków Funduszu dotacji 
na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (samorządów, w tym 
m.st. Warszawa) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Poniesione w 2016 r. koszty były 
następstwem wypłat odszkodowań wynikających z wyroków sądowych na rzecz 326 osób 
uprawnionych. 
Kontrola losowa 25 wydatków na łączną kwotę 25 531,9 tys. zł (12,4% ogółu wydatków) oraz kontrola 
podwyższenia kapitału zakładowego trzech spółek nie wykazała nieprawidłowości. 
1.5. Zobowiązania 
Według stanu na 31 grudnia 2015 r. FR zrealizował wszystkie swoje zobowiązania. 
Stan Funduszu na koniec 2016 r. wyniósł 4 789 834,9 tys. zł i w stosunku do stanu na początku roku 
(4 918 197,8 tys. zł) zmniejszył się o 2,6%. 



Wyniki kontroli wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych 

23 

1.6. Sprawozdania 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2016 r. z wykonania planu 
finansowego FR oraz sprawozdania za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej. System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań łącznych. 
1.7. Wykonanie zadań 
W ujęciu budżetu zadaniowego w ramach funkcji 5 – Ochrona interesów i praw Skarbu Państwa 
wykonywano dwa zadania. Miernik zadania 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona 
interesów Skarbu Państwa określono jako „Wysokość dochodów z tytułu dywidend z zysku spółek 
nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa”. Plan wykonania tego miernika według ustawy 
budżetowej na 2016 r. wynosił 4,5 mld zł, a wykonanie – 1,06 mld zł. Miernik zadania 5.2 – Roszczenia 
majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst, określony jako „Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do 
liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP”, przewidywany 
do wykonania w 100%, został zrealizowany w planowanej wielkości.  
Dane dotyczące realizacji planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji zostały przedstawione 
w załączniku nr 5 do Informacji. 
2. Fundusz Rekompensacyjny 
Z Funduszu Rekompensacyjnego finansowane są wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 20% 
wartości pozostawionych nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przychodami są wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1491,  ze zm.), 
odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych, pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru powyższych środków,  
w kwocie określonej w ustawie budżetowej, inne przychody (art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 16 ust. 2  
pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2016 r. poz. 2042, ze zm.; 
dalej – ustawa o realizacji prawa do rekompensaty). 
2.1. Przychody 
W ustawie budżetowej na 2016 r. ujęto łączną wysokość przychodów 647 800,0 tys. zł. W projekcie 
budżetu na 2016 r. Minister SP przyjął wartość dofinansowania równą wartości 70% powierzchni 
gruntów sprzedanych w przetargach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa65 oraz zgodnie 
z zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi planem finansowym Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (dalej: ZWRSP) na 2016 r.  
Plan przychodów FRk w ciągu 2016 r. uległ zmianie. Dokonano jednej korekty, uwzględniającej wpływ 
na przychody Funduszu ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw66. W wyniku wprowadzonej korekty 
zmniejszeniu uległ plan przychodów Funduszu do 389 140,0 tys. zł, tj. o 39,9%. 

                                                 
65  Dz.U. Nr 52, poz. 427, ze zm. (uchylone z dniem 30 kwietnia 2016 r.). 
66  Dz.U. poz. 585 – weszła w życie 30 kwietnia 2016 r. 
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Plan finansowy FRk został wykonany w wysokości 468 561,0 tys. zł, tj. 120,4%. Przychody osiągnięto 
ze sprzedaży gruntów rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, odpłatnego korzystania 
z mienia Zasobu oraz z lokat wolnych środków funduszu. 
2.2. Należności 
Należności Funduszu na koniec 2016 r. wyniosły 105 425,6 tys. zł i były wyższe o 73,7% od stanu na 
koniec 2015 r. (60 700,0 tys. zł). Była to głównie należność od Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu 
sprzedaży oraz odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP (105 400,0 tys. zł), stanowiąca zaliczkę za 
IV kwartał 2016 r. Pozostałą kwotę 25,6 tys. zł stanowiła należność z tytułu zwrotu wypłaconych z FRk 
rekompensat wraz z odsetkami. Do końca 2016 r. nie zakończono rozpatrywania wniosku osób 
zobowiązanych do zwrotu wypłaconych rekompensat o rozłożenie na raty kwot podlegających zwrotowi. 
2.3. Gospodarowanie wolnymi środkami 
Wolne środki FRk przekazywane były w depozyt Ministrowi Finansów, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.  
Na 31 grudnia 2016 r. w depozycie terminowym pozostawało 767 498,7 tys. zł. Na koniec grudnia 
2015 r. było to 700 918,4 tys. zł. Przychody z lokat w 2016 r. wyniosły 7 311,4 tys. zł. 
2.4. Koszty 
W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano koszty FRk w wysokości 621 000 tys. zł. Plan nie uległ 
zmianie i obejmował wypłaty rekompensat za pozostawione nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pokrycie kosztów prowizji za obsługę bankową dla BGK oraz za asystę 
wsparcia technicznego i serwis Systemu Informatycznego Rejestrów.  
Przyjęty na 2016 r. plan kosztów wykonano w wysokości 357 249,3 tys. zł, tj. w 57,5%. Realizacja 
kosztów w kwocie niższej niż planowana była związana z przekazaniem przez wojewodów do MSP 
niższej od zakładanej liczby potwierdzonych wniosków o wypłatę rekompensat.  
Główną pozycję kosztów w wysokości 356 087,0 tys. zł stanowiły wypłaty świadczeń pieniężnych  
– rekompensat za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pozostałe koszty FRk (1 162,3 tys. zł) związane były z prowizją za obsługę bankową dla BGK oraz za 
asystę wsparcia technicznego i serwis Systemu Informatycznego Rejestrów. 
2.5. Zobowiązania 
Na koniec 2016 r. zobowiązania FRk wyniosły 3 872,6 tys. zł i były wyższe o 66,8% od ich stanu na 
koniec roku poprzedniego (2 321,7 tys. zł). Największy udział (99,7%) miały zobowiązania w kwocie 
3 850,8 tys. zł z tytułu wypłat rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanych na przełomie lat 2016/2017. 
Stan Funduszu na koniec 2016 r. wyniósł 872 902,4 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2015 r. 
(761 590,7 tys. zł) wzrósł o 14,6%. 
2.6. Sprawozdania 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2016 r. z wykonania planu 
finansowego FRk oraz sprawozdania za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej. System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań łącznych. 
2.7. Wykonanie zadań 
W ujęciu budżetu zadaniowego realizowana była funkcja 5; zadanie 5.2 – Roszczenia majątkowe wobec 
Skarbu Państwa i jst. Miernik realizacji zadania 5.2, określony jako „Liczba zrealizowanych wypłat 
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w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP”, 
przewidywany do wykonania w 100%, został zrealizowany w planowanej wielkości. 
Dane dotyczące realizacji planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego zostały przedstawione 
w załączniku nr 6 do Informacji. 
3. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 
Środki FRP przeznacza się na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym 
przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości 
stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz 
o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411, ze zm.) oraz na 
udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (art. 56, ust. 1 pkt 2 ustawy o kip). 
3.1.  Przychody  
MSP opracowało dokumenty planistyczne do projektu planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. 
W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano przychody w kwocie 293 199,0 tys. zł. 
Plan FRP został zmieniony i zatwierdzony przez Ministra SP w dniu 29 grudnia 2016 r. Zmiana 
dotyczyła planowanych przychodów z tytułu dotacji z budżetu, które zostały zwiększone 
o 300 000,0 tys. zł. Po zmianach przychody wyniosły 593 199,0 tys. zł. Na koniec 2016 r. zaplanowane 
przychody zostały zrealizowane w wysokości 322 949,6 tys. zł, tj. 54,4% planu. 
Przychody FRP w 2016 r. stanowiły: 
▪ dotacja z budżetu w kwocie 300 000,0 tys. zł (92,9%); 
▪ wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w kwocie 7 414,5 tys. zł (2,3%);  
▪ odsetki od składanych depozytów wolnych środków w Ministerstwie Finansów, odsetki od pożyczek 

udzielonych na podstawie umowy o udzieleniu pomocy publicznej na ratowanie i inne odsetki 
ustawowe – razem w kwocie 14 926,2 tys. zł (4,6%);  

▪ inne zwiększenia 608,9 tys. zł (0,2%) wynikające z rozwiązania rezerw i korekt odpisów 
aktualizujących, uprzednio utworzonych w ciężar FRP. 

W związku z wnioskiem pokontrolnym NIK67 o treści: Weryfikację poprawności określenia przychodów 
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa 
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców MSP prowadziło prace nad zmianę tego rozporządzenia. Jednak 
w związku z decyzją o likwidacji FRP dalsze ich prowadzenie uznano za niecelowe i zostały one zaniechane. 
W związku z wnioskiem pokontrolnym NIK68 o treści: Dokonanie korekt sprawozdania Rb-40 z wykonania 
planu finansowego FRP w części A oraz Rb-BZ2 wykonania planu finansowego FRP w układzie 
zadaniowym – w zakresie uwzględnienia w pozycjach wykonanie wielkości udzielonej pożyczki dla 
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, MSP wystąpiło do Ministerstwa Finansów o wydanie opinii 
odnośnie sposobu prezentacji danych w sprawozdaniach. Ponieważ Ministerstwo Finansów uznało, 
że sprawozdania finansowe były sporządzone prawidłowo, MSP odstąpiło od ich korekty. 
3.2.  Należności  
Należności netto (pomniejszone o odpis aktualizujący) FRP na koniec 2016 r. wyniosły 256 686,7 tys. zł 
i były wyższe o 95,3% od stanu na początku roku (131 407,1 tys. zł). Główny wpływ na zwiększenie 
należności miało udzielenie ze środków FRP pożyczki dla Instytutu „Pomnika – Centrum Zdrowia 

                                                 
67 Wystąpienie pokontrolne NIK do Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
68 Ibidem. 
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Dziecka" w Warszawie w wysokości 100 000,0 tys. zł oraz dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
w wysokości 25 000,00 tys. zł. Pozostałe należności dotyczą pożyczek oraz zwrotu pomocy udzielanej 
poprzednio w formie dokapitalizowania.  
3.3.  Gospodarowanie wolnymi środkami  
Wolne środki FRP przekazywane były w depozyt Ministrowi Finansów, zgodnie z rozporządzeniem 
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.  
Na 31 grudnia 2016 r. w depozycie pozostawało 319 005,4 tys. zł. Na koniec grudnia 2015 r. było to 
786 624,3 tys. zł. Przychody z lokat w 2016 r. wyniosły 7 995,8 tys. zł.  
3.4.  Koszty  
W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano koszty realizacji zadań w kwocie 784 851,0 tys. zł. Plan 
FRP został zmieniony i zatwierdzony przez Ministra SP w dniu 29 grudnia 2016 r. Zmiana dotyczyła 
kosztów funduszu z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, które zostały zwiększone 
o 300 000,0 tys. zł. Po zmianach koszty FRP wyniosły 1 084 851,0 tys. zł. Na koniec 2016 r. 
zaplanowane koszty wyniosły 665 844,3 tys. zł, tj. 61,4% planu po zmianach. 
W 2016 r. MSP prowadziło łącznie 25 spraw dotyczących udzielenia wsparcia z FRP, z tego 
23 dotyczyły wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a dwa – wsparcia z zakresu pomocy publicznej 
udzielonej w poprzednich latach. W tym czasie Minister Skarbu Państwa zawarł z przedsiębiorcami 
12 nowych umów wsparcia. W 2016 r. nie zostały rozpatrzone trzy wnioski złożone przez 
przedsiębiorców – dwa z powodu braków formalnych, a jeden z uwagi na brak środków na rachunku 
Funduszu. Wsparcie ze środków FRP przyznawane było głównie dużym spółkom z udziałem Skarbu 
Państwa w celu realizacji inwestycji. W jego efekcie Skarb Państwa obejmował akcje lub udziały 
w podwyższonym kapitale zakładowym tych spółek.  
3.5.  Zobowiązania 
Na koniec 2016 r. zobowiązania FRP wyniosły 1 097,6 tys. zł, co stanowiło około 202,4% stanu 
zobowiązań na początku roku (542,3 tys. zł). Wzrost zobowiązań związany był z corocznym 
podwyższaniem kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu69. 
Stan Funduszu na koniec 2016 r. wyniósł 574 594,5 tys. zł i w stosunku do stanu na początek roku 
(917 489,2 tys. zł) zmniejszył się o 37,4%.  
3.6.  Sprawozdania  
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2016 r. z wykonania planu 
finansowego FRP oraz sprawozdania za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej. System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań łącznych. 
3.7.  Wykonanie zadań  
W Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców realizowana była funkcja 5 – Ochrona interesów i praw 
Skarbu Państwa, której koszty wyniosły 665 844,3 tys. zł, tj. 61,4% planu. 
Koszty w ramach zadania 5.1 – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu 
Państwa wyniosły 665 844,3 tys. zł, tj. 61,4% planu. W kwocie tej ujęte zostały odpisy aktualizujące 
należności w wysokości 2 864,5 tys. zł oraz m.in. wsparcie niebędące pomocą publiczną w formie 
podwyższenia kapitału zakładowego dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA w wysokości 331 697,6 tys. zł, 

                                                 
69 Art. 56 ust. 5 ustawy o kip. 
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dla Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. w wysokości 150 000,0 tys. zł oraz dla 
H. Cegielski-Poznań SA w wysokości 50 750,0 tys. zł. 
Dane dotyczące realizacji planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców zostały 
przedstawione w załączniku nr 7 do Informacji. 

4.  Fundusz Skarbu Państwa 
Środki FSP przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP, 
uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania 
upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem SP, kosztów przeprowadzania 
egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem SP, kosztów realizacji wykonywanych 
przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz na wykonywanie przez ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności 
wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (art. 56, ust. 1 pkt 3 ustawy o kip). 
4.1. Przychody  
MSP opracowało dokumenty planistyczne do projektu planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa 
w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. W ustawie 
budżetowej na 2016 r. zaplanowano przychody w kwocie 15 698,0 tys. zł.  
Przychody wyniosły 406 588,8 tys. zł.   
Na wysokość przychodów wpływ miała korekta odpisu aktualizującego należności w kwocie  
342 762,3 tys. zł. Dotyczyła ona należności przejętych po zlikwidowanym Funduszu Obsługi Zadłużenia 
Zagranicznego Minister SP nie dokonał dogłębnej analizy i wyjaśnienia przyczyn zmiany stanu 
należności z trudno ściągalnych do wymagalnych dokonanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Zmiana 
ta wpłynęła na podwyższenie stanu środków obrotowych netto w sprawozdaniach na kwotę  
m.in. 312 949,0 tys. zł. NIK oceniła, że ze względu na nieuzasadnioną zmianę statusu należności 
i odpisu aktualizującego sprawozdania te były mało wiarygodne 70. 
Nie uwzględniając odpisów aktualizujących wartość należności, przychody FSP (30 465,5 tys. zł) 
wykonano w 194,1% planu (15 698,0 tys. zł). Przychody FSP pochodziły głównie z wpłat środków 
pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw oraz pozostałych odsetek. Nie uzyskano natomiast 
planowanych wpływów z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa oraz wpływów ze sprzedaży składników 
majątkowych.  
Wyższe wykonanie przychodów wynikało w głównej mierze z przejęcia należności po zlikwidowanych 
podmiotach i naliczeniu dla nich odsetek ustawowych.  
4.2. Należności  
Należności netto FSP (pomniejszone o odpis aktualizujący) na koniec 2016 r. wyniosły 385 178,0 tys. zł 
i były wyższe o 4 037,0% od stanu na koniec 2015 r. (9 310,5 tys. zł). Główną pozycję stanowiły 
należności w obsłudze wojewodów, w tym z tytułu odsetek 357 413,5 tys. zł. Pozostałe należności to 
wierzytelności przejęte zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych71 po przedsiębiorstwach państwowych zlikwidowanych i upadłych po 1996 r. Należności 
te powstały kilka lub kilkanaście lat temu, a ich wielkość narastała w miarę naliczania odsetek 

                                                 
70 Wystąpienie pokontrolne do Ministra Skarbu Państwa Nr KGP.410.006.01.2016, P/10/017. 
71 Dz.U. z 2013 r. poz. 1384, ze zm. 
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ustawowych. Kwota wykazana w sprawozdaniu dotyczy należności netto, tj. nieobjętych odpisem 
aktualizującym72. 
Kontrola celowa 10 należności FSP na łączna kwotę 341,8 tys. zł (39,6% ogółu należności FSP 
w obsłudze MSP) wykazała, że jedna należność z 2013 r. się przedawniła, egzekucja komornicza 
6 należności z lat 2002–2004 jest bezskuteczna, 2 należności powstałe w 2016 r. i jedna z 2003 r. są 
windykowane. 
Należność z 2013 r. o wartości 6 832,00 zł przedawniła się. Dotyczyła ona kary umownej naliczonej 
spółce IMAP Access 2 Sp. z o.o. w związku ze zwłoką w sporządzeniu analizy prywatyzacyjnej 
Wojskowych Zakładów Mechanicznych SA z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Przedawnienie 
ujawniła w czerwcu 2016 r. kontrola wewnętrzna. MSP na podstawie dokumentacji archiwalnej nie 
wyjaśniło, dlaczego dopuszczono do przedawnienia należności z 2013 r. w kwocie 6 832,00 zł. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych73 dopuszczenie do przedawnienia należności Skarbu Państwa stanowi 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym NIK kieruje zawiadomienie w tej 
sprawie do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 
Nieściągnięte należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stały się należnościami budżetu 
państwa, przy czym należności powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów przejęli 
wojewodowie, a pozostałe należności przejął minister właściwy do spraw budżetu państwa (art. 117 ust. 9 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym). 
4.3. Gospodarowanie wolnymi środkami  
Wolne środki FSP przekazywane były w depozyt Ministrowi Finansów, zgodnie z rozporządzeniem 
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie. Na 31 grudnia 2016 r. 
w depozycie pozostawało 41 050,3 tys. zł. Na koniec grudnia 2015 r. było to 45 513,3 tys. zł. Przychody 
z lokat w 2016 r. wyniosły 610,9 tys. zł.  

4.4. Koszty  
W ustawie budżetowej na 2016 r. dla Funduszu Skarbu Państwa ustalono koszty realizacji zadań 
w wysokości 38 104,0 tys. zł (bez uwzględnienia nadwyżki, o której mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o kip).  
Minister SP w dniu 20 grudnia 2016 r. dokonał zmiany planu finansowego FSP. Dotyczyła ona 
przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmiany ogólnej kwoty 
kosztów. Zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 502,0 tys. zł, tj. z kwoty 1 260,0 tys. zł do kwoty 
758,0  tys. zł. Równocześnie zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4530 Podatek od towarów 
i usług (VAT) o kwotę 502,0 tys. zł, tj. do kwoty 752,0 tys. zł. 
Plan finansowy FSP na 2016 r. wykonano w kwotach: koszty realizacji zadań 23 135,2 tys. zł (w tym: 
wydatki 9 075,9 tys. zł, zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 14 059,3 tys. zł), tj. 61,2% 
planu po zmianach. 
Koszty FSP (9 075,9 tys. zł) wykonano w 23,82% planu (38 104,0 tys. zł). Koszty własne FSP wyniosły 
8 864,8 tys. zł i dotyczyły działań związanych z prywatyzacją, gospodarowaniem majątkiem Skarbu 
Państwa i innych ustawowych zadań wykonywanych przez Ministra SP. Składały się na nie 

                                                 
72 Suma odpisów aktualizujących należności FSP wynosiła 90 544,6 tys. zł. 
73  Dz.U. z 2013 r. poz. 168. 
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wynagrodzenia bezosobowe (358,0 tys. zł), składki na ubezpieczenia społeczne (45,2 tys. zł), składki 
na Fundusz Pracy (7,2 tys. zł) oraz pozostałe koszty obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
(8 454,4 tys. zł). Koszty inwestycyjne wyniosły 211,1 tys. zł.  
Główną przyczyną niskiego wykonania planu kosztów było ograniczenie procesów prywatyzacyjnych 
i przekazywanie nadzoru na spółkami Skarbu Państwa do innych jednostek.  
Kontrola losowa 13 wydatków na łączną kwotę 1 712,8 tys. zł (18,9% ogółu wydatków) oraz kontrola 
pięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu 
nieograniczonego, dotyczących wydatków sfinansowanych w 2016 r. przez FSP, nie wykazała 
nieprawidłowości. 
4.5.  Zobowiązania  
Zobowiązania FSP na koniec 2016 r. wyniosły 1 425,3 tys. zł i były niższe o 89,4% od stanu na koniec 
roku poprzedniego (13 474,4 tys. zł). Największy udział miały zobowiązania wynikające z umów 
zawartych z kontrahentami w poprzednich latach (593,8 tys. zł) oraz rozliczenia z urzędami 
wojewódzkimi (807,3 tys. zł). Kontrola celowa 9 zobowiązań na łączną kwotę 614,3 tys. zł (43,1% ogółu 
zobowiązań FSP) nie wykazała nieprawidłowości. Na koniec roku zobowiązania na kontach 
pozabilansowych nie wystąpiły. 
Stan Funduszu na koniec 2016 r. wyniósł 424 803,0 tys. zł i w stosunku do stanu na początku roku 
(41 349,4 tys. zł) zwiększył się o 927,3%. Nadwyżka podlegająca przekazaniu na przychody budżetu 
państwa (art. 56 ust. 4 ustawy o kip) w roku 2016 nie wystąpiła. 
Zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dniem 1 stycznia 2017 r. Fundusz Skarbu Państwa 
uległ likwidacji. 
Środki zgromadzone na dzień likwidacji na rachunkach Funduszu Skarbu Państwa, pomniejszone 
o wymagalne w tym dniu zobowiązania, stały się przychodem budżetu państwa (art. 117 ust. 8 ww. ustawy). 
Nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stały się zobowiązaniami 
budżetu państwa, przy czym zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów 
przejęli wojewodowie, a pozostałe zobowiązania przejął minister właściwy do spraw budżetu (art. 117 
ust. 9 ww. ustawy). 
4.6. Sprawozdania  
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania za 2016 r. z wykonania planu 
finansowego FRP oraz sprawozdania za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych. 
Sprawozdania (po korekcie) zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej. System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę 
prawidłowości sporządzonych sprawozdań łącznych. 
W dniu 10 marca 2016 r. dokonano korekty sprawozdania rocznego Rb-33 i Rb-40 FSP. Jak wyjaśnił 
Zastępca Dyrektora DBiF konieczność korekty wynikała ze zmniejszenia wartości zobowiązań i kosztów 
o 178 654,13 zł, które ustalono podczas weryfikacji sprawozdania finansowego. 
4.7. Wykonanie zadań  
W Funduszu Skarbu Państwa realizowana była funkcja 5 – Ochrona interesów i praw Skarbu Państwa, 
której koszty wyniosły 23 135,2 tys. zł, tj. 60,7% planu. 
W ramach zadania 5.1. – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu 
Państwa koszty wyniosły 23 135,2 tys. zł (61,4% planu). W kwocie tej ujęte zostały należności przejęte 
przez wojewodów, w odniesieniu do których dokonano odpisów aktualizujących w wysokości 
14 059,3 tys. zł oraz m.in. koszty zapłaty podatku VAT za grudzień 2016 r. w wysokości 490,7 tys. zł 
i dofinansowanie procesu likwidacji P.P. Kaletańskie Zakłady Celulozowo – Papiernicze w likwidacji 
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w wysokości 471,9 tys. zł. W ramach zadania 5.2 – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst 
nie poniesiono kosztów (plan 400,0 tys. zł).  
Dane dotyczące realizacji planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa zostały przedstawione 
w załączniku nr 8 do Informacji. 
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VI. Informacje dodatkowe 

Najwyższa Izba Kontroli skierowała wystąpienie pokontrolne do Prezesa Rady Ministrów w dniu 
28 kwietnia 2017 r. Ze względu na likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa, NIK odstąpiła od 
formułowania wniosków pokontrolnych. 
 



Załączniki 

32 

Załączniki 

Załącznik 1. Dochody budżetowe 

L.p. Wyszczególnienie¹ 

2015 2016 
5:3 5:4 

Wykonanie  Ustawa²/plan 
finansowy Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ogółem część 36 Skarb Państwa, w tym: 4 572 707,6 2 797 392,1 1 071 678,4 23,4 38,3 

1. Dział 750 Administracja publiczna 1 411,4 500,0 3 681,9 260,9 736,4 

1.1. Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów 
administracji rządowej 

660,9 215,0 131,7 19,9 61,3 

1.2. 
Rozdział 75093 Dochody państwowej jednostki 
budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań,  
które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów 
własnych 

0,0 0,0 0,0 x x 

1.3. Rozdział 75095 Pozostała działalność 750,5 285,0 3 550,2 473,0 1 245,7 

1.3.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 5,8 5,0 0,8  16,0 

2. 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób 
fizycznych i innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

4 571 296,2 2 796 892,1 1 067 996,5 23,4 38,2 

2.1. Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 23 226,0 21 500,0 5 527,2 23,8 25,7 

2.1.1. § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 23 225,6 21 500,0 5 527,2 23,8 25,7 

2.2. Rozdział 75624 Dywidendy 4 548 070,2 2 775 392,1 1 062 469,3 23,4 38,3 

2.2.1. § 0740 Wpływy z dywidend 4 548 070,2 2 775 392,1 1 062 469,3 23,4 38,3 

¹ Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
² Ustawa budżetowa na rok 2016 znowelizowana 20 października i 15 grudnia 2016 r.  
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Załącznik 2. Wydatki budżetu państwa w części 36 – Skarb Państwa 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem część 36 – Skarb Państwa, 
w tym: 60 537,6 65 442,0 381 906,2 371 229,8 613,2 567,3 97,2 

1. dział 750 –  
Administracja publiczna 57 092,2 62 337,0 60 800,2 51 804,3 90,7 83,1 85,2 

1.1. 
rozdział 75001 – Urzędy naczelnych 
i centralnych organów administracji 
rządowej 

57 092,2 62 337,0 60 800,2 51 804,3 90,7 83,1 85,2 

2. dział 752 –  
Obrona narodowa 540,7 599,0 599,0 433,6 80,2 72,4 72,4 

2.1. rozdział 75212 – Pozostałe wydatki 
obronne 540,7 599,0 599,0 433,6 80,2 72,4 72,4 

3. dział 758 –  
Różne rozliczenia 4,7 6,0 300 006,0 300 000,0 6 382 978,7 5 000 000,0 100,0 

 
3.1. 

 
rozdział 75820 – Prywatyzacja 4,7 6,0 300 006,0 300 000,0 6 382 978,7 5 000 000,0 100,0 

3.1.1. 
 
§ 2430 Dotacje z budżetu państwa  
dla państwowego funduszu celowego 0 0 300 000,0 300 000,0 - - 100,0 

4. 
dział 921 –  
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 2 900,0 2 500,0 20 500,0 18 990,9 654,9 759,6 92,6 

4.1. 
 
rozdział 92115 – Polska Agencja 
Prasowa 2 900,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 86,2 100,0 100,0 

 
4.2. 

 
rozdział 92195 – Pozostała działalność 0 0 18 000,0 16 490,9 - - 91,6 

4.2.1. 

 
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu 
na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 0 0 18 000,0 16 490,9 - - 91,6 

Dane na podstawie rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków. 
1)  Ustawa budżetowa na rok 2016 znowelizowana 20 października i 15 grudnia 2016 r. . 
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 36 – Skarb Państwa 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2015  Wykonanie 2016 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 
Wynagrodzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnio- 
nego  

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 
Wynagrodzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego 

8:5 

Osób1) tys. zł Zł Osób1) tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Ogółem  504 38 487,1 6 363,6 426 36 581,8 7 156,1 112,5 
 wg statusu zatrudnienia2) 

w tym:        
 01 21 1 057,4 4 196,1 22 1 282,0 4 856,0 115,7 
 02 6 907,8 12 608,8 5 731,1 12 185,0 96,6 
 03 477 36 521,8 6 380,5 399 34 568,7 7 219,9 113,2 

1. dział 750 – 
Administracja publiczna 504 38 487,1 6 363,6 

 
426 

 
36 581,8 

 
7 156,1 

 
112,5 

1.1. rozdział 75001  
– Urzędy naczelnych 
i centralnych organów 
administracji rządowej 504 38 487,1 6 363,6 426 36 581,8 7 156,1 112,5 

 wg statusu zatrudnienia2) 

w tym:        
 01 21 1 057,4 4 196,1 22 1 282,0 4 856,0 115,7 
 02 6 907,8 12 608,8 5 731,1 12 185,0 96,6 
 03 477 36 521,8 6 380,5 399 34 568,7 7 219,9 113,2 

1) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
2) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej.  
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Załącznik 4. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie 

L.p. Wyszczególnienie 

2015 2016 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie 
Ustawa1) 

Wykonanie 
Przychody Rozchody 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Przychody z prywatyzacji 43 592,7 221 326,0 - 68 126,7 156,3 30,8 - 

 w tym:         
1. Prywatyzacja pośrednia 19 516,1 210 924,0 - 39 039,5 200,0 18,5 - 

2. Prywatyzacja bezpośrednia 18 777,5 10 402,0 - 21 713,9 115,6 208,7 - 

3. Pozostałe przychody  5 299,0 - - 7 373,3 139,2 - - 

II Rozdysponowanie 43 592,7 - 221 326,0 68 126,7 105,8 - 30,8 

1. 

Restrukturyzacja przemysłu 
potencjału obronnego 
i modernizacja techniczna Sił 
Zbrojnych Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
Środki na realizację zadań 
Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej 

- - - - - - - 

2. Odpis na fundusz Rezerwy 
Demograficznej 17 437,1 - 83 976,0 18 446,1 105,8  22,0 

3. Odpis na fundusze celowe 8 282,5 - 53 440,0 8 761,9 105,8  16,4 

a) Fundusz Reprywatyzacji 3 919,0 - 11 387,0 - - - - 

b) Fundusz Restrukturyzacji 
Przedsiębiorców 6 538,9 - 33 199,0 6 917,3 105,8 - 20,8 

c) Fundusz Skarbu Państwa 871,9 - 4 427,0 922,3 105,8 - 20,8 

d) Fundusz Nauki i Technologii 
Polskiej 871,9 - 4 427,0 922,3 105,8 - 20,8 

4. Wyodrębniony rachunek ministra 
właściwego do spraw pracy  2 727,0 - 10 488,0 - - - - 

5. 
Odpis na Rezerwy Poręczeniowe 
i Gwarancyjne Skarbu Państwa 
za  2016 r. 

17 872,9 - 73 422,0 22 011,4 123,2 - 30,0 

6. 
Odpis na Rezerwy Poręczeniowe 
i Gwarancyjne Skarbu Państwa 
za  2015 r. 2) 

- 66 518,7 - - 18 907,3 28,4 - - 

1)  Ustawa budżetowa na rok 2016 znowelizowana 20 października i 15 grudnia 2016 r. ,  
2) W 2015 r. Minister SP zobowiązany był do dokonania z przychodów z prywatyzacji odpisu na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne 

Skarbu Państwa w wysokości 84 391,7 tys. zł. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa w 2015 r. wyniósł 
17 872,9 tys. zł. W związku z czym w 2016 r. do odprowadzenia oprócz kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 r. z tytułu 
odpisu za 2015 r. pozostawała jeszcze kwota 66 518,7 tys. zł.  
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Załącznik 5. Wykonanie planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 

04:03 06:03 06:04 06:05 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Część A – Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

I Zadania wynikające z ustawy tworzącej 
fundusz celowy 379 295,0 920 700,0 950 700,0 206 224,8 242,7 54,4 22,4 21,7 

1. Koszty związane z zaspokojeniem roszczeń 
byłych właścicieli mienia przejętego 161 928,0 623 400,0 63 2400 158 643,2 385,0 98,0 25,4 25,4 

2. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 0 3 100,0 3 100,0 0  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. Pozostałe odsetki 16 183,0 87 600,0 87 600,0 15 147,6 541,3 93,6 17,3 17,3 

4. Pozostałe koszty 1 183,0 6 600,0 6 600,0 2 434,0 557,9 205,7 36,9 36,9 

5. 
Dotacje przekazywane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących 
dla jednostek sektora finansów publicznych 

200 000,0 200 000,0 200 000,0 0 100,0 - 
 
- 

 
- 

6. 
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego 
oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i instytucji finansowych 

0 0 30 000,0 30 000,0 - 
 
- 

 
- 100,0 

 Część B – Plan Finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek roku 5 179 137,0 4 463 982,0 4 463 982,0 4 918 197,9 86,2 95,0 110,2 110,2 

1. Środki pieniężne 5 180 801,0 4 463 982,0 4 463 982,0 4 917 999,9 86,2 94,9 110,2 110,2 

2. Należności 198,0 0 0 198,0 - 100,0 - - 

3. Zobowiązania (minus) - 1 862,0 0 0 - - - - - 

II. Przychody 118356,0 77839,0 77839,0 77970,4 65,8 65,8 100,2 100,2 

1. Środki z prywatyzacji 0 11 387,0 11 387,0 414,4 - - 3,6 3,6 

2. Pozostałe przychody 118 356,0 66 452,0 66 452,0 77 556,0 56,1 65,5 116,7 116,7 

III. Koszty realizacji zadań 379 295,0 920 700,0 950 700,0 206 333,4 242,7 54,4 22,04 21,7 

1. Dotacje na realizację zadań bieżących 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0 100,0 - - - 

2. Koszty własne 179 295,0 720 700,0  750 700,0 206 224,7 402,0 115,0 28,6 27,5 

3. Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące wartość 
należności)  0 0 0 108,6 - - - - 

IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 
z tego 4 918 197,8 3 621 121,0 3 591 121,0 4 789 834,9 73,6 97,4 132,3 133,4 

1. Środki pieniężne 4 918 000,0 3 621 121,0 3 591 121,0 4 789 032,2 73,6 97,4 132,3 133,4 

2. Należności 198,0 0 0 802,7 - 405,0 - - 

3. Zobowiązania 0 0 0 0 - - - - 

 Część F – Dane uzupełniające 

1. Wolne środki finansowe przekazane 
w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 4 918 000,0 3 621 121,0 3 591 121,0 4 789 032,2 73,6 97,4 132,3 133,4 
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Załącznik 6. Wykonanie planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 

04:03 06:03 06:04 06:05 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Część A – Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

I. Zadania wynikające z ustawy 337 238,6 621 000,0 621 000,0 357 249,3 184,1 105,9 57,5 57,5 

1. Wydatki bieżące 337 238,6 621 000,0 621 000,0 357 249,3 184,1 105,9 57,5 57,5 

1.1. Wypłaty rekompensat 336 073,1 618 000,0 618 000,0 356 087,0 183,9 106,0 57,6 57,6 

1.2. Obsługa wypłat świadczeń 1 165,2 3 000,0 3 000,0 1 1 62,3 257,5 99,8 38,7 38,7 

 Część B – Plan Finansowy w układzie memoriałowym 
I. Stan funduszu na początek roku  352 793,1 564 793,0 564 793,0 761 590,7 160,1 215,9 134,8 134,8 
1. Środki pieniężne 291 527,2 504 093,0 504 093,0 703 212,4 172,9 241,2 139,5 139,5 
2. Należności  63 500,0 60 700,0 63 500,0 60 700,0 95,6 95,6 100,0 100,0 
3. Zobowiązania  -2 234,1 0 0 -2 321,7 - 103,9 - - 
II. Przychody 834 824,3 647 800 389 140,0 468 561,0 77,6 56,1 72,3 120,4 
1. Pozostałe przychody 834 824,3 647 800 389 140,0 468 561,0 77,6 56,1 72,3 120,4 

1.1 Odsetki  4 124,3 7500,0 3140,0 7 512,9 181,8 182,2 100,2 239,3 

1.2 
Przychody ze sprzedaży nieruchomości 
pochodzących z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa 830 700,0 640 300,0 389 000,0 460 926,2 

 
 

77,1 

 
 

55,5 

 
 

72,0 

 
 

118,5 

1.3 Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia  
z lat ubiegłych) 0 0 0 121,9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

III. Koszty realizacji zadań 426 026,6 621 000,0 621 000,0 357 249,3 145,8 83,9 57,5 57,5 

1. Koszty własne 426 026,6 621 000,0 621 000,0 357 249,3 145,8  
83,9 57,5 57,5 

1.1 - pozostałe z tego: 426 026,6 621 000,0 621 000,0 357 249,3 145,8  
83,9 57,5 57,5 

1.1.1 - kary i odszkodowania wypłacone 
na rzecz osób fizycznych 336 073,1 618 000,0 618 000,0 356 087,0 183,9 106,0 57,6 57,6 

1.1.2 - zakup usług pozostałych 1165,2 0 0 1 162,3 - 99,8 - - 

1.1.3 - różne przelewy 88 788,3 0 0 0 - - - - 

IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 
z tego 761 590,7 591 593,0 332 933,0 872 902,4 77,7 114,6 147,6 262,2 

1. Środki pieniężne 703 212,3 541 239,0 282 633,0 771 349,5 77,0 109,7 142,5 272,9 
2. Należności 60 700,0 50 300,0 50 03700,0 105 425,6 82,9 173,7 209,6 209,6 

3. Zobowiązania (minus) -2 321,7 0 0 -3 872,6 - 166,8 - - 

 Część F – Dane uzupełniające 

1. Wolne środki finansowe przekazane 
w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 700 918,4 541 293,0 282 633,0 767 498,7 77,2 109,5 141,8 271,6 
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Załącznik 7. Wykonanie planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 

04:03 06:03 06:04 06:05 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Część A – Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

I Zadania wynikające z ustawy tworzącej 
fundusz celowy 475 280,0 784 851,0 1 084 851,0 662 979,9 165,1 139,5 84,5 61,1 

1. 
Dotacje na realizację zadań bieżących  
dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x 

2. 
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz 
wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego 

475 280,0 534 851,0 834 851,0 662 979,9 112,5 139,5 124,0 79,4 

3. Udzielone pożyczki i kredyty 0,0 250 000,0 250 000,0 0,0 x x 0,0 0,0 

 Część B – Plan Finansowy w układzie memoriałowym 
I. Stan na początek roku 1 344 350,4 708 238,0 708 238,0 917 489,2 52,7 68,2 1,3 129,5 
1. Środki pieniężne 1 419 053,5 705 238,0 705 238,0 786 624,3 49,7 55,4 1,1 111,5 
2. Należności 31 505,9 3 000,0 3 000,0 131407,1 9,5 417,1 43,8 4 380,2 
3. Zobowiązania 106 209,0 0,0 0,0 542,2 0,0 0,5 x x 
II. Przychody 58 663,0 293 199,0 593 199,0 322 949,6 499,8 550,5 1,1 54,4 
1. Środki z prywatyzacji 6 538,9 33 199,0 33 199,0 7 414,5 507,7 113,4 0,2 22,3 
2. Pozostałe przychody 24 849,6 260 000,0 560 000,0 315 229,5 1 046,3 1 268,5 1,2 56,3 

3. Inne zwiększenia (korekty odpisów 
aktualizujących wartość należności) 27 274,5 0,0 0,0 305,6 0,0 1,1 x x 

III. Koszty realizacji zadań 485 524,2 784 851,0 1 084 851,0 665 844,3 161,7 137,1 0,8 61,4 
1. Koszty własne 475 280,1 784 851,0 1 084 851,0 662 979,9 165,1 139,5 0,8 61,1 

2. Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące 
wartość należności) 10 244,1 0,0 0,0 2 864,4 0,0 28,0 x x 

IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 917 489,2 216 586,0 216 586,0 574 594,5 23,6 62,6 2,7 265,3 

 z tego:                 

1. Środki pieniężne 786 624,3 213 586,0 213 586,0 319 005,4 27,2 40,6 1,5 149,4 

2. Należności 131 407,1 3 000,0 3 000,0 256 686,7 2,3 195,3 85,6 8 556,2 

3. Zobowiązania 542,3 0,0 0,0 1 097,6 0,0 202,4 x x 

 Część F – Dane uzupełniające 

1. 
Wolne środki finansowe przekazane 
w zarządzanie lub depozyt u Ministra 
Finansów 

786 624,3 213 586,0 213 586,0 319 005,4 27,2 40,6 149,4 149,4 
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Załącznik 8. Wykonanie planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa 

Lp. Wyszczególnienie 

2015 2016 

04:03 06:03 06:04 06:05 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Część A – Zadania wynikające z ustawy tworzącej państwowy fundusz celowy 

I Zadania wynikające 
z ustawy 

38 681,6 38 104,0 38 104,0 9 075,9 98,5 23,5 23,8 23,8 

1 Wydatki bieżące 38 681,6 35 284,0 35 284,0 8 864,8 91,2 22,9 25,1 25,1 

2 Wydatki inwestycyjne 0,0 2 820,0 2 820,0 211,1 x x 7,5 7,5 

 Część B – Plan Finansowy w układzie memoriałowym 
I. Stan na początek roku 52 975,3 24 229,0 24 229,0 41 349,4 45,7 78,1 1,7 170,7 

1. Środki pieniężne 67 639,9 37 729,0 37 729,0 45 513,3 55,8 67,3 1,2 120,6 

2. Należności 8 398,9 6 500,0 6 500,0 9 310,5 77,4 110,9 1,4 143,2 

3. Zobowiązania 23 063,5 20 000,0 20 000,0 13 474,4 86,7 58,4 0,7 67,4 

II. Przychody 356 929,3 15 698,0 15 698,0 406 588,8 4,4 113,9 25,9 2 590,1 
1. Środki z prywatyzacji 871,9 4 427,0 4 427,0 988,6 507,7 113,4 0,2 22,3 

2. Pozostałe przychody 337 417,4 11 271,0 11 271,0 29 476,9 3,3 8,7 2,6 261,5 

3. 
Inne zwiększenia (korekty 
odpisów aktualizujących 
wartość należności) 

18 640,0 0,0 0,0 376 123,3 0,0 2 017,8 x x 

III. Koszty realizacji zadań 368 554,9 38 104,0 38 104,0 23 135,2 10,3 6,3 0,6 60,7 

1. Koszty własne 38 681,7 35 284,0 35 284,0 8 864,8 91,2 22,9 0,3 25,1 

2. Koszty inwestycyjne 0,0 2 820,0 2 820,0 211,1 x x 0,1 7,5 

3. 
Inne zmniejszenia (odpisy 
aktualizujące wartość 
należności) 

329 873,2 0,0 0,0 14 059,3 0,0 4,3 x x 

IV. Stan funduszu na koniec 
roku z tego: 

41 349,7 1 823,0 1 823,0 424 803,0 4,4 1 027,3 233,0 23 
302,4 

1. Środki pieniężne 45 513,3 16 323,0 16 323,0 41 050,3 35,9 90,2 2,5 251,5 

2. Należności 9 310,5 5 500,0 5 500,0 385 178,0 59,1 4 137,0 70,0 7 003,2 

3. Zobowiązania -13 474,4 -20 000,0 -20 000,0 -1 425,3 148,4 10,6 0,1 7,1 

 Część F – Dane uzupełniające 

1. 
Wolne środki finansowe 
przekazane w zarządzanie 
lub depozyt u Ministra 
Finansów 

45 513,3 15 323,0 15 323,0 41 050,3 33,7 90,2 267,9 267,9 
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Załącznik 9. Kalkulacja oceny w część 36 – Skarb Państwa 

Oceny wykonania budżetu w części 36 – Skarb Państwa dokonano stosując kryteria78 oparte na 
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku79. 
Dochody: 1 071 678,4 tys. zł.     
Wydatki (łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich): 371 229,8 tys. zł.   
Łączna kwota G: 1 442 908,2 tys. zł  (kwota dochodów + kwota wydatków). 
Waga dochodów w łącznej kwocie Wd = D : G 0,7427. 
Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = W : G 0,2573. 
Nieprawidłowości w dochodach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5). 
Nieprawidłowości w wydatkach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5). 
Wynik końcowy = 5 x 0,7427+ 5 x 0,2573 = 5 

                                                 
78 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
79 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Załącznik 10. Kalkulacja oceny planów finansowych funduszy celowych 

Fundusz Reprywatyzacji 

Przychody: 77 970,4 tys. zł. 
Koszty (Wydatki): 206 333,4 tys. zł.   
Łączna kwota G: 284 303,8 tys. zł (kwota przychodów + kwota kosztów/wydatków). 
Waga przychodów w łącznej kwocie Wp = P : G (0,2743). 
Waga kosztów w łącznej kwocie: Wk = K : G (0,7257). 
Nieprawidłowości w dochodach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5). 
Nieprawidłowości w wydatkach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5). 
Wynik końcowy = 5 x 0,2743+ 5 x 0,7257 = 5 
 

Fundusz Rekompensacyjny 

Przychody: 468 561,0 tys. zł.     
Koszty (Wydatki): 357 249,3 tys. zł.   
Łączna kwota G: 825 810,4 tys. zł (kwota przychodów + kwota kosztów/wydatków). 
Waga przychodów w łącznej kwocie Wp = P : G (0,5674). 
Waga kosztów w łącznej kwocie: Wk = K : G (0,4326). 
Nieprawidłowości w dochodach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5). 
Nieprawidłowości w wydatkach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5). 
Wynik końcowy = 5 x 0,5674+ 5 x 0,4326 = 5 
 

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

Przychody: 322 949,6 tys. zł.     
Koszty (Wydatki): 665 844,3 tys. zł.   
Łączna kwota G: 988 794,0 tys. zł (kwota przychodów + kwota kosztów/wydatków). 
Waga przychodów w łącznej kwocie Wp = P : G (0,3266). 
Waga kosztów w łącznej kwocie: Wk = K : G (0,6734). 
Nieprawidłowości w dochodach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5). 
Nieprawidłowości w wydatkach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (5). 
Wynik końcowy = 5 x 0,3266+ 5 x 0,6734 = 5 
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Fundusz Skarbu Państwa 

Przychody: 406 588,8 tys. zł. 
Koszty (Wydatki): 23 135,2 tys. zł. 
Łączna kwota G: 988 794,0 tys. zł (kwota przychodów + kwota kosztów/wydatków). 
Waga przychodów w łącznej kwocie Wp = P : G (0,9462). 
Waga kosztów w łącznej kwocie: Wk = K : G (0,0538). 
Nieprawidłowości w dochodach: nie wystąpiły. 
Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5). 
Nieprawidłowości w wydatkach: 497,6 tys. zł. 
Ocena cząstkowa wydatków: pozytywna (4,9785). 
Wynik końcowy = 5 x 0,3266+ 4,9785 x 0,6734 = 5 
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Załącznik 11. 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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Komisja Finansów Publicznych 
8. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
9. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

10. Minister Rozwoju i Finansów 
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